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يادداشت روز
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صالحيت و رقابت
 1- زمان ثبت نام از داوطلبان انتخابات 
مجلس روز گذشــته به پايان رسيد و اين 
فرايند آنچنان كه پيش بينى مى شــد با فراز 
و فرودهايى از جنس فعاليتهاى سياســى 
همراه بود.از افزايش استقبال جوانان و زنان 
تا آمدن افرادى كــه حضور آنها پيش بينى 
نمى شــد، رويدادهاى ثبت نــام داوطلبان 
بودند كه منجر به شــكل گيــرى ثبت نام 
طيف وسيعى از افراد براى رقابت انتخاباتى 
شــد.2- حضور زودهنــگام برخى فعاالن 
سياسى كه بيشتر گمانه زنى ها از نيامدن آنها 

حكايت داشت...

خبر
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آغاز كالس هاى آموزشى 
ازدواج در همدان

 كالس هاى آموزش تكميلى زوج ها از 
شــنبه 16 آذر ماه در تمامى مراكز مشاوره 
ازدواج آغاز شده  است. كارشناس جمعيت 
و بارورى سالم معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان گفــت: با توجه به 
تاكيد رهبر فرزانه انقــالب در بند چهارم 
سياست هاى كلى جمعيت، به برنامه ريزى 
و حــل معضالت اجتماعى از جمله طالق 
و بند دهم آن مبنى بر تحكيم بنيان خانواده 
و افزايش رضايتمندى از زندگى زناشويى، 

سند همكارى بين....

    ليبل هاى پشت چسب دار(فيلم، كاغذ، متااليز، ترنس     ليبل هاى پشت چسب دار(فيلم، كاغذ، متااليز، ترنس 
پرنت، آكرونال، هات ملت و ...پرنت، آكرونال، هات ملت و ...

OPPOPP..CPPCPP..(سلفون، فيلم و لفافهاى يك اليه تا چند اليه)  سلفون، فيلم و لفافهاى يك اليه تا چند اليه  
BOPPBOPP  متااليز، كاغذ، فويل آلومينيوم و ...  متااليز، كاغذ، فويل آلومينيوم و ...
  ليبل شيرينگ به صورت رول و اسليو  ليبل شيرينگ به صورت رول و اسليو

  خدمات تكميلى( طال، دايكات، لمينت، پوشال گيرى و ...)

مركز چاپ و بسته بندى همدانمركز چاپ و بسته بندى همدان
چاپ ليبل و لفاف هاى بسته بندى

HI TECH

ر مدارس، 
ب، دفات

ه و كتا
ه، مجل

 روزنام
چاپ

ور و ...
، بروش

 كاتالوگ
و مقوا،

جعبه 

دفتر مركزى: همدان - خيابان مهديه - ساختمان پيام
چاپخانه: همدان - شهرك صنعتى بهاران - خيابان صنعت - خيابان نهم
همراه: 09183148188

چاپخانه: 3- 08134586731 
تلگرام: 0921080313

با راه اندازى مدرنترين ماشين چاپ ليبل و 
لفاف اروپايى ديگر نگران تغيير در طراحى و 

اطالعات خود نباشيد.

جديدترين تكنولوژى  چاپ اروپا

بدون نياز به سيلندر و كليشهبدون نياز به سيلندر و كليشه
تيراژ دلخواهتيراژ دلخواه
تحويل فورىتحويل فورى

 نمايشگاه سمع ســايه با محوريت 
فروش محصوالت و طراحى و ساخت 
انواع شــمع هاى فانتزى ويژه شب يلدا 
در نگارخانه نگاه نو شــهردارى همدان 

در حال برگزارى است.
مشغول  نمايشــگاه  برگزارى  از  هدف 
خانواده  سرپرست  زنان  شــدن  كار  به 
و جوانان جوياى كار مى باشــد كه در 

شرايط بحران اقتصادى اخير كمكى به 
خانواده ها باشد. 

اين نمايشــگاه از 16 تا 18 آذر ماه از 
ســاعت 9 تا 12 و 15 تــا 18 برگزار 

مى شــود كه در آن محصــوالت متنوع 
در حوزه شــمع سايه كه به دست زمان 
سرپرســت خانواده ســاخته شــده به 

نمايش عموم گذاشته شدند.

 عضو هيأت مديره كانون جايگاه داران 
كشــور از كاهش مصرف بنزين ســوپر 
پس از افزايش قيمت و برقرارى دوباره 

سهميه بندى بنزين خبر داد.
به گزارش مهر، ابراهيــم بعاجى با بيان 
اينكه توزيع بنزين ســوپر در جايگاه ها 
كم شــده است، افزود: با توجه به اين كه 
پس از اجراى طرح سهميه بندى، قيمت 
بنزين ســوپر به 3500 تومان در هر ليتر 
افزايش يافته و اين بنزين بدون ســهميه 

به مردم عرضه مى شــود، استقبال از اين 
فرآورده نفتى تاحد قابل توجهى كاهش 

يافته است.
وى افــزود: عرضه بنزين ســوپر براى 
جايگاه داران نيز مقرون به صرفه نيست 
و اكنون اكثر جايگاه ها فاقد بنزين سوپر 
هســتند.بعاجى بابيان اينكه هزينه خريد 
هــر تانكر 30 هزار ليترى بنزين ســوپر 
بيش از 100 ميليون تومان است، گفت: 
جايگاه داران با توجــه به اينكه فروش 

بنزين ســوپر نقدينگى بااليى نياز دارد 
چندان عالقه اى به اين كار ندارند.

اين مقام مســئول با بيــان اينكه به ازاى 
فروش هر ليتر بنزين ســوپر 100 تومان 
پرداخت  داران  جايــگاه  بــه  كارمــزد 
مى شــود، گفــت: در ازاى فروش يك 
تانكر بنزين ســوپر تنها 3 ميليون تومان 
عايد جايگاه دار مى شــود كه اين رقم 
با توجه به درگير بودن نقدينگى جايگاه 
داران و هزينه هــاى جارى، اصال مقرون 

به صرفه نيست.
عضو هيأت مديــره كانون جايگاه داران 
كشــور افزود: باتوجه بــه پايين آمدن 
استقبال مردم از بنزين سوپر، فروش يك 
تانكر بنزين ســوپر در جايگاه ها ممكن 
اســت تا يك هفته زمان ببرد كه ماندن 
طوالنــى مدت بنزيــن در مخازن ميزان 
تبخير اين فرآورده را افزايش مى دهد كه 
اين مسئله نيز زيان هاى جايگاه داران را 

افزايش مى دهد.

مردم از بنزين سوپر استقبال نكردند

نمايشگاه شمع هاى زينتى در همدان برگزار شد

■ كنايه مديركل سابق 
به سرمايه گذارى 

عصر طاليى

■ تازه 2 ماه است 
كالنشهر شده ايم 

نه از سال 87

■ مديركل جديد 
با چالش مسكن 
آغاز به كاركرد

مديركل بومى مسكن و شهرسازى رفتمديركل بومى مسكن و شهرسازى رفت

توديع با توپ پُرتوديع با توپ پُر
■■  1010 دقيقه نشده ،  دقيقه نشده ، ظرفيت مسكن ملى استان ُپر شد ظرفيت مسكن ملى استان ُپر شد 

@bazarehamedan

دنبال  به  گر  ا
باشيد مى  مى   ستخدا ا هاى  گهى  آ

مى  ا تلگر نال  كا به 
ييد نما جعه  ا مر ير   ز

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  
لطفًا لطفًا عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com
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صالحيت و رقابت
 1- زمان ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس روز گذشته به پايان 
رسيد و اين فرايند آنچنان كه پيش بينى مى شد با فراز و فرودهايى از 

جنس فعاليتهاى سياسى همراه بود.
از افزايــش اســتقبال جوانان و زنان تا آمدن افــرادى كه حضور آنها 
پيش بينى نمى شــد، رويدادهاى ثبت نــام داوطلبان بودند كه منجر به 

شكل گيرى ثبت نام طيف وسيعى از افراد براى رقابت انتخاباتى شد.
2- حضور زودهنگام برخى فعاالن سياســى كه بيشتر گمانه زنى ها از 
نيامدن آنها حكايت داشت تا حضور ديرهنگام برخى براى ثبت نام كه 
در هيچ گمانه زنى اسم آنها مطرح نبود تا ثبت نام افرادى كه براى آمدن 

دو دل بودند از رويدادهاى اين روزها بود.
اين نوع ثبت نام ها كه برخى تالشــى براى ديده شــدن بود و برخى 
صــدور پيامى مبنى بــر زنده بودن براى دوســتان قديم، بيش ازهمه 

ائتالفها را با مشكل مواجه ساخت.
3- پذيرش تحليل آســانى پيروزى انتخابات بــراى اصولگرايان اين 
جناح را با تراكم داوطلبان ثبت نامى مواجه كرده و اين شرايط ائتالف 

در اين جناح را سخت تر كرده است.
در ايــن جنــاح ، ثبت نام قاليباف با ايده مجلــس نو در كنار حضور 
همه جانبه چهره هاى شاخص جبهه پايدارى ، احتمال ارائه دو ليست 

جدا از ليست ائتالف انقالب را باال برده است.
4- بى انگيزگــى اصالح طلبان براى حضــور در رقابت انتخاباتى در 
آخريــن روزهاى ثبت نــام با ورود ژنرال هاى ايــن جناح در برخى 
حوزه ها به روند ثبت نام، اين جناح را در شــرايط خاصى براى ادامه 

انتخابات قرار داد.
 امكان تاييد صالحيت برخى چهره هاى اين جناح با توجه به رايزنى ها 
با شوراى نگهبان، ادامه تاكتيك انتخاباتى آنها براى استفاده از نيروهاى 

جوان و در اصطالح كارنامه سفيد را دچار تغيير خواهد كرد.
5- بى رغبتى اكثريت جامعه به نيروهاى وابســته به جناح ها در اين 
دوره دليلى اســت تا مســتقلين در اين دوره بيش از دوره هاى ديگر 

ثبت نام كرده و به پيروزى در رقابت انتخاباتى اميدوار باشند.
البته اينكه افرادى كه به دليل شناخت از فضا با سابقه فعاليت در يكى 
از جناحين، و معتدلين خود را مستقل معرفى مى كنند، از سختى هاى 

كار مستقلين در اين دوره انتخابات است.
6- از امروز كار ســخت بررســى صالحيت ها آغاز مى شود تا ابتدا 
هيأت هاى اجرايى استعالم هاى پاسخ داده شده از مراجع چهار گانه را 
بررسى و جمع بندى كرده و به هيأت نظارت ارائه كنند و پس از اين 
مرحله شوراى نگهبان با «نظارت استصوابى» افرادى را كه مى توانند در 

ادامه رقابت باقى بمانند ، مشخص كنند.
بــا توجه بــه ورود مبحث حق الناس بــه انتخابات، مقوله بررســى 
صالحيت ها نيز در اين مبحث و مفهوم مهم قابل تامل و توجه اســت 
و در واقــع حق الناس بايد در ايــن مرحله هم از منظر حق داوطلب 
و هم حق انتخاب كنندگان در وجود گزينه هايى از تمام ســليقه هاى 
داخل چارچــوب در انتخابات و نبود گزينه هاى ناتوان يا نفوذى و... 

رعايت شود.
7- ثبت نام ها حكايت از شــكل گيرى رقابت 3 قطبى در انتخابات با 
داوطلبان مورد حمايت دو جناح و مســتقلين مى دهد البته نظارت ها 
مهم اســت اما با اين حال به نظر نمى رسد كه قطبى به شكل كامل از 

انتخابات حذف شود.
با اين حال درباره آينده رقابت انتخاباتى بعد از بررسى صالحيت ها و 

داوطلبان باقى مانده بهتر مى توان، ارزيابى داشت.

برنامه «گذر كودك» در محله هاى شهر همدان 
اجرا مى شود

 رئيس كميســيون فرهنگى، اجتماعى شوراى شــهر همدان از برگزارى برنامه «گذر 
كودك» در محله هاى شهر همدان خبر داد.

رضوان سلماســى در گفتگو با مهر با بيان اينكه چهارمين گذر كودك شهر همدان (بازى 
دســته جمعى كودكان با والدين) با حضور خانواده ها و فرزندانشان در سالن شهيد مدنى 
همدان برگزار شد، گفت: دبيرخانه شهر دوستدار كودك در شهردارى همدان تشكيل شده 

و در 2 حوزه در حال برنامه ريزى و سياستگذارى است.

رئيس كميسيون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان با اشاره به 2 حوزه مربوط 
به شهر دوستدار كودك گفت: در بخش اول دبيرخانه در حال طراحى و اجراى برنامه هايى 

است كه شهر همدان را به سمت تبديل شدن به شهر دوستدار كودك سوق دهد.  
سلماسى خاطرنشان كرد: در بخش دوم با تدوين و اجراى برنامه هايى پرهيجان و پرنشاط 
به دنبال اجراى برنامه هايى مفرح و بانشاط براى كودكان با حضور خانواده ها و در فضايى 
امن است. وى با بيان اينكه اميدواريم اين برنامه با قوت پيگيرى شود و هر روز در يكى 
از محالت شهر همدان شاهد اجراى آن باشيم، گفت: مقرر شده شوراى اجتماعى محالت 

در همه حوزه هايى كه به محله و اهالى محله مربوط مى شود ورود كند،.
وى گفت: از آنجا كه خانواده ها پايه و اساس محالت هستند از شوراى اجتماعى محالت 

درخواست شده برگزارى گذر كودك در محالت را برعهده بگيرد.
سلماســى افزود: براى برگزارى گذر كودك در شــهرك مدرس و محله جوالن، شوراى 

اجتماعى اين دو محله پاى كار بودند و بيشتر كار را برعهده گرفتند.
وى خاطر نشان كرد: در محالتى كه هنوز شوراى اجتماعى محله تشكيل نشده برنامه گذر 
كودك با كمك دببرخانه شهر دوســتدار كودك و سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 

شهردارى همدان برگزار مى شود.
وى از برگزارى اين برنامه در 4 محله همدان خبر داد و گفت: در گذر كودك، كودكان به 
همراه خانواده خود حضور پيدا كرده و بازى هايى را كه توسط كارشناسان طراحى شده و 

قابليت همراهى و مشاركت خانواده ها را دارد انجام مى دهند.

10دقيقه نشده
ظرفيت مسكن ملى استان پُر شد 

آغاز كالس هاى آموزشى ازدواج در همدان
 كالس هاى آموزش تكميلى زوج ها از شــنبه 16 آذر ماه در تمامى 

مراكز مشاوره ازدواج آغاز شده  است
كارشــناس جمعيت و بارورى سالم معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان گفت: با توجه به تاكيد رهبــر فرزانه انقالب در بند 
چهارم سياســت هاى كلى جمعيت، بــه برنامه ريزى و حل معضالت 
اجتماعى از جمله طالق و بند دهم آن مبنى بر تحكيم بنيان خانواده و 
افزايش رضايتمندى از زندگى زناشويى، سند همكارى بين دستگاهى 
توسط كارگروه ملى ترويج ازدواج و كنترل و كاهش طالق در شوراى 
عالى انقالب فرهنگى تدوين شــد.مريم بيگلرى در گفت وگو با ايرنا 
بيان كرد: بر اســاس اين ســند، با محوريت دانشگاه علوم پزشكى و 
همكارى دفتر امور اجتماعى اســتاندارى، معاونت فرهنگى سياســى 
نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى ،معاونت امور فرهنگى و پيشگيرى 
سازمان بهزيستى، معاونت پيشگيرى و اجتماعى دادگسترى و معاونت 
پژوهشــى سازمان تبليغات اسالمى استان، كالسهاى آموزش تكميلى 
زوج ها به مدت 6 ســاعت در تمامى مراكز مشــاوره ازدواج برگزار 
 مى شود.كارشناس جمعيت و بارورى سالم معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشكى همدان اضافه كرد: در اين كالس ها موضوعات آموزشى 
بر اساس شــيوه نامه شــوراى انقالب فرهنگى در زمينه بهداشت و 
ســالمت، روان  شناســى، اخالق، احكام و حقــوق زوج ها تدريس 
مى شود. بيگلرى ادامه داد: مدرسان اين دوره هاى آموزشى مورد تاييد 
دفتر نمايندگى ولى فقيه در دانشــگاه قرارگرفته و اين افراد دوره هاى 
آموزشــى الزم را گذرانده اند و داراى مدارك كارشناســى ارشــد يا 
دكتراى روانشناسى، حقوق و سطوح دو، سه و چهار حوزوى هستند.
وى گفت: كالس هاى تكميلى ازدواج در شهرستان هاى تابعه بر اساس 
آمار زوج ها و فرهنگ و اقليم هر شهرستان در روزهاى زوج يا فرد در 

نوبت صبح يا بعدازظهر برگزار مى شود.
كارشــناس جمعيت و بارورى سالم معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشكى همدان افزود: حضور تمامى زوج ها در كالس هاى چهارگانه 
به منظور دريافت گواهى براى ارائه به دفاتر ثبت ازدواج الزامى است.
بيگلرى تاكيد كرد: زوج ها تنها در صورت ارائه اين گواهى مى توانند 

عقدنامه و سند ازدواج شان را از دفاتر ثبت ازدواج دريافت كنند.
وى گفت: همه زوج ها در هر سنى بايد در دوره هاى آموزشى شركت 
كنند چرا كه حضور در اين دوره هــا موجب افزايش رضايتمندى از 

زندگى زناشويى و كاهش آمار طالق مى شود.
به گفته مديركل ثبت احوال همدان، 13 هزار و 563 واقعه ازدواج در 
سال 97 ثبت شده كه نسبت به سال قبل يك هزار و 600 مورد معادل 

10 درصد كاهش داشته است.

پويش "قرار مهربانى" در همدان آغاز شد
 پويش "قرار مهربانى" با شعار"اهداى خون، هديه اى براى نجات 

انسان ها" از امروز شنبه 16 آذر آغاز و تا پايان اسفند ادامه دارد.
معاون امور جوانان جمعيت هالل احمر همدان گفت: اعضاى سازمان 
جوانان هالل احمر در راســتاى ترويج فرهنگ نوع دوستى، تسكين 
آالم بشــرى و حمايت از زندگى و سالمت انسان ها در مناسبت هاى 

مختلف در سنت حسنه اهداى خون مشاركت مى كنند.
مريم پاك بين در گفت و گو با ايرنا افزود: با توجه به اعالم ســازمان 
انتقال خون مبنى بر كاهش شــديد سطح ذخاير خون و فرآورده هاى 
آن با سردى هوا و كاهش استقبال مردم و تاكيد بر امر اهداى خون به 
منظور حفظ بانك خونى، سازمان جوانان همچون سال هاى قبل پويش 
قــرار مهربانى را اجرا كرد.وى بيان كرد: با تعامل اداره كل انتقال خون 
استان، هماهنگى الزم با كانون هاى هالل احمر براى مراجعه به پايگاه 

هاى انتقال خون صورت گرفت.

1- داوطلبان انتخابات در حوزه هاى انتخابيه اســتان افزايش مى يابد. 
گويــا با تغيير حوزه انتخابيه برخى داوطلبــان به حوزه هاى انتخابيه 
اســتان اين افزايش رخ خواهد داد.گفتنى اســت احتمال تغيير حوزه 
انتخابيه داوطلبانى مانند نعمتى و مقيمى كه در وزارت كشور ثبت نام 

كرده اند، هست.
2- داوطلبى يكى از اعضاى هيأت اجرايى انتخابات همدان ، انتقاد از 
فرماندار را به دنبال داشته است. گويا منتقدين انتظار داشته اند، فرماندار 
با اطالع از اين موضوع از اين فرد قبل از ثبت نام به عنوان معتمد براى 
عضويت در هيأت اجرايى دعوت به عمل نمى آورد. گفتنى است يكى 
از معتمدين عضو هيــأت اجرايى انتخابات با اقدام به ثبت نام از اين 

هيأت خارج شده است
3- درخواســت تعطيلى شوراى ســران قوا مطرح شده است. گويا 
تعدادى از نمايندگان مجلس اين درخواســت را به رهبر انقالب ارائه 
داده اند. گفتنى است اين شورا موقتى بوده و براى هماهنگى بيشتر در 

شرايط تحريم تشكيل شده است.
4- از برخى ائتالف ها در اســتان انتقاد شده است. گويا اين انتقادات 
در مــواردى چون حــزب گرايى و بى توجهى به زنان اســت.گفتنى 
است روند ثبت نام ها احتمال ارائه چند ليست در انتخابات را افزايش 

داده است.
5- سايت ثبت نام مسكن ملى با مشكالت بسيار براى همدانى ها همراه 
بوده است. گويا اين ســايت با خطا همراه بوده و ظرفيت ثبت نام هم 
تكميل شــده نشان داده است. گفتنى اســت ثبت نام ها و خريد هاى 

الكترونيكى در ايران معموال با رانت خوارى همراه است.
6- آمار پولى شد. گويا مركز آمار ايران دسترسى به جزئيات آمارهاى 
خود را پولى كرده است. گفتنى است آمار هاى مركز آمار ايران معموال 

با انتقادهاى بسيارى همراه است.

 ديروز پس از 10 دقيقه از زمان آغاز ثبت نام 
در طرح مســكن ملي، سايت آن بسته شد و 
متقاضيانــي كه پس از ســاعت 10:10 دقيقه 
ديروز (روز نخست) اقدام به ثبت نام كردند با 
اخطار «متأسفانه ظرفيت اين شهر تكميل شده 
است!» مواجه شــدند. اين در حالي است كه 
طبق اخبار منتشر شــده از مدير كل سابق راه 
و شهرسازي همدان 9 هزار واحد براي طرح 
ملي دارد كه در مرحله اول براي 3500 واحد 
ثبت نام مي شود كه براى 10 شهر استان(همدان، 
مالير، نهاوند، گيان ، تويسركان،سركان، اسدآباد، 
بهار ، كبودراهنگ و جورقان) سهميه داده شده 
است كه در اين زمينه جز شهرستان هاى نهاوند 
و تويسركان ساير شهرها همان دقايق اول مثل 
همدان پر شد. طبق بررسي هاي انجام شده اين 
مسكن با شرايطي كه براي آن تدوين شده بود 
براي اقشار متوسط و به باال بود و افراد ديگر از 
پس پرداخت قيمت آن برنمي آمدند با اين حال 

در كمترين زمان ظرفيت آن پر شد. 
گفتــه مي شــود، احتمــاالً با توجه بــه پيام 
تكميل ظرفيــت در دقايق اوليه در ســايت

www.tem.mrud.ir، سهميه همدان در 
اين طرح بسيار كمتر از اين ميزان بوده است يا 

اينكه نصيب مردم عادي نشده است. 
آغاز ثبت نام و تكميــل ظرفيت بالفاصله اي 
مسكن ملي همزمان شــد با ساعت توديع و 
معارفه مدير كل مســكن و شهرسازي. اتفاقًا 
ثبت نام مسكن ملي در همدان نيز با چهار محال 
و بختياري و يزد همزمان آغاز شــد. در چهار 
محال و بختياري نيز بالفاصله تكميل ظرفيت 
اعالم شد. ظرفيت ثبت نام مسكن ملي در يزد 
نيز پس از چند ســاعت پر شد. اين در حالي 
است كه تا لحظه تنظيم خبر، خبري از تكميل 

ظرفيت در خوزستان و كرمانشاه نبود.
بر اســاس اطالعيه وزارت راه و شهرســازى 
ثبت نــام از متقاضيــان طرح اقــدام ملى در 
استان هاى همدان، يزد، چهارمحال و بختيارى، 
خوزستان و كرمانشاه از ساعت 10 صبح روز 

شــنبه مورخه 1398/9/16 آغاز و در ساعت 
24 روز دوشــنبه مــورخ 1398/9/18 پايان 

مى پذيرفت. 
طــرح اقدام ملى تأمين مســكن طرح دولت 
يازدهم براى خانه دار شــدن افرادى است كه 
به دليل قيمت هاى نجومى مســكن، اميدى به 

خانه دار شدن ندارند است.
براى ثبت نام در طرح ملى مسكن چهار شرط 
عمده اعالم شــده است كه عبارتند از تأهل و 
سرپرست خانواده بودن، از اول فروردين 84، 
فاقد مالكيت مســكونى بودن كه اين شــرط 
عالوه بر فرد متقاضى بــه افراد تحت تكفل 
هم اضافه مى شــود، عدم استفاده از امكانات 
دولتى از قبيل زمين، آپارتمان يا تسهيالت ويژه 
يارانه دار و داشتن سابقه سكونت در شهر مورد 

تقاضا به مدت پنج سال.
طبــق اعالم همدان پيام در خبرهاي پيشــين، 
در مرحلــه اول 30 درصد قيمت تمام شــده 
پيش بينى شــده بايد واريز شود. همچنين در 
طرح  اقدام ملى ســه نوع تســهيالت وجود 
دارد. برخى از متقاضيان در صندوق پس انداز 

يكم سپرده گذارى كرده اند كه قبًال مى توانستند 
بين 80، 120 و 160 ميليون تومان براى خريد 
مســكن وام بگيرند و هم اكنون با تفاهمى كه 
صورت گرفته اســت، مى توانند براى ساخت 
مسكن در طرح اقدام ملى، از اين وام استفاده 
كننــد. گروهى ديگر مى تواننــد از وام بافت 
فرســوده اســتفاده كنند كه در بخشى از اين 
وام از منابع صندوق توسعه و بخشى از منابع 
داخلى بانك به مبلغ 100 ميليون تومان استفاده 
مى شــود. معاون وزير راه و شهرسازى اضافه 
كــرد: وام نهايى يــك وام 75 تا 100 ميليون 
تومانى اســت كه از منابــع داخلى بانك هاى 
عامل از جمله بانك مسكن با نرخ 18 درصد 

كارمزد طى 12 سال پرداخت مى شود.
قيمت متوسط ســاخت هر متر مربع خانه در 
طرح اقدام ملى بين 2/5 ميليون تا 3/5 ميليون 
تومان در نظر گرفته مى شــود و بسته به نوع 
ســازه و تعداد طبقات ايــن قيمت ها افزايش 
خواهد داشت. قيمت زمين نيز طبق قيمت روز 

نرخ گذاري خواهد شد.
متقاضيان اگر تســهيالت 75 ميليون تومانى 

دريافت كرده باشــند، ماهيانه بايد يك ميليون 
و 200 هزار تومان قسط پرداخت كنند اما اگر 
وام 100 ميليون تومانى دريافت كرده باشــند 
ماهيانه بايد يك ميليــون و 700 هزار تومان 

قسط پرداخت كنند.
اگر وام را در بافت فرسوده تحويل گرفته باشند 
ماهيانه 700 هزار تومان پرداخت مى شود و در 
صورتى كه صندوق يكمى باشند و زوج، براى 
دريافت 160 ميليون تومان وام اقســاط يك 

ميليون و 700 هزار تومانى پرداخت مى كنند.
به گزارش همدان پيام، با اين حســاب در اين 
طرح اقشار ضعيف و متوسط جامعه كه معادل 
قانــون كار حقوق دريافــت مى كنند توانايى 
پرداخت اقساط تعيين شده را نخواهند داشت 
كه اين امر در تحقق هــدف طرح اقدام ملى 
تأمين مســكن ابهام ايجــاد مى كند. همچنين 
عرضه محدود مسكن در اين طرح در وضعيت 
تقاضا در بازار مسكن اثر چندانى نداشته و در 
نهايت بر روى قيمت اثرگــذار نخواهد بود. 
متــراژ، جانمايــى، زمان تحويــل و ... نيز از 

ابهامات اجراى اين طرح عنوان مى شود.

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
همــدان با بيــان اينكه 350 ميليــون تومان 
تجهيزات به كانون هاى فرهنگى و هنرى اهدا 
خواهد شــد گفت: به صورت فصلى تجهيز 

كانون ها را انجام مى دهيم.
به گزارش فارس، احمدرضا احســانى اظهار 
كرد: در اســتان همــدان 520 كانــون فعال 
فرهنگى و هنرى مســاجد وجــود دارد و بر 
اساس سياست هاى وزارت ارشاد به ويژه در 
حوزه دينى و مذهبى، تالش شده فعاليت هاى 
فرهنگى هنرى در اين كانون ها تعريف شود.

وى بــا تأكيــد بــر ايــن كــه در حوزه 
را  خود  خاص  جايگاه  كانون ها  مســاجد، 
دارنــد تصريح كرد: به دنبال اين هســتيم 
فرهنگى  مذهبــى،  قرآنــى،  فعاليت هــاى 
و هنــرى را بــا همــكارى و هم افزايــى 

ببريم. پيش  اجرايى  دستگاه هاى 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان 
همدان اضافه كرد: تا پايان هفته 350 ميليون 
تومــان تجهيزات به كانون هــاى فرهنگى و 
هنرى اهدا خواهد شــد ضمــن اينكه برنامه 
داريم به صورت فصلــى تجهيز كانون ها را 

انجام دهيم.
 اجازه ورود مسائل سياسى 

به فرهنگ داده نخواهد شد
وى بــا تأكيد بــر اينكه در حــوزه فرهنگى 
و هنــرى و از ابتداى ورود بــه اين عرصه، 

سياسى بازى و سياســى كارى را جفا در حق 
فرهنگ مى دانم گفت: در سطح استان اجازه 
ورود مسائل سياسى به فرهنگ داده نخواهد 

شد.
وى بــا بيان اينكه افرادى كــه در كانون هاى 
مساجد انتخاب مى شــوند كامًال غيررسمى 
و مردمى هســتند گفت: كانون هاى فرهنگى 
و هنرى تجهيزات خــود را در اختيار پايگاه 
مقاومت بســيج نيز بگذارند تــا هم افزايى و 

هماهنگى شكل گيرد.
45 درصد كانون هاى مساجد 

در حوزه روستاست
ســتاد هماهنگى  اســتان هاى  مديركل امور 
كانون هاى مســاجد كشــور نيز با بيان اينكه 
25 هزار كانون مسجد در سطح كشور وجود 
دارد گفت: 14 هزار كتابخانه عمومى وابسته 
به مساجد روستايى و شهرى نيز فعال است.

حسين براتى با اشــاره به اين كه 45 درصد 
كانون ها در حوزه روستا بوده و كانون ها اين 
مزيت را دارند كه ديده شــوند تصريح كرد: 
طرح پايتخت فرهنگ و هنر مســاجد ايران 
آماده شده و خوشــبختانه در همدان نيز اين 
ظرفيت بالقوه وجود دارد كه جزو بهترين ها 

قرار گيرد.
وى تصريح كرد: در ســالروز ميالد حضرت 
زهــرا (س) برترين كانون در ســطح ملى، 
اســتانى و شهرستانى انتخاب خواهد شد كه 

اميدواريم همدان نيز جزو منتخبان باشد زيرا 
داراى پيشينه خوبى در اين زمينه است.

 شوراى عالى مساجد 
در همدان تشكيل شود

نماينده ولى فقيه در استان همدان نيز در ادامه 
گفت: بايد شــوراى عالى مساجد در استان 
همدان تشكيل شود تا برنامه ريزى هاى مسجد 

در آنجا مديريت شوند.
حجت االســالم حبيب ا... شعبانى به اهميت 
تأثير مســاجد پرداخت و  اظهــار كرد: از 
اهميت مســجد همان بس كه اولين پايگاه 
سياســى، فرهنگى و اجتماعى در اســالم 

است.
وى ترويج فرهنگ اسالمى را در گرو توجه 
به مســاجد دانســت و ادامه داد: با توجه به 
اينكه كانون هاى فرهنگى و هنرى مى توانند از 
مساجد كمك بگيرند، در بازسازى فرهنگى 

مسجد تاثيرگذار هستند.
نماينده ولــى فقيه در اســتان همدان گفت: 
اميدواريم اين جلســات زمينــه اى را فراهم 
كند كه در احياگرى و آباد كردن مســاجد و 

فعاليت هاى فرهنگى اثرگذار باشد.
وى بــا تأكيــد بر اينكــه بايــد كارهاى 
مســجد توســط يك مركز جامــع انجام 
شــود افزود: تشــتت در كارهاى مساجد 
ناهماهنگى هايى را دارد كه بر اين اســاس 
بايد اوقاف، تبليغات و بســيج همگى وارد 

شده و امور را پيگيرى كنند.
شــعبانى با تاكيد بر تشكيل مركز جامعى كه 
تمام فعاليت هاى مسجد در آن مديريت شود 
بيان كرد: بايد شوراى عالى مسجد در استان 
تشكيل شود كه تمام برنامه ريزى هاى مسجد 
در آن جا مديريت شــود و كانون نيز ذيل آن 

باشد.
وى با بيان اينكه تعريف كارهاى زياد موجب 
تشتت  و اختالف سليقه  مى شود تصريح كرد: 
هيأت امنا، بســيج و كانون هــاى فرهنگى و 
هنرى مساجد بايد زيرمجموعه شوراى عالى 
مساجد باشــند، اين كار براى منسجم كردن 

تمام فعاليت ها ضرورى است.
نماينده ولى فقيه در اســتان همــدان با بيان 
اينكه كانون هاى مســاجد مى توانند به عنوان 
زبــان روز خانواده هــا در محالت باشــند 
خاطرنشان كرد: كانون هاى فرهنگى و هنرى 
در عرصه هاى فرهنگى در مســجد مى توانند 

موثر بوده و خيلى از مسائل را حل كنند.
وى با تاكيد بر اينكه مجموعه فعاالن مساجد 
بايد با سازمان تبليغات، اوقاف و امور خيريه، 
ارشاد و... انسجام  بخشى خوبى داشته باشند 
اظهار كرد: جلسات مربوط به مساجد هر چه 
قدر بيشتر بوده و خروجى خوبى داشته باشد، 
قطعاً مورد اســتقبال خواهد بود به طورى كه 
بنده نيــز كار اصلى خودم را در مســجد و 

خادمى مسجد مى دانم.

كانون هاى مساجد همدان به صورت فصلى تجهيز مى شوند

برف همدان را فرا 
مى گيرد

 در پى ورود يك سامانه بارشى به آسمان 
اســتان، پيش بينى مى شــود از امشب ريزش 

برف همدان را فراگيرد.

گفت:  همدان  هواشناسى  اداره كل  كارشناس 
بر اساس بررسى نقشه هاى ماهواره اى، آسمان 
بيشتر نقاط اســتان در 24 ساعت آينده، تمام 
ابرى، همراه با بارش باران، ريزش برف، مه و 

كاهش ديد افقى پيش بينى مى شود.
محمد حسن باقرى شكيب در گفت و گو با 
ايرنا با بيان اينكه اين سامانه موجى از هواى 

سرد را وارد استان مى كند، عنوان كرد: در پى 
فعاليت اين ســامانه دماى هواى بيشتر نقاط 
اســتان كاهش يافته و دماى كمينه برخى از 
نقاط به هشت درجه ســانتى گراد زير صفر 

مى رسد.
وى ادامه داد: اين سامانه از شمال غرب و از 
ناحيه اروپاى شرقى وارد همدان شده است و 

دماى پايين اين سامانه احتمال ريزش برف را 
قوى تر مى كند.

باقرى شــكيب با اشــاره به اينكه اين سامانه 
روز دوشنبه به تدريج از آسمان استان خارج 
مى شــود، ادامه داد: از روز دوشــنبه با افت 
شــديد دماى هوا، يخ زدگى ســطح معابر و 

لغزندگى جاده ها پيش بينى مى شود.

480 ميليارد تومان براى مسكن روستايى 
همدان تخصيص يافت

 مديركل بنياد مســكن انقالب اســالمى همدان گفت: 480 ميليارد 
تومان اعتبار براى بهســازى و نوسازى مسكن روستايى در اين استان 

تخصيص يافت.
حسن ظفرى در گفت و گو با ايرنا افزود: اين ميزان اعتبار از سهميه سال 
جارى براى بهسازى و نوسازى 12 هزار واحد مسكونى تخصيص يافته 

كه با سود كم به متقاضيان پرداخت مى شود. 
وى با بيان اينكه همدان از اســتان هاى پيشتاز در رعايت قانون احداث 
ساختمان است، اظهار داشت: 101 هزار سهميه از سال 84 تا پايان سال 
97 بوده است كه بيش از 99 هزار متقاضى واجد شرايط به سيستم بانكى 

معرفى و 90 هزار متقاضى موفق به اخذ قرارداد شدند.
مديركل بنياد مســكن همدان با اشاره به اينكه در سال جارى 21 هزار 
واحد مســكونى در روستاهاى اســتان همدان احداث مى شود، گفت: 
شاخص بهسازى مسكن روستايى در كشور 44 درصد است و اين رقم 

در استان همدان به 56 درصد رسيده است.
وى هدفگذارى بهسازى روستايى استان از سال 98 تا سال 1400 را 200

روســتا عنوان كرد و افزود: با احداث 21 هزار واحد مسكن روستايى 
جهش قابل توجهى در شــاخص بهسازى و نوسازى مساكن روستايى 
استان ايجاد خواهد شــد. وى اضافه كرد: در سال جارى 9 هزار واحد 
مسكن روستايى از طرح بازسازى و 12 هزار واحد از محل بهسازى و 

نوسازى مساكن روستايى در استان همدان احداث مى شود.
مديركل بنياد مســكن اســتان همدان با بيان اينكه يك هــزار و 555
واحد مسكن روستايى براى سيل زدگان اين استان ساخته شده و آماده 
بهره بردارى است افزود: پس از بارندگى شديد فروردين ماه سال جارى 
و خسارت به واحدهاى مسكونى، كار ارزيابى و بررسى ميزان خسارت 
توسط كارشناسان در 27 شهر و 990 روستاى استان همدان انجام شد.
وى ادامه داد: در اين ارزيابى ها مشــخص شــد كه هشت هزار و 939

واحد دچار خسارت كلى شدند كه نيازمند تجديد بنا و احداث مجدد 
هستند.
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مورد حادى از ابتال به آنفلوانزا 
در نهاوند نداشتيم

ــت:  ــد گف ــتان نهاون ــان شهرس ــبكه بهداشــت و درم ــر ش  مدي
مــورد حــادى از ابتــال بــه بيمــارى آنفلوآنــزا در نهاونــد مشــاهده 

نشده اســت.
مؤمنعلــى دارابــى در گفت وگــو بــا ايســنا، بــا اشــاره بــه 
ــا آن  ــه ب ــراى مقابل ــزا ب ــيوع آنفلوان ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب اينك
در ســطح شهرســتان اقدامــات پيشــگيرانه اى را در دســتور 
ــكان  ــا پزش ــى را ب ــات مختلف ــزود: جلس ــم، اف ــرار دادي كار ق
ــاى  ــرورش و مهده ــوزش و پ ــتان ها، آم ــى بيمارس و كادردرمان
كــودك برگــزار كرديــم و توصيــه هــا و تذكــرات الزم بــه آنهــا 

داده شده اســت.
ــتى تحــت  ــاع بهداش ــر اوض ــال حاض ــه در ح ــان اينك ــا بي وى ب
ــارى  ــن بيم ــه اينكــه اي ــا توجــه ب ــادآور شــد: ب ــرل اســت، ي كنت
واگيــردار بــوده و مراكــز آموزشــى مى تواننــد يكــى از محل هــاى 
انتقــال آن بــه افــراد باشــند، جلســه آموزشــى بــا مديــران مــدارس 
برگــزار شــد و از آنهــا درخواســت كرديــم در صــورت مشــاهده 
مــواردى از بيمــارى بــا اســتراحت كــردن دانش آمــوزان در منــزل 

موافقــت كننــد.
دارابــى توصيــه هايــى بــراى بيمــاران مبتــال بــه آنفلوآنــزاى فصلــى 
ــزا و  ــه آنفلوآن ــراى پيشــگيرى از ابتــال ب داشــت و اظهــار كــرد: ب
بيمــارى هــاى حــاد تنفســى بايــد از روبوســى، دســت دادن و در 
ــاد تنفســى  ــارى ح ــزا و بيم ــراد داراى آنفلوآن ــن اف ــوش گرفت آغ

خــوددارى كــرد.
ــه  ــا عطس ــرفه ي ــگام س ــى هن ــان و بين ــاندن ده ــه پوش وى ب
ــاالى آســتين و شستشــوى  ــا قســمت ب ــه وســيله دســتمال ي ب
ــرد  ــاره ك ــون اش ــا آب و صاب ــا ب ــرر دســت ه ــح و مك صحي
و يــادآور شــد: هنــگام بيمــارى بايــد از دســت زدن بــه 
چشــم هــا و بينــى، حضــور در اماكــن عمومــى و رهــا كــردن 
ــوددارى  ــط خ ــده در محي ــرف ش ــاى مص ــتمال كاغذى ه دس

ــم. كني

راه اندازى مركز معاينه فنى اسدآباد 
به مشكل حقوقى برخورد

 راه انــدازى مركــز معاينه 
در  ســبك  خودروهاى  فنــى 
اســدآباد در حــال حاضر به 
مشكل حقوقى برخورده و اين 
شكايت به ديوان عالى رفته و 
منتظر پاسخ ديوان عالى كشور 

هستيم.
شهردار اســد آباد در گفت وگو 
با ايســنا، با بيان اينكه تا وقتى 
پاســخ ديوان عالى ارائه نشود 

امكان راه اندازى مركز معاينه فنى شهرســتان وجود نخواهد داشت، 
افزود: مركز معاينه فنى دوم اســدآباد نيز فاقد مجوز بوده و نمى توان 

نسبت به راه اندازى آن اقدام كرد.
عليرضا فعله گرى در ادامه با اشــاره به المان شهداى گمنام اسدآباد 
واقع در گردنه شهر تصريح كرد: طراحى و نقشه المان شهداى گردنه 
اســدآباد در حال انجام بوده و در اوايل سال آينده قطعًا اين طرح به 

عنوان يكى از مطالبات مردم تكميل و افتتاح خواهد شد.
فعله گرى بودجه عمرانى امســال شهردارى اســدآباد را در مجموع 
24 ميليارد تومان برشــمرد و تصريح كرد: شــهر اسدآباد به وسعت 
1000 هكتار با 10 شهرك پيوسته و ناپيوسته داراى بيش از 20 هزار 
واحد مســكونى و تجارى است كه در حال حاضر از اين تعداد، در 
حدود 20 درصد واحدهاى تجارى مسكونى در بافت فرسوده شهر 

قرار گرفته اند.
وى توجه به بافت فرسوده شهر از ضرورت هاى برنامه ريزى شهرى 
عنوان كرد و يادآور شــد: شــهر اســدآباد داراى 212 هكتار بافت 
فرســوده بوده كه اعطاى وام هاى كم بهــره، تخفيف ويژه عوارض 
و نوســازى و اعطاى امتيازهاى ويژه براى سرمايه گذارى واحدهاى 
تجارى بخشى از سياســت ها و راهكارهاى شهردارى اسدآباد براى 

نوسازى بافت هاى فرسوده اين شهر است.

كسب 2 رتبه برتر استانى توسط معلمان 
پژوهنده نهاوند

 مدير آموزش و پرورش نهاوند از كســب دو رتبه برتر اســتانى 
توسط معلمان پژوهنده اين شهرستان خبر داد.

عليرضا غالمى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: در جريان برگزارى 
بيست و دومين دوره معلم  پژوهنده دو نفر از فرهنگيان اين شهرستان 

موفق شدند رتبه هاى برتر استان همدان را به دست آورند.
وى گفت: برنامه معلم پژوهنده همه ســاله با هدف گسترش فرهنگ 

پزوهــش در ميــان معلمان و همــكاران فرهنگى زمينه شــكوفايى 
اســتعدادهاى بالقوه و خالقيت هاى معلمان و فراهم ســاختن زمينه 
ارتقاى دانش، مهارت و امكان بازآموزى آنها در ســطح كشور برگزار 

مى شود.
مدير آموزش و پرورش نهاوند افزود: با توجه به اعالم نتايج بيســت 
و دوميــن دوره  اين برنامه، طوبى ابراهيمى و اعظم كيانى از همكاران 
فرهنگى اين شهرســتان موفق به كســب رتبه ى برتر استانى در اين 

برنامه شدند.
وى اضافه كرد: بر اســاس ارزيابى گروه تحقيق و پژوهش اداره كل 

متبوع در بخش شهرســتانى نيز طرح مشترك ليال پيرايش و خدامراد 
قياسى به عنوان رتبه اول، ماهرخ احمدوند رتبه دوم و زينب محمودى 

و مريم نوشادخت حائز رتبه سوم شهرستان شدند.
غالمى در پايان به برنامه هاى گراميداشت هفته پژوهش اشاره كرد و 
گفت: برگزارى نشست پژوهشى، مسابقه پرتاب موشك آبى، نواختن 
زنگ پژوهشــى در مــدارس، تقدير از معلمان پژوهنــده، برگزارى 
نمايشــگاهى از دست سازه هاى دانش آموزى و بازديد دانش آموزان از 
مراكز علمى از عمده برنامه هاى اين اداره به مناســبت هفته پژوهش 

است.

آگهي مزايده(نوبت دوم)

محمد حسين پور -  شهردار نهاوند

مبلغ پايهمدت واگذارىسپرده شركت در مزايده (ريال)شرحرديف

حمل،بارگيرى و تخليه هاى 1
ساختمانى و خاك هاى مازاد سطح 
شهر توسط نيسان و تراكتور براى 

هر سرويس

500/000ريال12 ماه100/000/000 ريال

 متقاضيان جهت گرفتن اسناد و همچنين اطالعات بيشتر به معاونت خدمات شهري شهرداري - امور قرار دادها مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 7-08133237445 
داخلي 208 و 103 تماس حاصل نمايند.

 رعايت اصول فني و ايمني و نظافت بر عهده پيمانكار و با نظارت شهرداري مي باشد.
 حمل نخاله  تا محل سايت دپوي زباله شهرداري يا محل معرفي شده توسط شهرداري بر عهده برنده مزايده مي باشد .

 پيمانكار موظف به تهيه نيسان ، كاميون خاور ، كاميون تك و تراكتور و حمل نخاله ها با نظر شهرداري با اين ماشين آالت مي باشد.
 در صورت بارگيري و حمل و تخليه خاكهاي مازاد توسط ماشين آالت غيراز تراكتور و نيسان مبناي اخذ هزينه،قيمت كارشناسي رسمي دادگستري مي باشد.

 شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهاد ها مختار مي باشد.
 كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد.

به پيشنهادهاي مخدوش و مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مسئوليت اطالع رساني ، كنترل ، نظارت و اجراي طرح از ابتدا تا تخليه دپو نخاله و پخش آن بر عهده برنده مزايده مي باشد.

 در صورت كندن و بارگيري خاك در انواع زمين نرم، سخت يا سنگي مبناي اخذ هزينه قيمت كارشناس رسمي دادگستري مي باشد.
 پرداخت هزينه حمل و بارگيري و تخليه نخاله هاي ساختماني و خاك هاي مازاد توسط مالك و يا متقاضي صورت مي گيرد و شهرداري هيچگونه مسئوليتي در قبال 

پرداخت هزينه ندارد.
 اخذ مجوزهاي الزم جهت تردد در سطح شهر با آرم مخصوص مورد تاييد شهرداري بر عهده برنده مزايده مي باشد.

 متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت وجه نقد به حساب 0104868466003 نزد بانك ملي بنام حساب سپرده شهرداري واريز و فيش واريزي 
را در زمان كميسيون عالي معامالت جهت حضور و ارائه پيشنهاد قيمت به همراه داشته باشند و يا به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خرانه كه اعتبار 

آن از تاريخ ارائه حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
 كميسيون عالي معامالت ساعت 11 مورخ 98/9/28 در محل شهرداري اتاق كنفرانس تشكيل و پيشنهادهاي رسيده را در صورتي كه حداقل سه نفر باشند تشكيل و 

برنده مشخص مي گردد.(م.الف 211)
تاريخ چاپ آگهي نوبت اول: 98/9/9 

تاريخ چاپ آگهي نوبت دوم: 98/9/17 

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد ماده دو از يكصد و شصت و پنجمين جلسه شوراي اسالمي شهر و رعايت ماده 13 آئين نامه 
مالي شهرداري ها حمل ، بارگيري و تخليه نخاله هاي ساختماني و خاكهاي مازاد سطح شهر را با شرايط ذيل و از طريق آگهي مزايده 

حضوري به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صالحيت واگذار نمايد:

آگهي مزايده - نوبت دوم 

سازمان تأمين اجتماعى شعبه دو همدان

سازمان تأمين اجتماعى شعبه دو همدان به استناد فصل هشتم آيين نامه اجرايى ماده 50 قانون تأمين اجتماعى مصوب 1355 در نظر دارد 
يك قطعه زمين با پالك ثبتى شماره 10/12707 واقع در حومه بخش يك همدان را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومى به فروش برساند:

1-  ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت عرصه و اعيان 195/81 مترمربع با كاربرى زمين مختلط با قيمت پايه طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى به 
تاريخ 1397/10/18 از قرار هر مترمربع 72000000 ريال و به قيمت 14098320000 ريال متعلق به شهردارى همدان به نشانى بلوار محمديه روبروى 18 مترى 

سلحشور 
2- ملك در اجاره/ رهن نمى باشد و به همين صورت واگذار مى گردد.

3- شركت كنندگان در مزايده مى توانند پيشنهادات خود را تا پايان وقت ادارى 1398/10/16 به واحد حراست اداره كل تأمين اجتماعى همدان به نشانى 
همدان ميدان امامزاده عبدا... تحويل نمايند به پيشنهاداتى كه بعد از موعد مقرر رسيده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- پيشنهادات رسيده رأس ساعت 9 صبح 1398/10/23 در محل واحد اجرائيات اداره كل استان باز و قرائت خواهد شد حضور پيشنهاد دهنده در جلسه 
بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.

5- پرداخت بدهى هاى مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك، مصرف و مكالمه، بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى 
و هزينه مزايده و ساير هزينه هاى احتمالى به عهده برنده مزايده است.

6- برنده مزايده شخصى است كه باالترين قيمت را در بين قيمت هاى پيشنهادى كه باالتر از قيمت پايه كارشناسى باشد ارائه دهد.
7- برنده مى بايست در روز مزايده كل مبغ مورد مزايده را نقدا و يا توسط چك بانكى (رمزدار، تضمينى يا بين بانكى) در وجه سازمان تأمين اجتماعى 

پرداخت نمايند و در صورت نبود  پرداخت وجه در همان روز مزايده به نفرات بعدى واجد شرايط فروخته مى شود.
8- بدهكار مى تواند خود نيز در مزايده شركت نمايد.

9- مباشرين فروش كارمندان سازمان ارزياب دادگسترى نمايندگان دادسرا و نيروى انتظامى حق شركت در مزايده را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
ندارند.

10- هر يك از شركت كنندگان در مزايده الزاماً 5 درصد قيمت كارشناسى را به حساب جارى شماره 1111356038 نزد بانك رفاه كارگران واريز نمايند.
11- چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف همان روز اقدام ننمايد سپرده وى به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و به اين صورت تا نفر 

سوم ادامه خواهد داشت.
12- در صورت نبود  برنده شدن، واريزى سپرده تضمين شركت در مزايده، ظرف مدت 30 روز كارى بعد از بازگشايى پاكت ها عودت مى گردد.

13- متقاضيان محترم مى توانند از تاريخ 1398/9/2 لغايت 1398/10/14 در روزهاى كارى جهت اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شركت در 
مزايده به واحد اجرائيات شعبه 2 همدان به نشانى همدان ميدان امامزاده عبداله مراجعه نمايند. 

(م الف 1361)

آگهى دعوت مجمع عمومى بطور فوق العاده نوبت اول
 شركت تعاونى مصرف فرهگيان فامنين 

به شماره ثبت 26
تاريخ انتشار: 1398/9/17

  حسين عسگرى -   رئيس هيأت مديره

صورتجلسه  اساس  بر  منان  ايزد  ازدرگاه  استعانت  با  و  نامه  اساس  مفاد  اجراى  راستاى  در 
فرهنگيان  مصرف  اول  نوبت  العاده  فوق  عادى  عمومى  مجمع  مديره  هيأت  مورخه98/8/25 
شهرستان فامنين در ساعت 10 صبح روز  پنجشنبه مورخ 98/10/19 در محل سالن جلسات اداره 

اموزش و پرورش برگزار مى گردد.
بدينوسيله از كليه اعضاى محترم دعوت به عمل مى آيد در روز و ساعت مقرر در جلسه مجمع 
عمومى شركت نمايند يا وكالى خود را بر اساس مقررات اساس نامه معرفى نمايند. متقاضيان هيأت 
مديره و بازرسى الزم است درخواست كتبى خود را حد اكثر يك هفته بعد از انتشار اگهى به دفتر 

تعاونى مصرف تحويل نمايند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش كتبى هيأت مديره بازرسى
2- بررسى و تصويب صورتهاى مالى 97

3-طرح و تصويب گزارش اعضا و سرمايه در سال 97
4-انتخاب 5 نفر عضو هيأت مديره اصلى و 2 نفر على البدل براى 3 سال

5-انتخاب يك نفر بازرس اصلى ويك نفر على البدل براى يك سال

كارت دانشجويى حامد رضايى مهر فرزند محمد به شماره ملى 
2900150205 رشته مهندسى متالوژى دانشگاه بوعلى سينا به 
شماره دانشجويى 9112169011 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى زهرا جام بزرگى فرزند حسين به شماره ملى 
3861097648 رشته علوم سياسى دانشگاه بوعلى سينا به شماره 
دانشجويى 9612283008 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاى صنفى 
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند

اتحاديه مشاورين امالك و نمايشگاه داران اتومبيل

نقى كاكاوند -  رئيس هيأت اجرايى انتخابات

نمايشگاه  و  امالك  مشاورين  اتحاديه  بازرس  و  مديره  هيأت  انتخابات  است  نظر  در  صنفى،  اتحاديه هاى  انتخابات  اجرايى  آيين نامه   6 ماده  اساس  بر 
در ذيل شرايط آنان  كه  مزبور  صنف  هيأت مديره و بازرس اتحاديه  در  عضويت  واجدين شرايط  از  لذا  گردد.  برگزار  اتومبيل شهرستان نهاوند  داران 
اعالم گرديده دعوت به عمل مى آيد از روز يكشنبه مورخ 98/9/17 لغايت روز دوشنبه مورخه 98/10/2 به مدت 15 روز كارى با مراجعه به سامانه 
iranianasnaf.ir (قسمت ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاى صنفى در صفحه اول سامانه ) نسبت به ثبت نام و اخذ كد رهگيرى اقدام ، 
سپس شخصا با در دست داشتن مدارك ذيل و كد رهگيرى اخذ شده به هيأت اجرايى برگزارى انتخابات اتحاديه هاى صنفى واقع در ميدان امام اداره 

صنعت،معدن و تجارت شهرستان نهاوند مراجعه و ثبت نام نمايند.

شرايط داوطلبين 
1)تابعيت جمهورى اسالمى ايران 

2)اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران
3)عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگى و افالس

استعالم  خصوص  اين  (در  مخدر  مواد  به  اعتياد  عدم  و  موثر  كيفرى  پيشينه  سوء  نداشتن   (4
مربوطه از سوى هيأت اجرايى صادر مى شود).

5) عدم اشتهار به فساد 
6) داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه 

(مدرك تحصيلى و يا گواهى نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش).
7) حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

8- داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبى است كه تاريخ اعتبار آن 
منقضى نگرديده صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفى خود را به غير واگذار و يا اجاره 

نداده ، واحد صنفى فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

مدارك مورد نياز ثبت نام
1- سه قطعه عكس 4×3 جديد 

همراه  كسب  پروانه  تصوير  برگ  يك   -2
اصل آن 

صفحات  كليه  از  تصوير  سرى  يك   -3
شناسنامه همراه اصل آن

4- يك برگ تصويركارت ملى همراه اصل 
آن

تحصيلى  مدرك  تصوير  برگ   يك   -5
(ديپلم به باال) همراه اصل آن

جهت  اعتبارنامه  تصوير  برگ  يك   -6
هيأت  در  عضويت  سابقه  داراى  كه  افرادى 

مديره مى باشند.

تاريخ انتشار: 98/9/17

منبــت كاران  سال هاســت   
تويســركانى با سرانگشــت دستان 
هنرمندشــان نغمه عشقشــان را بر 
چوب مى نوازنــد و حاصلش منبتى 
زيبا و ظريف به نام «گلريز» اســت. 
طرحى كه ريشه در دل هنرمندان اين 
ديار دارد و مثالش را در هيچ كجاى 

ايران نمى توان يافت.
روستاى بسيار زيباى اشترمل خاستگاه 
اين هنر زيبا است و  به واسطه داشتن 
مردان و زنانى هنرمند در حيطه مبل 
منبت، گلريز قدمتــى ديرينه دارد به 
طورى كه آثار منبت بى بديل اســتاد 
صالحى، استاد بيات و استاد كوروند 
گوياى اين مهــم بوده كه اين هنر را 

نسل به نسل با روش استاد شاگردى ادامه دادند 
و به همين واسطه اين هنر زيبا و ظريف نشان 
ملى منبــت را از آن خود كــرد و اينك  منبت 
گلريز تويســركان به ثبت ملى رسيده اســت. 
در جوار روســتاى اشترمل روستاهاى ديگرى 
چون سيدشهاب و جيجانكوه نيز مهد پرورش 

صنعتگران مبل منبت هستند.
احــداث بازارچــه صنايع دســتى در 

تويسركان
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى شهرستان تويسركان در گفت وگو 
با ايســنا، با تأكيد بر اينكه منبــت گلريز اين 
شهرستان در سراسر كشور بى نظير است، اظهار 
كرد: به دنبال ايجاد بازارچه صنايع دســتى به 
منظور معرفى هر چه بيشتر مبل منبت تويسركان 

هســتيم چرا كه اين صنعت هم از نظر كيفيت 
و هم از نظر قيمت نســبت به ساير نقاط ديگر 

استان و كشور مناسب تر است.
اسحاق تركاشــوند گفت: با توجه به سومين 
جلســه شــوراى عالى صنايع دستى سازمان 
ميراث فرهنگى كه در 31 تيرماه سال جارى 
برگزار شــد، تويســركان به عنوان شهر ملى 
منبت گلريز انتخاب و بعدها اين مهم توسط 
وزير ميراث فرهنگى به اســتاندار ابالغ شد. 
ملى شدن منبت گلريز نقش بسيار مهمى در 
شناســاندن صنعت مبل منبت تويسركان به 

مردم سراسر كشور دارد.
وى با بيان اينكه سبك منبت گلريز تويسركان 
بى نظير و ممتاز است، تصريح كرد: از اين رو به 
دنبال فرصت مناسبى هستيم تا جشنى براى اين 

هنردست ويژه هنرمندان تويسركانى برپا كنيم و 
با رونمايــى از تمبر و اجراى برنامه هاى متنوع 
ديگر اقدام درخور توجهى براى معرفى هرچه 
بيشــتر اين هنر ظريف و زيبا به سراسر كشور 

انجام دهيم.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى شهرستان تويســركان خاطرنشان 
كرد: ســبك خاص منبت گلريز تنها متعلق به 
تويسركانى هاســت و تنها با هنر دستان منبت 
كاران بدون اســتفاده از هيچ نوع دستگاهى بر 

روى چوب ها نقش مى بندد.
22 درصد شاغالن تويسركان در حوزه 

صنايع دستى فعاليت مى كنند
وى در ادامه با بيان اينكه از 5606 كارگاه صنايع 
دســتى در سطح شهرســتان، 4751 كارگاه در 

حوزه مبل و منبت فعال هستند، يادآور 
شــد: تعداد شــاغالن صنايع دستى 
شهرستان نيز حدود 8700 نفر است 
كــه از اين تعــداد 7753 نفر به طور 
خاص در رشته مبل منبت مشغول به 

كار هستند.
تركاشوند تعداد بيمه شدگان در حوزه 
صنايع دســتى را در حدود 2220 نفر 
اعالم كرد و افزود: در واقع 20 تا 22 
درصد جمعيت شــاغل شهرستان در 
حوزه هاى مرتبط با صنايع دستى و به 
طور ويژه در صنعت مبل منبت فعاليت 

مى كنند.
وى به نبود بازارچه صنايع دستى در 
تويســركان هم اشــاره كرد و گفت: 
بازارچه صنايع دســتى حلقــه مفقوده صنايع 
دستى تويسركان است، با اين حال خوشبختانه 
با رايزنى هاى انجام شــده بين صاحب ترمينال 
جاده كرمانشاه و اداره راه و شهرسازى، مجوز 
تغيير كاربرى اين مكان از حمل و نقل و انبارى 
به تجارى- گردشگرى به منظور ساخت سايت 
صنايع دســتى، ايجاد بازارچه و نمايشگاه مبل 

منبت اخذ شده است.
تركاشوند ابراز اميدوارى كرد كه با ملى شدن 
منبت گلريز و ايجاد بازارچه صنايع دســتى، 
حوزه مبل منبت شهرستان هم رونق بيشترى 
به خود بگيرد چرا كه اين هنر زيبا نســبت به 
سراسر كشور با كيفيت بهترى توليد مى شود 
و ارزان تر و مناســب تر به دست توليدكننده 

مى رسد.

بازارچه صنايع دستى در تويسركان ايجاد مى شود
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در قبال حفظ برجام مسئوليت داريم
 معاون معاون  رئيس سياســت خارجى اتحاديه در رشــته توييتى 

از طرفين برجام خواست تا براى حفظ توافق هسته اى تالش كنند.
هلگا اشــميد، در رشته  توييتى نوشت: من نشست كميسيون مشترك 
برجام را سرپرســتى كردم. گويا مى خواهم كه توافق هسته اى با ايران 
اجرا شود تا اثر روند منفى كنونى تغيير كند. ما مسئوليت مشتركى براى 
حفظ برجام داريم. از همه خواســته شد كه به مقامات خود گزارش 

دهند كه حفظ برجام مستلزم تالش هاى راسخ طرفين توافق است.
به گزارش ايســنا، وى با اشــاره به پيوستن شش كشــور اروپايى به 
اينستكس نوشت: ما همچنين تصميم اخير شش كشور اروپايى مبنى 
بر پيوستن به سازوكار مالى اتحاديه اروپا با ايران (اينستكس) را گرامى 

داشتيم.
معاون سياسى وزير امور خارجه نيز پس از پايان چهاردهمين نشست 
كميسيون مشترك برجام كه در وين برگزار شد، گفت: در اين نشست 
همه اعضا بر اين مساله صحه گذاشــتند كه آمريكا ريشه تنش ها در 
برجام است.سيد عباس عراقچى در جمع خبرنگاران افزود: همه اعضا 
تاكيد داشتند كه بدون برخوردارى ايران از برجام، نمى توان اين توافق 

بين المللى را ادامه داد.
وى همچنيــن درخصوص اوليــن مالقات خود با رافائل گروســى 
مديــركل جديد آژانس بين المللى انــرژى اتمى كه بالفاصله پس از 
نشســت كميسيون مشــترك برجام انجام شــد، اين مالقات را مفيد 
ارزيابــى كرد و گفت: براى شــروع كار، مالقات خوبى بود. مديركل 
جديد آژانس تاكيد كرد كه همكارى هاى ســابق اين نهاد بين المللى 

با ايران بايد حفظ شود.

لبنان مخالف تشكيل ائتالف غربى-عربى 
عليه ايران است

 وزير خارجه لبنان با پيشــنهاد رژيم صهيونيستى مبنى بر تشكيل 
ائتالف غربى- عربى براى مقابله با ايران مخالفت كرد.

به گزارش ايسنا، جبران باسيل گفت: مخالف پيشنهاد اسرائيل مبنى بر 
تشكيل ائتالف غربى-عربى براى مقابله با ايران هستيم. اسرائيل سعى 

دارد بحران داخلى خود را با بحران آفرينى صادر كند.
وى افزود: ابتكارهايى كه هر طرف و خصوصا اسرائيل پيشنهاد مى دهد 
و هدف آن به كارگيرى قدرت اســت و منجر به افزايش مشكالت و 
ويرانى در منطقه و همچنين افزايش تروريســم مى شود و سرنوشت 

اين نوع ابتكارها شكست است.

تاكيد روسيه بر اجراى كامل پروژه مشترك 
تغيير كاربرى فردو

 وزارت امورخارجه روســيه اعالم كرد كه اين كشور در نشست 
كميسيون مشــترك برجام بر لزوم تالش هاى مستحكم طرف ها براى 

حفظ پروژه هاى مرتبط با تاسيسات فردو و اراك تاكيد كرده است.
وزارت امورخارجه روسيه با انتشار بيانيه اى اعالم كرد: طرف روسى 
در نشست كميسيون مشــترك تاكيد كرد كه طرف هاى باقيمانده در 
برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) مى بايست تالش هاى هماهنگ و 
مستحكمى براى حفظ اين توافق جامع پيرامون برنامه هسته اى ايران 
و ايجاد فضايى محافظت شــده در جهت اجراى عناصر اصلى توافق، 
ازجمله تغيير كاربرى ســايت فرود براى توليد ايزوتوپ هاى پايدار و 

پروژه مدرن سازى تاسيسات اراك داشته باشند.
به گزارش ايســنا، عالوه براين، معاون وزير امورخارجه روسيه هم در 
رابطه با اطالعيه شــركت روس اتم مبنى بر اينكه طرح تغيير كاربرى 
سايت فردو را به حالت تعليق درآورده است، اظهار داشت: ما در حال 
حاضر يك وقفه ايجاد كرده ايم. ما پروژه را كنار نگذاشته ايم. اين پروژه 

به طور كامل اجرا خواهد شد.
سرگئى ريابكوف در ادامه با اشاره به آغاز تزريق گاز به سانتريفيوژها 
در سايت فردو تاكيد كرد: روسيه براى واكنش مناسب به شرايط جديد 

نيازمند زمان است.

ماموريت مجمع به وزارت امور خارجه 
در مورد اليحه پالرمو

 يك عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام با اشــاره به مامورت 
مجمــع به وزارت امور خارجه در مورد اليحه پالرمو يادآور شــد كه 
به هر حال اين موضوع در مجمع تشــخيص مصلحت نظام مسكوت 

نمى ماند.
به گزارش ايســنا، حســين مظفر در پاسخ به پرسشــى در ارتباط با 
موضوع بررسى پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: 

فضاى عمومى مجمع نسبت به اين موضوع مثبت نبود.
وى ادامه داد: مســئولين نتوانســتند اعضاى مجمــع را قانع كنند كه 
عضويت ما در پالرمو دســتاورد دارد و اشــكالى در اقتصاد ما ايجاد 

نمى كند.
اين فعال سياسى گفت: اين موضوع بررسى شد اما راى گيرى رسمى 
نشــد. علت اين بود فرصتى داده شود به وزارت خارجه و مسئوالن 
دولتى تا با اروپا و اتحاديه اروپا صحبت كنند بگويند ايران مسيرى را 
طى كرده  شما هم قدم هايى برداريد تا فضا اگر مثبت شد بتواند زمينه 
راى گيرى فراهم شود.مطفر سپس گفت: در ارتباط با پالرمو غيررسمى 
بررسى ها انجام شده است اما رسماً رأى گيرى نشده است. به هر حال 

اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام مسكوت نمى ماند.
اين عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفت: بسيارى از محتواى 
لوايــح چهارگانه مثل قانون پولشــويى و مبارزه با تروريســت را به 

صورت  قانون داخلى است تصويب كرده است.
وى در پاســخ به پرسش خبرنگارى مبنى بر اينكه ايا مجمع هزينه رد 
پالرمو را قبول مى كند گفت: چرانكند؛ مجمع اســتدالل هاى روشن 

خود را دارد.

رئيس جمهورى امروز اليحه بودجه سال 
99 را تقديم مجلس مى كند

 حجت االســالم و المسلمين حســن روحانى  رئيس جمهورى 
امروز يكشــنبه اليحه بودجه سال 1399 كل كشور را تقديم مجلس 

شوراى اسالمى مى كند.
به گزارش ايرنا،  رئيس دولت دوازدهم در جلسه علنى امروز مجلس 
شوراى اســالمى حضور خواهد يافت و ويژگى هاى اليحه بودجه 
ســال آينده را تشريح و سپس آن را به على الريجانى  رئيس مجلس 

شوراى اسالمى تقديم مى كند.
محمد باقر نوبخت معاون  رئيس جمهورى و  رئيس ســازمان برنامه 
و بودجه نيز امروز اعالم كــرد:  رئيس جمهورى فردا اليحه بودجه 
484 هزار ميليارد تومانى را با 19 جلد پيوســت به مجلس شوراى 

اسالمى تقديم مى كند.
بر اساس ماده 216 آيين نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى، اليحه 
بودجه ســال 99 كل كشــور پس از ارائه به مجلــس، چاپ و بين 
نمايندگان مجلس توزيع مى شــود، پس از آن نمايندگان تا 10 روز 
فرصت دارند كه پيشنهادهاى خود را در مورد اليحه بودجه سال 99

كل كشور به كميسيون هاى تخصصى مربوطه ارائه كنند.

روسيه از برجام پا پس مى كشد؟
 بعد از آن كه آمريكا معافيت هاى تحريمى از همكارى هســته اى 
ايران با روســيه در زمينه توليد راديوايزوتوپ هاى پايدار را لغو كرد 
مســكو نيز همكارى هسته اى خود در زمينه توليد راديوايزتوپ هاى 

پايدار را قطع كرد.
شــركت روس اتــم در اطالعيه اى اعــالم كرد، بــه دليل موضوع 
غنى ســازى اورانيوم در فردو پروژه تبديل كاربرى اين تاسيسات را 

در حال حاضر متوقف كرده است.
در اطالعيــه روس اتم آمده اســت: غنى ســازى اورانيــوم و توليد 
ايزوتوپ هاى پايدار نمى تواند در يك مكان يكســان انجام شود. از 
اين رو، اجراى پروژه مربوطه در حال حاضر از نظر فنى غير ممكن 
اســت و از ســرگيرى اين پروژه نيازمند اين اســت كه فعاليت دو 
آبشــارى كه در آنها غنى ســازى اورانيوم انجام مى گيرد، متوقف و 
برچيده شــوند و به عالوه محيط و تجهيزات اطــراف آنها به طور 

كامل پاكسازى شود.
به گزارش ايســنا، جمهورى اســالمى ايران 14 آبان در راســتاى 
اجراى تصميم خود براى كاهــش تعهدات برجامى اش، تزريق گاز 

هگزافلورايد اورانيوم به سانتريفيوژهاى فعال در فردو را آغاز كرد.
شــركت روس اتم در چهار سال گذشته عمال هيچ اقدام رو به جلو 

و قابل توجهى انجام نداده است. 
بســيارى بر اين تصور بودند پروژه ســنگين و پرهزينه و دردســر 
بازطراحــى راكتور اراك بــا چينى ها با توجه به ســنگ اندازى هاى 
آمريكا و كشــورهاى اروپايى كند پيش رود و با مشكل مواجه شود 
اما بر خالف تصور و به گفته مقامات ايرانى و چينى روند پيشرفت 
در اين پروژه به مراتب بيشــتر و بهتر از پروژه  راديوايزوتوپ هاست 

كه روس ها مسئول آن هستند.
شــركت روس اتم در يك بخش از اطالعيه خــود عنوان كرده كه 
توليــد ايزوتوپ پايدار و غنى ســازى اورانيــوم در يك مكان و در 
كنار هــم امكان نــدارد و در بخش ديگر نه تنها خواســتار توقف 
فعاليت غنى سازى در اين ســايت مى شود كه حتى دستور برچيدن 

سانتريفيوژها را هم صادر مى كند!
اين اقدام غيرمنتظره روسيه در توقف پروژه ايزوتوپ هاى پايدار در 
حالى است كه مقامات روسيه بعد از آغاز غنى سازى در سايت فردو 
و در ادامه لغو معافيت تحريمى آمريكا از اين پروژه، ضمن حمايت 
از اقــدام ايران در گام چهارم تاكيد كردند كــه اقدام آمريكا در لغو 

معافيت تاثيرى در روند كار نخواهد داشت.
يكى از مهم ترين اهداف كشــورهاى 1+5 در مذاكرات هسته اى اين 
بود كه سايت فردو را به طور كلى تعطيل كنند اما با اصرار و مقاومت 
ايران اين هدف محقق نشد. با اين حال تغيير كاربرى اين سايت در 

دستور كار و موافقت ايران قرار گرفت.
طبيعى اســت با شروع فعاليت غنى سازى در فردو هدف فوق ديگر 
محقق نشــود از ايــن رو توقف فعاليت به خاطر مســايل "فنى" از 
اين منظر قابل فهم اســت كه اساســا وقتى قرار است سالن اصلى 
فردو براى ســانتريفيوژهاى با قابليت توليد ايزوتوپ پايدار در نظر 
گرفته شود انجام غنى سازى مانع اين اقدام است و بايد گفت اهداف 
و اصــول اين پروژه با غنى ســازى در فردو به طــور كلى بى معنا 
شــده اســت. اگر روس ها به دنبال اجراى اين پروژه به هر نحوى 
بودند مى توانســتند در بيانيه خود از ايــران بخواهند محل ديگرى 
را براى اجراى اين پروژه در نظر بگيرد اما چون قرار اســت سايت 
فردو (زيرزمين) با اين پروژه تغيير كاربرى دهد، طرح اين پيشــنهاد 

توجيهى ندارد. 
شايد بتوان گفت روسيه با اين اقدام، اولين گام رسمى خود را براى 
خــروج از برجام و در واكنش به اقدامات ايران در راســتاى كاهش 

تعهدات برجامى اش برداشته است.

محكوميت هاى كيفرى تنها يكى از موانع 
قانون انتخابات مجلس است

 ســخنگوى شوراى نگهبان گفت: براى حضور در انتخابات، هم 
وجود شرايط الزم است و هم فقدان موانع ضرورى.

به گزارش ايســنا، عباســعلى كدخدايى در صفح توييترش نوشت: 
سياســيون براى ورود به مجلس، صرفا از برخى شرايط و گاه برخى 

موانع ياد مى كنند، مثل محكوميت كيفرى. 
در حالى كه محكوميت هاى كيفرى تنها يكى از موانع قانون انتخابات 
مجلس است و موانع ديگرى نيز در قانون ذكر شده. براى حضور در 
انتخابات، هم وجود شرايط الزم است و هم فقدان موانع ضرورى!

گفت  وگوى تلفنى پوتين و نتانياهو 
درباره ايران

 نخست وزير رژيم صهيونيستى در تماسى تلفنى با رئيس جمهور روسيه در 
خصوص مسائل متعددى از جمله ايران، سوريه و امنيت رژيم صهيونيستى به 

بحث و گفت وگو پرداخته است.
به گزارش ايســنا، دفتر نخست وزيرى رژيم صهيونيستى اعالم كرد كه بنيامين 
نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستى روز جمعه در تماسى تلفنى با والديمير 
پوتين، رئيس جمهور روســيه در خصوص مســئله ايران به گفت وگو پرداخته 

است.
و همچنين اســرائيل كاتص وزير خارجه رژيم صهيونيستى روز جمعه در رم، 
پايتخت ايتاليا با سرگئى الوروف، وزير امور خارجه روسيه درباره ايران ديدار 

و گفت وگو كرد.

مقدمات سفر روحانى به ژاپن در حال انجام است
 معاون وزير امور خارجه اظهار اميدوارى كرد كه سفر احتمالى رئيس جمهور 

ايران در اواخر اين ماه به ژاپن، به تقويت روابط اقتصادى كمك كند.
بــه گــزارش ايســنا، ســيد عبــاس عراقچــى، كــه بــه ويــن ســفر كــرده بــود 
بــه شــبكه ان.اچ.كــى ژاپــن گفــت: تمهيــدات الزم بــراى تعييــن تاريــخ ســفر 
ــه  ــن زمين ــه زودى در اي ــدوارم ب ــده اســت و امي ــى انجــام ش ــر روحان دكت

تصميــم گيــرى شــود.
وى گفت: ژاپن شريك اقتصادى و ارائه دهنده فناورى به ايران است كه همواره 

يكى از تأمين كنندگان مهم نفت ژاپن بوده است.
عراقچــى با تاكيــد بر اينكه ايران مى خواهد همان روابــط مثبت با ژاپن را 
حفظ كند، نســبت به احتمال صادرات مجدد نفت به آن كشــور در آينده 

ابراز اميدوارى كرد.

 تحريم هاى آمريكا عليه ايران غيرقانونى است
وزير امورخارجه روســيه با تاكيد بر غيرقانونى بودن تحريم هاى آمريكا عليه 

ايران گفت: مشكالت كنونى ايران ناشى از همين اقدامات واشنگتن است.
به گزارش ايســنا به ســرگئى الوروف، در كنفرانس بين المللى گفت وگوهاى 
مديترانــه اى در رم تاكيد كرد كه وضعيت اقتصــادى كنونى در ايران در نتيجه 

سياست هاى آمريكا درقبال اين كشور است.
وى با بيان اينكه مشــكالت ايران ناشى از وضعيت اقتصادى- اجتماعى مردم 
است، خاطر نشــان كرد: اين شرايط به ميزان بسيار زيادى به دليل تحريم هاى 
آمريكاست كه به طور غيرقانونى عليه ايران وضع كرده، چراكه آمريكا از توافق 
هســته اى با ايران خارج شده و به دنبال اين است كه مانع از اجراى آن توسط 
سايرين شود. الوروف افزود: اين اولين بارى نيست كه آمريكا از چنين طرحى 

استفاده مى كند.

 ثبت نــام از داوطلبــان يازدهميــن دوره 
انتخابات مجلس، روز گذشته به پايان رسيد.

بيش از13 هزار و 896 نفر، نفر براى انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى در كل كشور ثبت نام 
كرده اند و در اســتان همدان اين آمار به 430 
نفر  رسيد. بررسى صالحيت داوطلبان از امروز 
آغاز مى شود و تا 26 آذر ادامه خواهد داشت.  
همچنيــن انتخابات يازدهميــن دوره مجلس 
شوراى اســالمى، دوم اسفند امســال برگزار 

خواهد شد.
صبح آخريــن روز ثبت نام دواطلبان انتخابات 
مجلــس يازدهــم اينگونه آغاز شــد؛ تعداد 
صندلى هاى انتظار افزايش يافت، رفت وآمدها 
با دقت باالتر كنترل مى شد و سالن هاى ثبت نام 
با حضور پرتعداد داوطلبان شلوغ تر از روزهاى 
قبل بود.10 ساعت روز پايانى ثبت نام داوطلبان 
براى انتخابات در وزارت كشــور مانند 6 روز 
گذشته  و 60 ساعت قبلى آغاز شد؛ بنا بر اين 
شد كه چهره هايى از اقشار مختلف فرهنگى، 
اقتصادى يا نمايندگان فعلى  پا به ســالن هاى 

ثبت نام گذاشتند.
هرچه اصولگراها مشــتاقانه براى ثبت نام در 
انتخابات مجلــس يازدهم حضور پيدا كردند 
اما در عوض اصالح طلبان تحركى را از خود 
نشان نداند كه اين رخوت و ركود سياسى در 

اردوگاه اصالحات  جاى تامين دارد.
به گزاش همدان پيام، سهم استان از داوطلبان 
يازدهميــن دوره انتخابات مجلس شــوراى 
اســالمى  به 430 نفر بود كه از اين تعداد 143
نفــر در حوزه انتخابيه همــدان و فامنين، 77
نفــر در مالير، 42 نفــر در نهاوند، 29 نفر در 
تويســركان،63  نفر در بهار و كبودراهنگ،33
نفر از اســدآباد، 43 نفر در حوزه انتخابيه رزن 
و درگزين ثبت نام كردند. از اين تعداد 394نفر 

مرد و36 نفر زن هستند.

13 هــزار و 896 نفــر،  داوطلب 
نمايندگى مجلس شدند

سخنگوى ســتاد انتخابات كشور نيز از نهايى 
شدن نام نويســى 13 هزار و 896 داوطلب در 
انتخابات مجلس يازدهم خبر داد و گفت: آمار 

نهايى داوطلبان ظهر امروز اعالم مى شود.
سيد اسماعيل موسوى افزود: يك هزار و 605

نفــر از داوطلبان زن و 12 هزار و 291 نفر مرد 
هستند. به گفته وى، 601 نفر از داوطلبان يعنى 
4درصد داراى تحصيالت حوزوى، 14درصد 
با تحصيالت در مقطع دكترا، 77 درصد داراى 
مدرك كارشناسى ارشــد و بقيه داراى مدرك 

كارشناسى و پايين تر هستند.
دبير ســتاد انتخابات كشــور خاطرنشان كرد: 
4درصد ســابقه نمايندگى مجلــس دارند و 
23درصد در گذشته دست كم يك بار داوطلب 

شدند.

آخرين آمار از ثبت نامى ها داوطلبان

430 داوطلب كارزار انتخابات مجلس

 تعداد  ثبت نام  كنندگان استان 
به 430 نفر رسيد

گزارش هفتمين روز ثبت نام يازدهمين 
دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى 

در استان همدان 
147نفــر، آمار روز هفتم ثبت نام در اســتان 

همدان
■ تعداد كل ثبت نام كنندگان :  147نفر 

■  تعداد زنان :  10نفر 
■  تعداد مردان : 137نفر 

■ حوزه انتخابيه:
■ همدان و فامنين : 54 نفر 

■  مالير :  26نفر 
■  نهاوند: 13نفر

■  تويسركان: 10 نفر 
■  بهار و كبودراهنگ: 28 نفر

■ اسدآباد: 6 نفر

■ رزن و درگزين: 10نفر

■ مدرك تحصيلى :
■ كارشناسى: 8 نفر

■  كارشناسى ارشد : 119نفر 
■  دكترى  : 15نفر
■ حوزوى: 5 نفر

شغل: ■
■ كارمند: 51نفر
■ استاد:  14نفر

■ فرهنگى: 21 نفر
■ آزاد: 16 نفر

■ بازنشسته: 16دنفر
■ نماينده: 2 نفر
■  پزشك: 5نفر
■ قاضى: 3 نفر
■ ساير: 19نفر
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آگهــى تغييــرات شــركت طــب گســتر توانبخــش اميــد شــركت تعاونــى 
بــه شــماره ثبــت 12667 و شناســه ملــى 14006296991 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/08/9 
و باســتناد نامــه 8/20065 مــورخ 98/08/22 اداره تعــاون كار و رفــاه اجتماعــى 
شهرســتان همــدان تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 1 - اعضــاء هيــأت مديــره 
بــه قــرار ذيــل بــراى مــدت ســه ســال انتخــاب گرديدنــد: آقــاى غالمرضــا 
كريــم پيرحياتــى بــه شــماره ملــى 3932353171 و خانــم ســهيال نهاونــدى 
ــه  ــى ب ــم پيرحيات ــس كري ــم مهدي ــى 3930339595 و خان ــماره مل ــه ش ب
ــم  ــره خان ــأت مدي ــى هي ــا اصل ــوان اعض ــى 3934502482 بعن ــماره مل ش
ــان  ــاى احس ــى 393477272 و آق ــماره مل ــه ش ــى ب ــم پيرحيات ــم كري مري
ــى  ــوان اعضــاى عل ــى 3934565034 بعن ــماره مل ــه ش ــى ب ــم پيرحيات كري
البــدل هيــأت مديــره 2 - روزنامــه كثيراالنتشــار همــدان پيــام جهــت درج 
ــه  ــادى ب ــالد ســنگين آب ــاى مي آگهــى هــاى شــركت تعييــن شــد. 3 - آق
شــماره ملــى 3801859053 بــه عنــوان بــازرس علــى البــدل ، خانــم اكــرم 
محمــدى ميشــنى بــه شــماره ملــى 3934324940 بــه عنــوان بــازرس اصلــى 
ــى شــركت  ــاى مال ــد. 4 - صورته ــى انتخــاب گرديدن ــك ســال مال ــراى ي ب

ــب رســيد .(684848) ــه تصوي ــه ســال 1397 ب منتهــى ب
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

آگهــى تغييــرات شــركت طــب گســتر توانبخــش اميــد شــركت تعاونــى به 
شــماره ثبــت 12667 و شناســه ملــى 14006296991 بــه اســتناد صورتجلســه 
ــره مــورخ 98/08/9 و باســتناد نامــه 8/20065 مــورخ 98/08/22  هيــأت مدي
اداره تعــاون كار و رفــاه اجتماعــى شهرســتان همــدان تصميمــات ذيــل اتخــاذ 
شــد : 1 - ســمت اعضــا هيــأت مديــره بــه قــرار ذيــل تعييــن گرديــد : آقــاى 
غالمرضــا كريــم پيرحياتــى بــه شــماره ملــى 3932353171 بــه ســمت رئيس 
هيــأت مديــره خانــم ســهيال نهاونــدى بــه شــماره ملــى 3930339595 بــه 
ســمت منشــى هيــأت مديــره خانــم مهديــس كريــم پيرحياتــى بــه شــماره 
ــل  ــره و مديرعام ــأت مدي ــب رئيــس هي ــه ســمت نائ ــى 3934502482 ب مل
2 - كليــه قراردادهــا و اســناد رســمى و تعهــد آور شــركت از قبيــل چــك ، 
ســفته ، بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــاى مديرعامــل بــه اتفــاق رئيــس هيــأت 
مديــره (خانــم مهديــس كريــم پيرحياتــى بــه اتفــاق آقــاى غالمرضــا كريــم 
ــأت  ــا امضــاى منشــى هي ــره ب ــأت مدي ــاب رئيــس هي ــى) و در غي پيرحيات
مديــره (خانــم ســهيال نهاونــدى) و مهــر تعاونــى داراى اعتبــار اســت و اوراق 
عــادى و نامــه هــا بــا امضــاى خانــم مهديــس كريــم پيرحياتــى (مديرعامــل) 

و مهــر تعاونــى معتبــر خواهــد بــود. 
(684847)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

ــه شــماره ثبــت 97 و  ــى ب ــرات شــركت آزادى شــركت تعاون آگهــى تغيي
ــى  ــع عموم ــه مجم ــتناد صورت جلس ــه اس ــى 10820005829 ب ــه مل شناس
ــماره  ــه ش ــتناد نام ــورخ 1397/09/13 و باس ــاده م ــوق الع ــور ف ــادى بط ع
12/733/456 مــورخ 1397/09/14 اداره تعــاون روســتايى شهرســتان نهاونــد 
تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 1 - ترازنامه،گزارش حسابرســى و حســاب ســود 
و زيــان ســال مالــى 1396 شــركت مــورد تصويــب و تاييــد مجمــع قرارگرفــت 
. 2 - آقــاى اصغــر كاويانــى پويــا بــا كدملــى 3961255814 بعنــوان بــازرس 
ــا كدملــى 3961252513  علــى البــدل و آقــاى مصطفــى ســلگى كهريــزى ب
ــى انتخــاب شــدند . 3  ــراى مــدت يــك ســال مال ــازرس اصلــى ب ــوان ب بعن
- اعضــاى اصلــى و علــى البــدل هيــأت مديــره بــراى مــدت ســه ســال بــه 
شــرح ذيــل تعييــن گرديدنــد : ولــى ســلگى بــا شــماره ملــى 3962446567 
بعنــوان عضــو اصلــى آرش موميونــد بــا شــماره ملــى 3962547932 بعنــوان 
عضــو اصلــى منصــور موميونــد بــا شــماره ملــى 3961485021 بعنــوان عضــو 
اصلــى جــواد موميونــد بــا شــماره ملــى 3961032309 بعنــوان عضــو اصلــى 
محمــد رســتمى بــا شــماره ملــى 3961799997 بعنــوان عضــو اصلــى محمــد 
ســام موســيوند بــا شــماره ملــى 3950127364 بعنــوان عضــو علــى البــدل 
مــراد موميونــد بــا شــماره ملــى 3961186758 بعنــوان عضــو علــى البــدل. 

(684533)
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند

ــكى و  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــركت مصــرف كاركن ــرات ش ــى تغيي آگه
ــماره  ــه ش ــى ب ــركت تعاون ــدان ش ــتان هم ــى اس ــتى درمان ــات بهداش خدم
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع  ثبــت 1150 و شناســه ملــى 10861105872 ب
عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/09/8 و برابــر مجــوز شــماره 
ــاه اجتماعــى شهرســتان  8/21464 مــورخ 1397/09/18 اداره تعــاون كار و رف

همــد ان تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد:
 1 - صورتهاى مالى سال 1396 به تصويب رسيد.

 2 - بازرســان شــركت بــراى مــدت يــك ســال مالــى بــه قــرار ذيــل انتخــاب 
گرديدنــد: آقــاى عبــاس مولــوى بــه كدملــى 3962242589 بــازرس اصلــى 
آقــاى ســيدمحمود هاشــمى بــه كدملــى 3871597589 بــازرس اصلــى آقاى 
ــين  ــاى حس ــى آق ــازرس اصل ــى 3990296930 ب ــه كدمل ــو ب ــلم عربل مس
ــازرس علــى البــدل  نجفــى صائبــى بــه كدملــى 4050972441 بــه عنــوان ب
ــركت  ــرمايه ش ــش و س ــر افزاي ــه 3698 نف ــركت از 3670 ب ــاى ش 3 - اعض
ــون و  ــك ميلي ــيصد و ي ــارد و س ــال ( دوازده ميلي ــغ 12301510000 ري از مبل
ــغ  ــه مبل ــال ) (از محــل تقســيم ســود ســال قبــل) ب ــزار ري پانصــد و ده ه
15083530000 ريــال ( پانــزده ميليــارد و هشــتاد و ســه ميليــون و پانصــد و 

ــال ) افزايــش يافــت. (684534) ســى هــزار ري
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها

 و موسسات غيرتجارى همدان 

آگهى تغييرات شــركت آترين آذين فن آور شركت با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 12341 و شناسه ملى 14005685905 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/08/20 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 
- محل شــركت در واحد ثبتى همدان به آدرس استان همدان ، شهرستان 
همدان ، بخش مركزى ، شهر همدان، محله جاده تهران ، كوچه (شهرسازى) 
، بلوار ســردار شهيد حسين همدانى ، پالك 0 ، پارك علم و فناورى ، طبقه 
سوم كدپستى 6513939614 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گرديد. 
(684851)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى همدان 

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

همه دستگاه هاى مربوطه براى افزايش جمعيت و 
فرزندآورى اقدام كنند

 رئيس بسيج جامعه زنان كشور تاكيد كرد: براى موضوع افزايش جمعيت و فرزندآورى 
نيــاز به همكارى همگانى تمامى نهادهاى مربوطه داريم. مينو اصالنى در گفتگو با مهر، 
گفــت: با توجه به تاكيدات اخير رهبر معظم انقالب بر خطر كاهش جمعيت جوانان و 
لزوم افزايش جمعيت، الزم است تا تمامى دستگاه هاى مربوط نسبت به تشويق زوجين 
به فرزندآورى و اجراى سياست هاى افزايش جمعيت اقدام كنند. رئيس جامعه بسيج زنان 
كشور افزود: از همين رو همواره كالس ها و دوره هاى مشاوره خانواده، فرهنگ سازى 
مذهبى و اجتماعى براى زوجين و جوانان براى فرزندآورى و بيان پيامدهاى كم فرزندى 

در مساجد و پايگاه هاى سراسر كشور برگزار مى شود.

6 درصد مصرف كنندگان مواد مخدر زنان هستند.
 حدود 2 ميليون و 800 نفر مصرف كننده مواد مخدر در كشور داريم و شمار زنان 

در اين زمينه 156 هزار نفر و برابر با 6 درصد جمعيت كل معتادين است.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در دنيا حدود 280 ميليون مصرف كننده مواد 
مخــدر داريم و از تعداد مصرف كنندگان نيز 33 درصد مربوط به زنان بوده كه ســهم 

كشورهاى آسيايى حدود 10 درصد است.
اســكندر مومنى بيان داشــت: حدود 2 ميليون و 800 نفر مصرف كننده مواد مخدر در 
كشــور داريم و شــمار زنان در اين زمينه 156 هزار نفر و برابر با 6 درصد جمعيت 
كل معتادين اســت. ميانگين سنى زنان مصرف كننده نيز 33 تا 44 سال بوده و حدود 

0/7درصد دانشجويان نيز مصرف كننده هستند.

خودروهاى ناايمن و غيراستاندارد پالك نمى شوند.
 فرمانده ناجا با بيان اين كه به خودروســازان بارها تذكر داده ايم و از آنها خواســته  ايم، 
خودروهايى كه توليد مى كنند، استانداردهاى الزم را داشته باشند، گفت: خودرويى كه ايمنى 
كافى نداشته و استاندارد نباشد، توسط پليس پالك نشده و از استفاده آن در داخل جاده ها و 
شهرها جلوگيرى خواهيم كرد. حسين اشترى در گفت وگو با ايلنا تصريح كرد: حق مردم اين 
است كه ما در اين حوزه ورود پيدا كرده و از حق مردم دفاع كنيم و همچنين به خودروسازان 
و وزارت خانه هاى مربوطه تاكيد كنيم كه براى استانداردســازى و ارتقاى اســتانداردهاى 
خودروها تالش كنند.  رئيس پليس راهور ناجا درباره روند شماره گذارى خودروهاى ناايمن 
در سال آينده پيش از اين گفته بود از آنجا كه دو خودرو "پرايد" و " 405" بيشترين آسيب 

را در تصادفات دارن اين دو خودرو در سال آينده شماره گذارى نشوند.

شروط بخشش اضافه خدمت سنواتى 
سربازان

 مشــموالن غايبى كه به خدمت اعزام مى شوند در صورتى كه حين 
خدمــت، از وضعيت انضباطى خوبى برخوردار بوده و داراى حســن 
اخــالق و رفتار و جديت در انجام وظيفه از خود نشــان دهند، يا در 
عمليات جنگى ابراز شجاعت و فداكارى كرده يا داراى شرايط خاص 
باشــند و مراتب مورد گواهى فرماندهان و مديران ذى ربط باشد « تمام 
يا بخشى از اضافه خدمت سنواتى» آنان به تشخيص مقامات ذى صالح 

مورد بخشودگى قرار مى گيرد كه محور هاى آن به شرح زير است:
1- كاركنان وظيفه اى كه برابر ضوابط ســازمان محل خدمت، به عنوان 
سرباز نمونه در يگان هاى خدمتى به نيروى مربوط يا رده هاى همطراز 
جهت معرفى به جشنواره هاى سازمانى و نيرويى مانند جشنواره حضرت 
على اكبر(ع)، مراسم گراميداشت روز سربازى برتر دوره هاى آموزش 

شامل رزم مقدماتى، تخصصى، مهارت آموزى و... انتخاب شده باشند.
2- كاركنان وظيفه كه در عين رعايت نظم و انضباط، در طول خدمت 
موفق به ثبت ابتكار منجر به توليد محصول، مقاله علمى مهم و معتبر و... 

قبل از ورود به خدمت و يا حين خدمت شده باشند.
3- كاركنان وظيفه نفرات اول تا سوم مسابقات فرهنگى، ورزشى، علوم 

قرآنى و علمى و... در سطح يگانى، استانى و نيرويى شوند.
4- نفرات حائز رتبه برتر اول تا دهم مسابقات فرهنگى، ورزشى، علوم 
قرآنى و علمى و... نيروهاى كه در ســطح سازمان هاى نيروهاى مسلح 

برگزار مى شود.
5- كاركنان وظيفه حافظ حداقل يك جزء قرآن

6- كاركنان وظيفه حافظ حداقل يك پنجم نهج البالغه، صحيفه سجاديه 
يا اصول كافى

7- كاركنان وظيفه فعال در امور فرهنگى از قبيل شركت در مراسمات 
هفتگى دعاى كميل، زيارت عاشــورا، دعاى توسل، دعاى ندبه و ... در 
طول مدت خدمت. الزم به ذكر اســت كه دوره ضرورت برابر مقررات 

شامل مشموالن آموزشى در بدو ورود نخواهد بود.
8- كاركنــان وظيفه اى كه در حين خدمت و انجام مأموريت، بنا به هر 
دليل دچار حادثه منجر به معلوليت يا جانبازى يا از كار افتادگى شوند در 

صورتى كه منجر به معافيت نشود.
9- كاركنان وظيفه اى كه در راستاى ترويج فرهنگ علوم قرآنى، برگزارى 
نماز جماعت، ترويج تفكر بســيجى و انجــام وظايف محوله در بين 

كاركنان وظيفه، شاخص تاثيرگذار مثبت و الگو باشند.
10- كاركنــان وظيفــه اى كه با تــالش وافر براى تقويــت اعتقادات 
دينى واسالمى و انجام وظايف سازمانى، در طول مدت خدمت پيشرفت 

قابل مالحظه اى داشته باشند.
11- حسن نگهدارى اموال در اختيار مانند رانندگان، سربازان ساعى و... 

به تاييد فرمانده يگان و نيروى انسانى محل خدمت
12- افراد داراى شرايط خاص مانند كاركنان وظيفه يتيم، فرزند ايثارگران، 
كاركنان وظيفه متأهل، پدر در حبس مشروط به اينكه محكوميت امنيتى 
نباشد، فوت اعضاى درجه يك خانواده در طول خدمت، كاركنان وظيفه 

تحت پوشش كميته امداد و يا سازمان بهزيستى و...
13- خدمــت در مناطــق امنيتى درگير حداقل به مدت شــش ماه در 
صورتى كه بالفاصله بعد از اتمام آموزش رزم مقدماتى به مناطق معرفى 
شــده باشند يا هشــت ماه متناوب در طول خدمت براى افراد بومى و 

غير بومى
14- خدمت كاركنان وظيفه غير بومى در مناطق عملياتى و امنيتى غير 

درگير حداقل به مدت 10 ماه
15- خدمت كاركنان وظيفه غير بومى در مناطق محروم و با آب و هواى 

نامناسب حداقل به مدت 12 ماه
16- خدمت در مشاغل سخت و زيان آور مانند امور حفاظت فيزيكى، 
دژبانى، رانندگى در مناطق كم برخوردار، خدمات پشــتيبانى در مناطق 
محروم و بد آب و هوا، عملياتى و امنيتى... برابر مقررات ابالغى مربوطه 

حداقل به مدت 12 ماه
17- خدمــت كاركنان وظيفه در مناطقى بيش از 300 كيلومتر خارج از 

محل سكونت حداقل به مدت 12 ماه
18- كاركنان وظيفه شــاغل در مناطق عادى كه حداقل يك سال را در 

يگان پاسدارى خدمت كنند.
19- نفرات اول تا ســوم منتخب دوره هاى آموزشى و مهارت آموزى 
شاغل در مناطق كم برخوردار، در صورت بكارگيرى در مهارت كسب 

شده در يگان خدمتى
20- كاركنان وظيفه اى كــه داراى توانايى و مهارت مورد نياز يگان ن. 
م بوده و در طول خدمت در مشاغل مرتبط با تخصص بگونه اى مؤثر 

بكارگيرى شده باشند.
21- نفرات اول تا سوم هر گروهان، گردان و تيپ در دوره هاى آموزش 

رزم مقدماتى و تخصصى
22- كســب نمرات 90 از 100 به باالتر در دوره آموزش رزم مقدماتى 

و تخصصى
23- كاركنان وظيفه اى كه در طول خدمت، وظايف محوله به آنان عمدتا 
در محيط هاى خارج از ساختمان ها باشد و به واسطه انجام شغل عموما 

در معرض شرايط جوى در سرما و گرما حضور دارند.
24- فرزندان كاركنان نيروهاى مســلح مشروط به خدمت در خارج از 

محل سكونت و به صورت غيربومى

ابرار ورزشى: عبور سخت سپاهان از ياران 
 احتماأل از روى دروازشون عبور كرده چهرشونو نديده

اعتماد: صداى مردم را مى شنويم 
 با هندزفرى يا بدون هندزفرى؟؟! 

بهار: قيمت گازوئيل حداقل تا پايان سال افزايش نمى يابد. 
 نه تو رو به خدا يه بار ديگه اضافه بشه 

همدان پيام: 100 خير سالمت در همدان تجليل شدند
 تجليل ها رو رها كنيد به فكر آنفلوآنزا باشيد

صنعت: عرصه براى واردات و سفته بازى بسيار تنگ شود 
 همه كاالها كاهش سايز دارن فقط اين جا مونده بود 

شهروند: ويروس قاتل 15 قربانى گرفت 
 نمى گيرنش؟

اصالحات: كاهش بنزين، فقرا را به آتش بكشد
 از دست بنزين ناراحتى يا بى پولى؟ 

همدان پيام: آبان فصل تغيير در راه و شهرسازى 
 منظورش اينه كه پل ها و جاده هارو با مد روز مىسازن!! 

كســب و كار: افت 40 درصدى موجودى كاالهاى لوازم خانگى در 
بازار 

 بستگى داره اين افت مناسب با چه جيبى باشه 
صمت: دفن سرمايه در انبار گمرك

 پس انبار گمرك هم ترسناك شد 
تجارت: بازگشت 2 هزار واحد صنعتى راكد به مدار توليد 

 چه قدم هاى بزرگى؟؟ 
ثروت: اوپك زعفران تشكيل خواهد شد 

 زعفران به اوج رفت
جام جم: بى هوايى به رغم 60 مصوبه هوايى 

 كًال رفتن تو فاز هوا فضا 
آرمان ملى: حاميان دولت از مردم خجالت مى كشند 

 تنها راهش نقاب زدنه 
جوان: از برجام آموختيم مقاومت بيشترى از همكارى جواب مى دهد 

 ولى سعى كن مشكالت رو با آرامش حل كنى 

وام قرض الحسنه به دانشجويان نيازمند 
توسط بنياد مستضعفان

 معاون بنياد مســتضعفان از پرداخت بيــش از 34 ميليارد تومان وام 
دانشجويى قرض الحســنه و بدون كارمزد توسط اين بنياد به دانشجويان 

كشور و به  ويژه دانشجويان محروم خبر داد.
به گزارش فارس، محسن منصورى، از پرداخت بيش از 34 ميليارد و 800
ميليون تومان وام دانشجويى به دانشجويان محروم و واجد شرايط، توسط 
بنياد مســتضعفان خبر داد و اظهار كرد: وام دانشجويى بنياد مستضعفان 
موسوم به وام بنياد علوى در مقاطع كاردانى، كارشناسى، كارشناسى ارشد 
و دكترى از طريق وزارت علوم و وزارت بهداشت در سراسر دانشگاه هاى 

كشور به دانشجويان واجد شرايط پرداخت مى شود.
وى با اشــاره به پرداخت اين وام در هر ترم به دانشجويان واجد شرايط 
ادامه داد: تاكنون بيش از 34 ميليارد و 800 ميليون تومان وام دانشــجويى 
قرض الحسنه و بدون كارمزد به بيش از 64 هزار دانشجو در 100 دانشگاه 
وزارت علوم و 56 دانشــگاه زيرمجوعه وزارت بهداشت پرداخت شده 
است. معاون بنياد مستضعفان خاطرنشان كرد: بازپرداخت اين وام ها پس از 
اتمام تحصيل دانشجويان و بعد از گذشت 6 ماه از تاريخ فارغ التحصيلى 
آغاز مى شــود و براى دانشجويان پســر نيز تنفس 2 ساله به منظور پايان 
دوره خدمت سربازى منظور شده است. منصورى در خصوص مبلغ وام 
دانشجويى اين بنياد نيز گفت: طى توافق صورت گرفته با وزارتخانه هاى 
بهداشــت و وزارت علوم، دانشجويان مجرد واجد شرايط اين وام در هر 
ترم 600 هزار تومان و براى دانشجويان متاهل در هر ترم 800 هزار تومان 
دريافت مى كنند. وى خاطرنشان كرد: در سال 98 نيز بيش از 3850 فقره 
وام قرض الحسنه دانشجويى توسط بنياد مستضعفان به دانشجويان واجد 

شرايط پرداخت شده است.

 آمــار مراجعه كنندگان بــه داروخانه ها در 
هفته اى كه گذشت بسيار باال بود. موج شيوع 
آنفلوانزا تقريبا نيم بيشــتر مردم شــهر را به 
داروخانه ها كشــانده بود تا با خريد و تزريق 
واكســن بتوانند خود را نســبت به رخنه اين 
ويروس به تنشــان ايمن كنند، خيلى ها هم با 
نســخه فوق تخصص هاى بيمارى هايشــان 
از جملــه قلب و ريــه تا زنــان و زايمان با 
دستور پزشــك براى تزريق واكسن آنفلوآنزا 
به داروخانه هــا مى آمدند اما جا تر بود و بچه 

نيست، خبرى از واكسن نبود!
اين ســناريو در كنار نااگاهى مــردم از اينكه 
باالخره كجا بايد بروند باعث شده بود در كنار 
تنش حمله ويروس موجــى از اضطراب نيز 

نصيب حال شهروندان در همدان شود.
واكســن آنفلوانزا در اين روزها تبديل به در 
نايابى شــده كه خود پزشكان شهر همدان در 
جست و جوى اين كيمياى حيات بخش هستند.

اما جالب اســت بدانيد بر اساس اخبار منتشر 
شده پايگاه خبرى دارو و سالمت از ايجاد بازار 
سياه اين واكسن و داروى درمان آنفلوآنزا يعنى 

اسلتاميوير را حكايت مى كند.
 اين اســت كه ادعاى روزنامه همدان پيام در 
خصوص كمبود اين واكسن در داروخانه هاى 
همدان تصديق مى شود به طوريكه اگر بتوان 
آن را در پستو  هاى داروخانه اى پيدا كرد بايد 
به آن مبلغى از 40 تا 60 هزار تومان را پرداخت 

كرد.
اين شرايط در حالى است كه مسئوالن ذى ربط 
در مصاحبه ها و اخبار اعالم مى كنند امسال دو 
شركت يك ميليون و   700 هزار واكسن آنفلوآنزا 
وارد كشــور كرده اند كه به نظر مى رسد ميزان 
واردات با ميزان تقاضا،  همخوانى نداشته است. 
با ينكه شــواهد ميدانى خبرنگار ما در شــهر 
گوياى كمبود اين نياز در حوزه دارو اســت با 
اين حال براى پيگيرى بيشتر با سامانه پيگيرى 
شكايت ها و كمبود اقالم دارويى كشور 1490، 
تماس گرفتيم تا بدانيم آيا اين ســامانه كه در 
داخلى شماره 3 خود اين روزها  داروخانه ها را 
به شهروندان معرفى مى كند از نبود اين واكسن 

هم چيزى مى گويد؟
اين واكســن بايد شــهريور ماه زده مى شد و 
از آنجــا كه از نامش هم پيداســت به منظور 
جلوگيرى و واكسينه شدن است نه اينكه بعد 
از ابتال تزريق شود متاسفانه هجوم شهروندان 
براى خريد اين دارو سبب شده تا داروخانه ها 
با مشــكل تامين واكسن آنفلوانزا مواجه شود!  
اين را كارشناس اين سامانه اعالم كرد و گفت 

حاال واكسن زدن هم بى فايده است. 
وى تاكيد مى كند:  شروع فصل سرماخوردگى، 
يعنى اواخر شــهريور و  اوايل مهرماه، بهترين 
زمان تزريق اين واكسن است و االن ديگر دير 

شده و تأثير چندانى ندارد.
شــلوغى داروخانه هــالل احمــر در طول 
روز نســخه پيچيــده اى دســتت مى دهد كه 
داروخانه هاى شــهر را چرخى بزنى تا از حال 
و احوال مردم براى خريد اين واكســن بيشتر 

آگاه شوى.
 داروخانه قانون- خيابان پاستور

ســاعت تقريبا به شــلوغى هاى عصر نزديك 
شده و سرما به جان شهر نشسته است در اين 
داروخانه كه از معتبرترين هاى شهر محسوب 

مى شــود با هجم شــلوغى مردم امــا به نظر 
مى رسد از واكسن خبرى نيست.

بدون اينكــه هويتم را فاش كنم از مســئول 
فروش دارو در داروخانه درخواســت واكسن 

مى كنم و جواب مى َشنوم : نداريم!
و زير لب به همكارش مى گويد: از يك هفته 
گذشته، آمار مراجعه براى تهيه واكسن  آنفلوآنزا 
خيلى باال بود، روزى هفت تا هشــت نفر هم 
مراجعه مى كردند، اما نداشــتيم كه االن بخوام 

بدم.
 داروخانه لقمان- خيابان جهان نما

تمــام روز از پنجره منزل يك از دوســتانمان 
كه جمعه را ميهمانش بــودم رفت و آمدها به 
داروخانه را زير نظر دارم به نظرم پرتردد تر از 

نياز يــك روز تعطيل مردم به 
مراجعه دارند در نهايت زمان 
برگشت به خانه به داروخانه 

هم سر مى زنم.
اين بار خودم را معرفى مى كنم 
و در خصوص واكسن آنفلوانزا 

با متصدى صحبت مى كنم.
مى گويد:موجودى ندارند اما با 
شركت  وارد كننده اين دارو هم 
تماس گرفته اند، اما شــركت 
هم موجودى ندارد. سهميه هر 
داروخانــه  در همدان به طور 
متوســط  بين 100 تــا 200

واكسن هاى  كه  است  واكسن 
هلندى بــه  قيمــت 35 هزار 
تومان و فرانسوى به قيمت 40

هزارتومان فروخته مى شود. 
بــه  مى دهــد:  ادامــه  وى 

داروخانه هــا در دو دوره واكســن آنفلوآنــزا 
 مى دهند، يك بار كه شروع فصل بود و يك بار 

هم حدود يك ماه پيش. 
وى با بيان اينكه هيچ وقت  اين وقت سال، براى 
خريد واكسن آنفلوآنزا مراجعه كننده نداشته ايم، 
گفت: كمبود موجودى امسال درحالى است كه  
سال گذشته، موجودى  اين واكسن آن قدر زياد 
بود كه تاريخ مصرف آنها گذشــت. اما امسال 
موجودى بســيار كم بود و بعيد است باز  هم 

برايشان ببرند. 
 داروخانه 22 بهمن- خيابان بوعلى

اينجا هم مانند بيشــتر داروخانه هاى شهر از 

دادن واكسن به شــهروندان معذورند چرا كه 
موجودى ندارد!

به سختى يكى از متصديان داروخانه را متقاعد 
به صحبت مى كنم و جالب اســت كه وى هم 
معتقد اســت اين كمبود ناشى از موج ترس 
ايجاد شــده براى ســالمتى مردم ايجاد شده 
اســت.وى مى افزايد: واكسن آنفلوآنزا، تحت 
پوشــش بيمه نيســت و حتى تا قبل از اين 
شــيوع فروش آن نيازى به نسخه نداشت اما 
با شــرايطى كه پيش آمده به داروخانه ها تاكيد 
به فروش تنها با نسخه پزشك شده است البته 
اگر اين واكسن پيدا شود.وى گفت: واكسن، 
قرص مسكن نيست كه به سرعت توليد شود، 
توليد آن زمان بر  است، بايد از قبل سفارش داد 
و تا وقتى وارد كشــور 
شــود، طول مى كشــد، 
پيش بينى هاى  متاسفانه 
و  براى  ســفارش  الزم 
خريد اين واكســن داده 

نشده است. 
ســياه  بازار  درباره  وى 
ايــن دارو هم خبرهايى 
شنيده، اما مى گويد دارو 
بايد وجود داشته باشد تا 
وارد بازار سياه  شود، اين 
وجود  ديگر  تقريبا  دارو 

ندارد.
اينكــه  بيــان  بــا  وى 
با  آنها  داروخانه هــاى 
وجود قــرار گرفتن در 
مركز شهر حجم بااليى 
از مراجعه كنندگان براى 
تهيه  واكسن آنفلوآنزا داشته است، تاكيد كرد: 
خيلى ها با نسخه پزشك مى آمدند و در گروه 
پرخطر بودنــد، اما موجودى داروخانه   تمام 
شــده بود، از وقتى اپيدمى آنفلوآنزا شــروع 
شــد، مراجعه ها براى خريد ايــن دارو هم 
خيلى  زياد شد. شــركت هاى پخش هم اين 

دارو را ندارند.
نكتــه جالــب ايــن اســت كه مســئوالن 
علوم پزشــكى از مهار اين ويروس و تحت 
كنترل بودن شرايط صحبت مى كنند در حالى 
كه كافى اســت براى چند ســاعت به اولين 
روز اتفاق اين اپيدمى تا امروز فكر كرد آنجا 

اســت كه مى توان گفت وقتى خبر مرگ در 
اثر آنفلوآنزا منتشــر  مى شود، مردم مى ترسند، 
زمينه اى  بيمارى هاى  كه  كســانى  مخصوصا 

دارند. 
اين وحشــت زمانى شدت مى گيرد كه مرگ 
يك پزشــك متخصص قلب، در اثر ابتال به 
آنفلوآنزا در اين هياهوى حمله ويروسى هم 

منتشر مى َشود.
 مــردم اين خبرهــا را مى خوانند چه  فكرى 
درســت  اطالع رســانى  يعنى  اين  مى كنند؟ 
نيســت و بايد روى بيمارى هــاى زمينه اى 
افــرادى كه دچــار مرگ  شــده اند، توضيح 
بيشترى داده شــود تا مردم نگران نشوند اما 
متاسفانه روساى بيمارستان ها، معاونت درمان 
علوم پزشكى كه نقش اصلى اين ماجرا هستند 
در كنار ديگر مسئوالن از دادن آمار هاى دقيق 
شــانه خالى مى كنند و از گفتن راز مرگ  هاى 

آنفلوانزايى در همدان واهمه دارند.
 واكسن آنفلوآنزا كمبودى ندارد 

در اين شــرايط مدير كل علوم پزشكى همدان 
هم حرف هاى معاونت درمان استان را مى زند 
و در خبرگزارى ها مصاحبه مى كند كه به دليل 
تقاضاى بيش از حد واكســن اين مشكل به 
وجود آمده بود كه تا حدودى برطرف شــده 
است به گفته او، ســاالنه بين 5 تا 15 درصد 
مردم، درگير آنفلوآنزا مى شوند و همه نيازى 

 به تزريق واكسن ندارند. 
پزشــكان توصيه مى كنند، تنها افراد در خطر، 
اقدام به تزريق واكســن كنند، نه همه   افراد؛ 
كسانى كه بيمارى زمينه اى دارند مثل بيماران 
قلبى، ريوى و كليــوى، افرادى كه داروهاى 
تضعيف كننده  سيســتم ايمنــى بدن مصرف 
مى كنند، مادران بــاردار، كودكان، افراد باالى 
65 سال و... كانديداى خط اول براى  دريافت 

واكسن هستند . 
اما به نظر مى رســد صورت حقيقى واكســن 
آنفلوانزا و قصه ناياب شدن آن در شهر با آنچه 
مسئوالن مى گويند در يك تضاد مستقيم قرار 
دارد، يك دو پهلويى سخن گفتنى كه شفافيت 
براى اطالع رسانى زا از دست رسانه ها گرفته 
اســت كه جز تشويش بيشتر شــهروندان به 
دليل در دســترس داشتن اخبار ضد و نقيض 
و مهاوره اى نتيجه اى ندارد، حاال خود بخوان 

حديث مفصل از ايم محمل.

واكسن آنفلوانزا در همدان 
ناياب شد 

شروع فصل سرماخوردگى، 
يعنى اواخر شهريور و  اوايل 
مهرمــاه، بهتريــن زمان 
تزريق اين واكسن است و 
االن ديگر دير شده و تأثير 

چندانى ندارد
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ميانگين عمر مديران كل 
كمتر از يك ســال و نيم 
بوده اســت. من 8 سال 
در اين اداره كار كرده ام و 
5 مدير كل ديده ام، امروز 
معرفي  نفر  ششمين  هم 
مي شود. بنابراين تعجبي 
ندارد كــه من 15 ماه در 
اين سمت خدمت كردم

 eghtesad@hamedanpayam.com

قيمت كاالهاى اساسى
 در مهرماه چگونه تغيير كرد؟

 جديدترين آمار منتشــر شده از ســوى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت (صمت) نشــان مى دهد كه از بين 43 قلم كاالى اساســى،  
قيمــت 22 قلــم كاال در مهر ماه كاهش يافته و بيشــترين كاهش و 
افزايش قيمت در اين ماه نســبت به شــهريور به ترتيب مربوط به 

سيب زمينى درجه يك و خيار رسمى درجه يك است.
به گزارش ايســنا،  طبق اين آمار قيمت خيار رســمى درجه يك و 
جوجه يك روزه گوشــتى در مهر ماه امســال به ترتيب به 5490 و 
2420 تومان رســيده و با افزايش 36/2 و 35/9 درصدى بيشــترين 

افزايش را نسبت به ماه قبل از آن داشته اند.
در اين ميان بيشــترين كاهش قيمت نيز مربوط به سيب زمينى درجه 
يــك و گوجه فرنگى بوده كه قيمت آ نهــا در مهرماه با كاهش 27 و 
12/7 درصدى نســبت به شــهريور ماه به ترتيب به 3430 و 2440

تومان رسيده است.
اين در حالى است كه قيمت گوجه فرنگى در هفته هاى اخير افزايش 
چشــمگيرى داشــته، به طورى كه رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و 
ســبزى دو هفته پيش قيمت گوجه فرنگى بوته اى و گلخانه اى درجه 
يك را در تهران به ترتيب حدود 13 هزار و 500 و 17 هزار و 500

تومان در سطح خرده فروشى عنوان كرد.
همچنين آمارها نشــان مى دهد كه شكر ســفيد در مهر ماه كمترين 
افزايش قيمت را نســبت به شــهريور داشته و قيمت آن از 5190 به 

5198 تومان رسيده است.
طبق آمار منتشر شده از سوى وزارت صمت، قيمت گوشت گوساله 
و گوســفندى در مهر ماه امســال با كاهش 3/8 و 3 درصدى نسبت 
بــه ماه قبــل از آن به ترتيب به 82 هــزار و 800 و 95 هزار و 500
تومان رسيده اســت. اين در حالى است كه قيمت اين دو محصول 
در شــهريور امســال به ترتيب حدود 86 هزار و 100 و 98 هزار و 

500 تومان بوده است.
قيمت گوشــت مرغ تازه نيز با كاهش ســه درصدى از 13 هزار و 
450 تومان در شــهريور به حدود 13 هــزار و 60 تومان در مهرماه 

رسيده است.

يارانه نقدى 20 آذر واريز مى شود
 با تغيير زمان پرداخت يارانه نقدى، يارانه آذرماه روز بيســتم اين ماه (چهارشــنبه) به 

حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد.
به گزارش ايســنا، روال پرداخت يارانه نقدى معموال روز 26 هر ماه بود، اما با توجه به 
اين كه از آبان ماه و با انجام سهميه بندى و اصالح قيمت بنزين پرداخت كمك هاى معيشتى 
در دســتور كار دولت قرار گرفت و از سوى ديگر حقوق كاركنان نيز بايد پرداخت شود، 
دولت به گونه اى برنامه ريزى كرده كه اين ســه پرداختى تقريبا هر 10 روز يكبار انجام 

شود.

براين اســاس زمان پرداخت يارانه نقدى از بيست وششم به بيستم ماه تغيير كرد؛ بنابراين 
يارانه نقدى ماه جارى ســاعت 24 روز چهارشــنبه به حســاب سرپرستان خانوار واريز 

مى شود.
يارانه آذرماه يكصدوششــمين مرحله يارانه نقدى اســت كه به مانند سال هاى گذشته 
45 هــزار و 500 تومان پرداخت خواهد شــد و همراه با افزايش حداقل مســتمرى 
خانوارهاى مددجويان تحت حمايت كميته امام خمينى (ره) و ســازمان بهزيستى نيز 

پرداخت مى شود.
اما دولت از شــهريور امســال و بنا بر تكليف قانون بودجه، غربالگرى يارانه بگيران را در 
دســتور كار قرار داد تا بتواند با حذف يارانه افراد پردرآمد در جهت قانون حركت كند و 

يارانه نقدى به صورت هدفمند پرداخت شود، از سوى ديگر منابع ناشى از آن را به نحو 
ديگر به مردم برگرداند.

در حالــى تا پيش از غربالگرى، حددود 78 ميليون نفر يارانه نقدى دريافت مى كردند كه 
با شروع اين طرح و طبق آنچه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعى اعالم كرده حدود 76 
ميليون نفر در ماه يارانــه مى گيرند كه رقمى بيش از 3400 ميليارد تومان هزينه به همراه 

دارد.
گفتنى اســت؛ كمك هاى معيشــتى نيز كه براى حدود 60 ميليون نفر پيش بينى شده و از 
محل درآمد ناشى از اصالح قيمت بنزين پرداخت مى شود، روز دهم دى ماه دومين مرحله  

آن واريز خواهد شد.

آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول) 

محمدحسين پور -  شهردار نهاوند

مشخصاتتعدادنامرديف
جعبه 60 ارتفاع 3/5 متر ريشه پر500اصلهسدروس1
حلب 17 كيلويى 4 مترى دسته بيلى200اصلهچنار2
گلدان شماره 10ده هزار گلدانزرشك3
كيسه اىده هزار گلدانالواند4
گلدانى 4 ساله وريشه پرده هزار گلدانرز سفيد5
گلدانى 4ساله وريشه پرده هزار گلدانرز هفت رنگ6
سطل شماره 12 ريشه پر ارتفاع 4 مترى دسته بيلىهزاروپانصد اصله توت كاكوزا برگ پهن 7
سطل شماره 12 ريشه  پرپانصد اصله سنجد8
سطل شماره 13پانصد گلدان ژونى پروس9
كيسه اى يك متر ارتفاعده هزار گلدانترون10
گلدان شماره 12 دسته جارويىسيصد گلدانابريشم مصرى11
گلدان شماره 12پانصد گلدانپيرو كانتا12
سطل شماره 10سيصد گلدانپيچ امين الدوله13
سطل شماره 12سيصد گلدانتورى 14
سطل شماره 12 به ارتفاع 2 مترپانصد اصلهسرو شيراز سطل بزرگ15
هزار كيلوبذر چمن16

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي از طريق آگهي مناقصه عمومي  نسبت به خريد گل وگونه هاي گياهي نمايد لذا از توليد 
كنندگان ،شركتها و فروشندگان واجد شرايط و مرتبط با موضوع تقاضا مي شود جهت شركت در مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)  به آدرس:  www.setadiran.ir  اقدام نمايند.

ليست ،نوع ومشخصات و تعداد گل ها وگونه هاي گياهي مورد نياز شهرداري به شرح ذيل ميباشد.

كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

موضوع مناقصه: خريد گونه هاي گياهي مورد نياز شهرداري كه شامل ( درخت،درختچه،بذر چمن و ... ) محل تحويل گونه هاي گياهي: گلخانه شهرداري نهاوند واقع درآرامستان نهاوند ميباشد.
محل اخذ اسناد مناقصه و عودت مدارك و مستندات تكميل شده: سامانه ستاد ( درگاه تداركات الكترونيكي دولت) مي باشد.

برآورد اوليه: اعالم نمي گردد.
كليه متقاضيان مي توانند اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس:  www.setadiran.ir از مورخ 98/9/17 تا مورخ 98/9/22 دريافت و با توجه به مندجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل 
پاكت هاي الف،ب،ج را تهيه و تا ساعت 19 مورخ 98/10/4 نسبت به بارگذاري اسناد به صورت فايل pdf  در سامانه اقدام نمايند.در ضمن ارسال اصل ضمانتنامه شركت در مناقصه ( فرآيند ارجاع كار ) 

در پاكت مهر و موم شدن تا ساعت 14 مورخ 98/10/4به دبيرخانه شهرداري نهاوند الزاميست.
■ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار ( ضمانت نامه شركت درمناقصه) مي بايستي به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانك ملي شعبه شهرداري نهاوند بنام حساب سپرده شهرداري 

نهاوند باشد و يا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه استفاده نمايند .
■ مبلغ سپرده شركت در مناقصه (شركت در فرايند ارجاع كار) 350/000/000 ريال مي باشد

■ به پيشنهادهاي فاقد امضاء و مهر ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهاد هاي مشروط ، مخدوش و به پيشنهادهايي كه خارج از موعد مقرر واصل شود مطلقٌا ترتيب 
اثر داده نخواهد شد.

■ كليه هزينه ها شامل : حمل ، بارگيري و ... بر عهده برنده مناقصه مي باشد وهمچنين هزينه چاپ آگهي برعهده فروشنده ميباشد.
■ ضمانتنامه شركت در مناقصه (فرايند ارجاع كار) حداقل بايد به مدت 90 روز معتبر بوده و براي 90 روز ديگر قابل تمديد باشد.

■ گلهاي مورد تقاضا مي بايست قبل از بارگيري رويت و پس از تائيد نهايي بارگيري صورت گيرد.
■ پس از ورود گل به داخل آرامستان جهت تحويل در صورتي كه گلهاي تحويلي با گلهاي قبل از تحويل مطابقت نداشته باشد شهرداري نسبت به عودت گلها اقدام و فروشنده به هيچ وج نمي تواند 

درخواست پول جهت گلهاي عودتي داشته باشد.
■  بازگشايي پاكت پيشنهادي در مورخ 98/10/5 راس ساعت 11 در محل كميسيون عالي معامالت شهرداري انجام مي شود. 

چاپ آگهي نوبت اول: 98/9/17 
چاپ آگهي نوبت دوم: 98/9/23    

(م الف 223)

آگهي مزايده 

روابط عمومى سازمان فرهنگى ،اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان

آدرستضمين شركت در مزايده به ريالقيمت كارشناسىمساحتنوع ملكرديف

بلوار- جانبازان-انتهاى 18 مترى ابوذر200000000 ريال2004700000000زمين مسكونى1

بلوار- جانبازان انتهاى 18 مترى ابوذر200000000 ريال2004700000000زمين مسكونى2

شهردارى همدان در نظر دارد به استناد مجوزهاى اخذ شده نسبت به فروش 2 قطعه زمين مسكونى از طريق مزايده كتبى 
اقدام نمايد.متقاضيان مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند.

شرايط شركت در مزايده:
1-متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 0108441288000 نزد بانك ملى واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه يا اوراق مشاركت بى نام يا 
اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى روز چهار شنبه مورخ1398/09/27تحويل دبيرخانه سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان به 

آدرس ميدان فلسطين بلوار فلسطين ساختمان يادمان عين القضات طبقه اول نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضا و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت ب قرارداده و فرم پيشنهاد قيمت را تكميل و در پاكت ج 

قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه سازمان نمايند.
3- عوايد حاصله از فروش امالك فوق صرفا جهت تامين مالى سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى بوده و مطالبات متقاضيان و پيمانكارانى كه به هر نحوى از سازمان 

طلبكار مى باشند در صورت برنده شدن با تاييد  رئيس سازمان قابل تهاتر مى باشد .
4-به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5-سپرده نفر اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند.
6-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن ميباشند.

7-شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
8-پيشنهادات رسيده در تاريخ روز چهارشنبه مورخ 98/9/27 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى شهردارى همدان مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.

9-كليه هزينه هاى برگزارى مزايده اعم از كارشناسى هزينه آگهى و ..... به عهده برنده مزايده مى باشد.
(م الف 1473)

ــن  ــرداى فامني ــرژى ف ــادرات ان ــت ص ــركت مديري ــرات ش ــى تغيي آگه
شــركت ســهامى خاص بــه شــماره ثبــت 217 و شناســه ملــى 14005577507 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 

ــل اتخــاذ شــد :  139805/05/5 تصميمــات ذي
ــوان  ــه عن ــى5020042269 ب ــه شــماره مل ــد رضــا ناصــرى ب ــاى حمي 1 - آق
بــازرس اصلــى و آقــاى عليرضــا نعيمــى بــه شــماره ملــى5020089966 بــه 
عنــوان بــازرس علــى البــدل بــراى يــك ســال ســال مالــى انتخــاب گرديــد. 
ــل انتخــاب  ــرار ذي ــه ق ــراى مــدت دو ســال ب ــره ب ــأت مدي 2 - اعضــاى هي
ــم زهــره  ــه شــماره ملــى5020026859 خان ــم آرزو نعيمــى ب ــد : خان گرديدن
ــماره  ــه ش ــى ب ــا نعيم ــاى رض ــى5029467572 آق ــماره مل ــه ش ــرى ب ناص

ملــى5029956875 . (685684)
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى فامنين 

 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

شــماره  اصالحــى  راى  و  مــورخ 1398/8/28  شــماره 139860326005000572  رأي  برابــر 
139860326005000585 مــورخ 1398/9/5 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه 
ــد   ــراد كوليون ــاى حســن م ــه و بالمعــارض متقاضــي آق ــات مالكان ــد تصرف ثبــت ملــك  نهاون
ــاكرم در  ــد ش ــد فرزن ــادره ازنهاون ــى 3962450866 ص ــماره مل ــنامه 10 ش ــماره شناس ــه ش ب
ــالك  ــع قســمتى از پ ــه مســاحت 45031/15  مترمرب ــزار ب ــه زميــن آبي ششــدانگ يــك قطع
77فرعــي از 8 اصلــي بخــش ســه حــوزه ثبتــى شهرســتان نهاونــد  نهاونــد واقــع در اراضــى 
گوشــه ســعد وقــاص حقــوق ارتفاعــى نــدارد، خريــداري از مالــك رســمي احمدعلــى چگنــى 
تصرفــات مالكانــه متقاضــى نســبت بــه مــورد تقاضــا  محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور 
ــه  ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــد  ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي توانن اشــخاص نســبت ب
ــه ايــن اداره تســليم و  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 
( م الف 220)
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محمدعلى جليلوند
 رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

غزل اسالمي »
 اولين نكته اي كه حســن رباني ارشد 
مديركل سابق مسكن و شهرسازي استان 
همدان در مراسم توديع خود به حاضران 
يادآوري كرد اين بود كه در 8 ســالي كه 
اين اداره كل تأسيس شده، ميانگين عمر 
مديران كل كمتر از يك ســال و نيم بوده 
است. من 8 سال در اين اداره كار كرده ام 
و 5 مدير كل ديده ام، امروز هم ششــمين 
نفر معرفي مي شود. بنابراين تعجبي ندارد 
كه من 15 ماه در اين سمت خدمت كردم. 
وي با اشــاره به مديــر كل جديد گفت: 
حتي آقاي حســيني هم در چهارمحال و 
بختياري يك ســال و نيم مدير كل بود و 
بعــد از اين مدت به همدان منتقل شــده 

است.
از 25 دقيقــه اي كه رباني ارشــد گزارش 
بوي  صحبت هايش  اغلــب  داد  عملكرد 
انتقاد و گاليه داشت. او به معاون عمراني 
اســتانداري كه رئيس كميســيون ماده 5 
اســت، گفت: اطمينان مي دهــم در اين 
مدت هيچ مصوبه اي مبني بر شهرفروشي، 
خــالف قانــون و تغييــر كاربــري باغ 
نداشــته ايم و تمام مصوبات، قانوني و به 

نفع مردم بوده است.
وي اما به مهم ترين موضوعي كه موجب 
استعفايش شد اشــاره غيرمستقيم كرد و 
گفت كه در حوزه گردشــگري قرار بود 
زمين در اختيار سرمايه گذاران قرار بگيرد. 
من از سرمايه گذاران خواهش مي كنم كه 

به تعهــدات خود عمل كنند و به اســم 
ً  متوجه شويم  دوران طاليي نيايند كه بعدا
دوران طاليي نبوده كه هيچ دوران نقره اي 
هم نبوده اســت (اشــاره به پروژه عصر 
طاليي). وقتي سرمايه گذاران به تعهدات 
خود عمل نكنند و به اين شيوه عمل شود 
همكاران حقوقي من و مسئول حوزه راه 
كه امتيازهــاي دولتي به بخش خصوصي 
داده با مشــكالت زيادي مواجه خواهند 
شد. من از بزرگان استان خواهش مي كنم 

در اين زمينه با ما همكاري كنند.
وي در ادامه خطــاب به مدير كل جديد 
گفت: بــراي اين بخش ســرمايه گذاران 
واقعي اعالم آمادگــي كردند و ما آنها را 
به استانداري و ســازمان ميراث فرهنگي 

معرفي كرده ايم.  
رباني ارشد سپس گفت: در مدت مديريتم 
اجازه داده نشد حتي يك متر زمين جديد 
تصرف شود. خدارا شكر حافظ بيت المال 
بوديــم و از 560 پرونــده حقوقــي كه 

موجود بود 180 پرونده را خاتمه داديم.
وي بــا قاطعيت گفت كه آقــاي عراقي 
همدان  اســتانداري  عمراني  امور  معاون 
تاكنــون هيــچ مــورد غيرقانونــي از ما 
نخواســته و من هم براي استانم در حد 

بضاعتم كم نگذاشتم.
مديركل سابق مسكن و شهرسازي استان 
همدان ســپس به موضوع كالنشهر شدن 
همدان كه براي بســياري از مردم و حتي 
مســئوالن ســؤال شــده بود كه چرا 10

سال اســت كه يك بار مي گويند همدان 
كالنشهر اســت و بار ديگر مي گويند اگر 
جمعيت همدان را به بيش از يك ميليون 
نفر برســانيم همدان كالنشــهر مي شود، 
اشــاره كرد و توضيح داد: ســال 87 در 
طرح مجموعه شــهري قرار بر كالنشهر 

شدن همدان شد.
 آن زمــان خيلي ها آمدند و گفتند همدان 
كالنشهر شد در صورتي كه قرار بود اگر 
يك ســري مسيرها را طي و زمينه را مهيا 
كرديم كالنشــهري همدان تصويب شود. 
مــا در اين مــدت مســيرهاي و مقاطع 
مختلفــي را گذرانديم. براي كالنشــهر 
شدن حتي بنا نبود كه جمعيت شهر را به 
باالي يك ميليون نفر برسانيم و از همان 
ابتدا قرار بر اين بود كه با همان جمعيت 
حدوداً 500 هزار نفري، همدان كالنشهر 
بشود. بنابراين مجموعه راه و شهرسازي 
7 سال براي كالنشهر شدن زحمت كشيد 
و وقتــي دو ماه قبل مصوبه آن را گرفتيم 
و همدان كالنشهر شد در خبرها نامي از 
زحمات اين مجموعــه نيامد، درصورتي 
كه اين شــاهكار را معاونت شهرســازي 

همدان انجام داده بود.
 از همه استان ها 
مدير خوب مي آوريم

معاون امور اقتصادي اســتانداري همدان 
هــم گفت: بُرد و باختــي وجود ندارد و 
قرار اســت همه ما خدمــت كنيم و اين 

يعني بُرد.

محمودرضا عراقي سپس به نكته ديگري 
اشــاره كرد و گفت كه مخاطبم كســاني 
هســتند كه موضوع بومــي و غيربومي 
مديــران را مطــرح مي كننــد؛ اينكه ما 
بهترين ها را در اســتان خــود جمع كنيم 
جزوي از فرهنگ ما است. همان طور كه 
بوعلي سينا همه جا را گشت و در نهايت 
در همــدان ماند همه مديران خوب را از 
اســتان هاي مختلف به همدان مي آوريم. 
پس موضوع بومي و غيربومي را از ذهن 

خود پاك كنيم. 
 معاون توســعه مديريت و منابع انساني 
وزارت مســكن و شهرسازي هم پس از 

ســخنراني كوتاهي دربــاره قانون مداري 
در تغيير كاربري ها و اســتفاده درست از 
ظرفيت هاي اســتان خطاب به مدير كل 
جديد مسكن و شهرسازي استان همدان 
گفت: حتي المقدور از نيروهاي غيربومي 

در اين اداره كل استفاده نكنيد.
مهدي عبوري ســپس خطــاب به معاون 
عمرانــي اســتاندار گفت: بايــد قاطعانه 
با عراضي كــه فاقد كاربري مســكوني 
هســتند برخورد شــود و از گسترش و 
ساخت وســازهاي غيرمجــاز جلوگيري 
شود و قانون مداري كامل پيشه شود چون 

اين از وظايف شما است.
وي ســپس بــا اشــاره به تعــداد باالي 
پرونده هاي حقوقي در راه و شهرســازي 
بيان كرد: من در همدان وقتي از مســئول 
مربوطه پرسيدم كه آخرين مطالعات طرح 
جامع همدان مربوط به چه ســالي است 
و ايشــان گفت كه آخرين مطالعه 3 دهه 
قبل انجام شده است من نااميد شدم. پس 
تعجب نكنيد اگر پرونده ها به سمت شما 
گسيل مي شوند، طرح جامع قديمي است 
و انتظارات تغيير كرده اند. شــما بايد در 
كميســيون ماده 5 اين مشكل را حل كنيد 

تا مشكالت مردم كاسته شوند.
عبوري در بخش ديگري از ســخنانش با 
انتقاد از استفاده ظرفيت هاي ريلي استان 
گفت: از تهران به همدان خط ريلي داريد 
و از همدان به مالير هم در حال ساخت 
اســت ولي تاكنون چقدر از اين ظرفيت 

استفاده كرده ايد؟ اينها ظرفيت هاي استان 
اســت كه با همه مشــكالت موجود در 
كشور به وجود آمده اند. برنامه ريزي براي 
استفاده از اين ظرفيت ها به عهده مديران 
استان اســت. ما ترديد نداريم كه همدان 
يكي از شــهرهاي اصلي شــمال غرب، 

غرب و جنوب غربي است.
وي خطــاب به مديــر كل جديد گفت: 
در اين اداره موظف هســتيد كه جلسات 
ماهانــه را به صورت منظــم برگزار كنيد 
و صورتجلســه آن را مستقيمًا براي وزير 

بفرستيد.
عبوري گفت: مسكن مهر يكي از مواردي 
اســت كه بايد با جديت دنبال شود و آن 
تعداد واحد (280 واحد) مشــكل دار به 

بهره برداري برسند.
 مسكن ملي 

اولويت اول مسكن و شهرسازي
مديركل مســكن و شهرســازى همدان 
هم پــس دريافــت حكم خــود گفت: 
اولويت نخســت من در اين استان طرح 
اقدام ملى مســكن، بازآفرينى شــهرى و 

سكونت گاه هاى غير رسمى است.
داريوش حسينى خرم آبادى افزود: اجراي 
طرح مســكن ملي را با جديت در استان 
پيگيرى خواهــم كرد تا نياز اســتان در 
حوزه مســكن برطرف شود، طرح جامع 
شهرى نيز به طور قطع پيگيرى و از توان 
همكاران در حوزه شهرســازى اســتفاده 

مى شود.

■ كنايه مديركل سابق به سرمايه گذارى عصر طاليى
■ تازه 2 ماه است كالنشهر شده ايم نه از سال 87
■ مديركل جديد با چالش مسكن آغاز به كار كرد

مديركل بومى مسكن و شهرسازى رفت

توديع با توپ پُر
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ديدار 6 امتيازى در جدال شهردارى چى ها
 هفته دوازدهم رقابت هاى ليگ دسته دوم كشور جام آزادگان امروز 
با انجام 7 ديدار در گروه نخســت اين رقابت ها دنبال مى شود كه در 
يكى از اين بازى ها تيم فوتبال شــهردارى همدان در ورزشگاه قدس 
به مصاف هم خانواده خود شــهردارى آســتارا مى رود تيم شهردارى 
همدان با 16 امتياز ششم و تيم شهردارى بنادر آستارا با 19 امتياز پنجم 
هستند و اين نزديكى امتياز اين ديدار را حساس و ديدنى كرده است.

دو تيــم براى پيروزى قدم به ميدان مى گذارند و براى آنكه در كورس 
مدعيان باقى بمانند به كمتر از برد و كسب 3 امتياز رضايت نخواهند  

داد.
تيم همدانى كه هفته گذشته در اروند رود كشتى اش به گل نشست و 
شكست تلخى را پذيرفت از كورس مدعيان عقب ماند در اين ديدار 

خانگى به كمتر از پيروزى قانع نخواهد بود.
شاگردان گل محمدى هفته گذشته تمرينات خوبى را سپرى كردند و 
براى اين ديدار آماده هستند.شــهردارى همدان كه فوتبال روانى را به 
نمايش مى گذارد در اين ديــدار خانگى از همان دقايق اول حمالت 
خود را شروع خواهد كرد و با سود بردن از مهاجمان سرعتى خود به 

دنبال گلزنى خواهد بود.
 امــروز حمايت هواداران برگ برنــده تيم همدانى خواهد بود تيم 
شــهردارى همدان اگر امــروز فوتبال خود را بــه نمايش بگذارد 
مى تواند به پيروزى اميدوار باشــد شــهردارى با تكيه بر بازيكنانى 
چون حســين كاظمى، پيمان حشــمتى، محســن وفايى، حســين 
پورحســينى و... مى تواند به نتيجه دلخواه برســد و اگر مهاجمان 
قدر فرصت ها را بدانند كسب پيروزى و بازگشت به جمع مدعيان 

دور از دسترس نيست.
تيم شــهردارى آستارا نيز نتايج خوبى را گرفته  و به دنبال آن است تا 
روند رو به رشــد خود را ادامه دهد اين تيم روز سختى را در همدان 
خواهد داشت . اين ديدار را مصطفى عزيزى به همراه مجتبى قاسمى 

و رسول بابايى قضاوت خواهند كرد.
در ديگر ديدارهاى گروه نخست امروز مس نوين كرمان ميزبان ميالد 
تهران است تيم شهردارى فومن از تيم اتحاد كامياران پذيرايى مى كند. 
اروند خرمشهر راهى قزوين مى شود تا با كاسپين اين شهر ديدار كند. 
اترك بجنورد پذيراى اميد گناوه اســت شــهيد قندى يزد در ديدارى 
حســاس به مصاف فوالد نوين اهواز مــى رود. دو تيم 20 امتيازى در 
اين ديدار 6 امتيازى ســخت به دنبال پيروزى هستند و در نهايت تيم 
صدرنشين رقابت ها استقالل مالثانى ميزبان خيبر خرم آباد خواهد بود 

ديدارهاى گروه دوم فردا برگزار خواهد شد.

  صحرانوردى ايران در تسخير همدانى ها
 كسب عنوان قهرمانى و نائب قهرمانى كشور توسط صحرا نوردان 

استان
مسعود بنوان گفت: در مسابقات كشــورى صحرا نوردى تيم همدان 
در رده جوانان بر ســكوى قهرمانى ايســتاد و در رده نوجوانان نايب 

قهرمان شد.
دبير هيأت دو وميدانى اســتان با اعالم اين خبر گفت: رقابت هاى دو 
صحرانوردى نوجوانان و جوانان قهرمانى كشور با شركت 140 دونده 

از 22 استان به ميزبانى شهر قزوين برگزار شد.
مســعود بنوان بيان كرد: دونــدگان در مصافت هاى 6 و 8 كيلومتر از 
ورزشگاه ســردار آزادگان تا روستاى اســماعيل آباد را با هم رقابت 
كردنــد كه در نهايت تيم همــدان در رده جوانان با منفى 36 امتياز بر 
ســكوى قهرمانى ايســتاد و در رده نوجوانان با منفى 46 امتياز نايب 

قهرمان شد.

اردوى استعداديابى جودو در مالير
 به مناسبت گراميداشت هفته بسيج اردوى استعداديابى جودو در 

سالن شهيد يوسفى استاديوم تختى شهرستان مالير برگزار شد.
 اردوى اســتعداديابى جودو به همت هيــأت جودو و همكارى اداره 
ورزش وجوانان و آموزش وپرورش به مناســبت گراميداشــت هفته 
بســيج در سالن شهيد يوسفى مجموعه ورزشى تختى مالير با هدف 
انتخاب مســتعدين اين رشــته ورزشى در رده هاى ســنى نونهاالن 

ونوجوانان  برگزار شد.
بيش از چهل نفر از عالقمندان اين رشــته ورزشى كه در حال حاضر 
در مدارس سطح استان در حال تحصيل مى باشند در اين اردو شركت 
كرده و زير نظر مربيان و قهرمانان اين رشته ورزشى آموزش هاى الزم 

را فرا گرفتند.
شــايان ذكر اســت افراد منتخب در اين اردو در تيم هاى نونهاالن و 
نوجوانان تقسيم و در حال حاضر نيز خود را براى حضور در مسابقات 

شهرستانى، استانى و كشورى زير نظر مربيان آماده مى كنند.

مسعودچوبين در انتخابى جام تختى
 با پيشــنهاد  رئيس هيأت كشتى اســتان و موافقت كميته داوران، 
مســعود چوبين داور بين المللى كشتى اســتان در معيت تيم استان به 
مســابقات انتخابى جام بين المللى جهان پهلوان تختى به تهران اعزام 
مى شــود. چوبين در اين رقابت ها به كشتى گيران و مربيان در مواقعى 
كه با چالش هاى داورى مواجه مى گردند مشــاوره هاى فنى مى دهد يا 
هنگام اعتراض هاى به موقع و به جا در موفقيت هرچه بيشتر تيم مورد 

نظر را در بخش داورى كمك خواهد كرد.

همدان بر سكوى سوم جام پهلوانان  آينده
 همدان در جام آينده كشتى سوم شد.

مســابقات جام پهلوانان آينده به ميزبانى اســتان البرز با قهرمانى تيم 
ميزبان به پايان رسيد.

اولين دوره مسابقات كشتى آزاد جوانان جام پهلوانان آينده به ميزبانى 
استان البرز برگزار شد كه در پايان تيم البرز با 225 امتياز قهرمان شد و 
تيم تهران با 135 امتياز دوم و همدان با 128 امتياز در سكوى سوم قرار 
گرفتند. تيم كشــتى آزاد جوانان استان همدان با كسب يك مدال طال، 
2مدال نقره، 2مدال برنز و كسب 128 امتياز عنوان سوم تيمى را كسب 
كرد.رئيس هيأت كشــتى استان با تمجيد از نتايج بدست آمده گفت: 
تيم اعزامى جوانان با توجه به حضور نداشتن كشتى گيرانى همچون 
شــاه محمدى، حاجيلوييان، عليزاده، ولى پور كه به مسابقات انتخابى 
تيم ملى بزرگســاالن جام تختى اعزام شده اند در جام پهلوانان خوش 
درخشــيدند و ما با نفرات دوم و ســوم و بعضى از اوزان كه نوجوان 
بودند خوب نتيجه گرفتيم و همدان نشان داد در امر پشتوانه سازى در 

اين مدت خوب عمل كرده است.

سرمربى شهردارى:
امروز محكوم به برديم

 در هفته گذشته تيم شهردارى همدان در خرمشهر شكست خورد 
و از غافله مدعيان صعود عقب ماند.

سرمربى شهردارى در خصوص داليل باخت هفته قبل و بازى امروز 
بــه خبرنگار ما گفت: هفته قبل باخت بــدى به تيم اروند داديم و در 
شرايطى كه موقعيت هاى زياد گلزنى داشتيم متاسفانه بازى را واگذار 

كرديم كه مستحق اين شكست نبوديم.
هادى گلمحمــدى افزود: آن بازى را فرامــوش كرديم و تجربه 
خوبى بود و تمام فكرمان را معطوف بازى با شــهردارى آســتارا 

كرده ايم.
وى ادامه داد: اين سخت ترين بازى ما ست و يك بازى شش امتيازى 
كه محكوم به گرفتن 3 امتياز بازى هستيم، تمرينات خوبى پشت سر 
گذاشــتيم و تيم آســتارا كه يكى از تيم هاى خوب گروه، است را به 
خوبــى آناليز كرديم و با توكل به خــدا  و همدلى و تالش بازيكنان 

نتيجه خوبى را رقم خواهيم زد.

ــامانه  ــت س ــگامان زيس ــدود پيش ــئوليت مح ــا مس ــركت ب ــيس ش تاس
هوشــمند درتاريــخ 1398/09/13 بــه شــماره ثبــت 13927 بــه شناســه ملــى 
14008812363 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه خالصــه آن بــه 
ــر  ــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. موضــوع فعاليــت :ام شــرح زي
ــه  ــه برنام ــروش ارائ ــد و ف ــادرات و واردات خري ــى ص ــور بازرگان ــارت ام تج
ــه خدمــات در بســتر وب  هــاى ترويجــى كشــاورزى هوشــمند ســازى و ارائ
ــاورزى و  ــف كش ــاى مختل ــوزه ه ــدى در ح ــى و تولي ــاى خدمات ــت ه فعالي
صنايــع درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط مدت 
فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، 
شهرســتان همــدان ، بخــش مركــزى ، شــهر همــدان، محلــه خيابــان فرهنگ 
ــتى  ــف كدپس ــه همك ــالك 34 ، طبق ــگ ، پ ــان فرهن ــوام ، خياب ــه ق ، كوچ
ــغ 1000000  ــارت اســت از مبل 6515745566 ســرمايه شــخصيت حقوقــى عب
ريــال نقــدى ميــزان ســهم الشــركه هــر يــك از شــركا آقــاى محمدباقــر لك 
بــه شــماره ملــى 3875469429 دارنــده 500000 ريــال ســهم الشــركه خانــم 
ــال  ــده 500000 ري ــى 3875754311 دارن ــماره مل ــه ش ــرد ب ــرى ف ــه ني طيب
ســهم الشــركه اعضــا هيــأت مديــره آقــاى محمدباقــر لــك بــه شــماره ملــى 
3875469429و بــه ســمت عضــو هيــأت مديــره بــه مــدت نامحــدود و بــه 
ســمت مديرعامــل بــه مــدت نامحــدود خانــم طيبــه نيــرى فــرد بــه شــماره 
ملــى 3875754311و بــه ســمت عضــو هيــأت مديــره بــه مــدت نامحــدود و 
بــه ســمت رئيــس هيــأت مديــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا 
ــل چــك، ســفته،  ــد آور شــركت از قبي ــادار و تعه ــه اوراق و اســناد به : كلي
بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمى و همچنيــن كليــه نامــه هــاى عــادى و 
ادارى بــا امضــاء هيــأت مديــره همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. 
اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان 

پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد.
ــه فعاليــت  ــه اخــذ و صــدور پروان ــه منزل  ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور ب

نمــى باشــد.
(685528)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

ــه شــماره ثبــت 97 و  ــى ب ــرات شــركت آزادى شــركت تعاون آگهــى تغيي
شناســه ملــى 10820005829 بــه اســتناد صورتجلســه هيــأت مديــره مــورخ 
ــورخ 1397/09/14 اداره  ــه شــماره 12/733/456م 1397/09/13 و باســتناد نام

تعــاون روســتايى شهرســتان نهاوندتصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد :
ــل  ــمت ذي ــه س ــال ب ــه س ــدت س ــراى م ــره ب ــأت مدي ــاى هي  1 - اعض
ــى 3962446567  ــماره مل ــا ش ــلگى ب ــى س ــاى ول ــد : آق ــن گرديدن تعيي
ــا شــماره ملــى  ــد ب ــاى آرش موميون ــره آق ــه ســمت رئيــس هيــأت مدي ب
3962547932 بــه ســمت نائــب رئيــس هيــت مديــره آقــاى محمدرســتمى 
ــره آقــاى  ــه ســمت منشــى هيــأت مدي ــا شــماره ملــى 3961799997 ب ب
ــى  ــو اصل ــوان عض ــى 3961485021 بعن ــماره مل ــا ش ــد ب ــور موميون منص
ــى 3961032309  ــماره مل ــا ش ــد ب ــواد موميون ــاى ج ــره آق ــأت مدي هي

ــره ــأت مدي ــى هي ــوان عضــو اصل بعن
 2 - آقــاى كاظــم موميونــد بــا شــماره ملــى3961484767 (خــارج از هيــأت 

مديــره) بــه ســمت مديــر عامــل بــراى مــدت ســه ســال انتخــاب گرديــد .
ــراى  ــد ب ــاد تعه ــه ايج ــى ك ــناد و اوراق ــا، اس ــا، قرارداده ــه چكه  3 - كلي
شــركت نمايــد و يــا قســمتى از حــق شــركت را منتفــى ســازد بــه اســتثناى 
مــواردى كــه هيــأت مديــره بــه منظــور اداره امــور جــارى شــركت ترتيــب 

خاصــى داده باشــد.
ــد) و  ــر عامل(كاظــم موميون ــا امضــاء مدي ــره ب ــأت مدي پــس از تصويــب هي
ــود  ــى ســلگى) و مهــر شــركت معتبــر خواهــد ب ــره (ول رئيــس هيــأت مدي
ــر  ــد مگ ــد ش ــادر خواه ــل ص ــر عام ــا مدي ــا امض ــركت ب ــادى ش ، اوراق ع
مراســالت هيــأت مديــره كــه بــا امضاء رئيــس هيــأت مديــره صــورت خواهــد 

گرفــت .
(684532)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى نهاوند 

تاســيس شــركت ســهامى خــاص نــوآوران صنعــت ورزش پوالديــن 
ــى  ــه مل ــه شناس ــت 13887 ب ــماره ثب ــه ش ــخ 1398/08/13 ب درتاري
14008737491 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه خالصــه 
ــردد. موضــوع  ــوم آگهــى ميگ ــر جهــت اطــالع عم ــه شــرح زي آن ب
ــايل  ــدارى وس ــر و نگه ــروش و تعمي ــد و ف ــد و خري ــت :تولي فعالي
ــور  ــى و ام ــر دوات ــى و غي ــات دولت ــركت در مناقص ــى و ش ورزش
بازرگانــى و تجــارى و صــادرات و واردات و اخــذ و اعطــاى نمايندگــى از 
شــركت هــاى معتبــر داخلــى و خارجــى درصــورت لــزوم پــس از اخــذ 
مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه 
مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان 
ــان  ــت ، خياب ــوار بعث ــى ، بل ــدان، ركن ــهر هم ــزى ، ش ــش مرك ، بخ
ــتى 6516795661  ــه اول كدپس ــالك 228 ، طبق ــى ، پ ــرى ركن 12 مت
ــال  ــغ 4000000 ري ــت از مبل ــارت اس ــى عب ــخصيت حقوق ــرمايه ش س
ــا  ــداد 100 ســهم آن ب ــى تع ــه 100 ســهم 40000 ريال ــدى منقســم ب نق
ــى  ــى گواه ــين ط ــط موسس ــال توس ــغ 1500000 ري ــادى مبل ــام ع ن
ــزد بانــك ملــى شــعبه  بانكــى شــماره 872403 مــورخ 1398/2/22 ن
اســتاندارى بــا كــد 6114 پرداخــت گرديــده اســت والباقــى در تعهــد 
صاحبــان ســهام مــى باشــد اعضــا هيــأت مديــره آقــاى پوريــا كاظمى 
ــه مــدت 2  ــه ســمت مديرعامــل ب ــه شــماره ملــى 2279919141و ب ب
ســال و بــه ســمت عضــو هيــأت مديــره بــه مــدت 2 ســال خانــم آرزو 
ــه ســمت نايــب رئيــس  ــه شــماره ملــى 3801905314و ب پوربخــش ب
ــه شــماره  ــه مــدت 2 ســال آقــاى حســن باغيــان ب ــره ب هيــأت مدي
ــدت 2  ــه م ــره ب ــأت مدي ــه ســمت عضــو هي ــى 3874555461و ب مل
ــه  ــى 3875510615و ب ــماره مل ــه ش ــان ب ــا باغي ــاى عليرض ــال آق س
ســمت رئيــس هيــأت مديــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا 
ــل چــك ،ســفته،  ــادار از قبي ــه اســناد و اوراق به : حــق امضــاى كلي
ــه  ــادى و ادارى ب ــات ع ــه ى مكاتب ــن كلي ــره و همچني ــروات و غي ب
ــارات  ــد. اختي ــره مى باش ــأت مدي ــس هي ــل و رئي ــر عام ــده مدي عه
ــان  ــان جه ــاى احس ــان آق ــنامه بازرس ــق اساس ــل : طب ــر عام مدي
ــه  ــى ب ــازرس اصل ــه ســمت ب ــى 3860047272 ب ــماره مل ــه ش آراء ب
ــى  ــماره مل ــه ش ــان ب ــرا نجفي ــم زه ــى خان ــال مال ــك س ــدت ي م
3860784420 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــه مــدت يــك ســال 
مالــى روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى 
ــه  ــه منزل ــور ب ــد. ثبــت موضــوع فعاليــت مذك ــن گردي شــركت تعيي

ــه فعاليــت نمــى باشــد. (685891) اخــذ و صــدور پروان

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326034000936 مورخ 98/8/19 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى على باباخانيان فرزند اكبر به شــماره شناســنامه 72 صادره از 
همدان در ششدانگ يك قطعه باغ  به مساحت 1600  مترمربع تحت پالك 11/2055 واقع در همدان  روستاى 
قاســم آباد حومه بخش 2 خريداري مع الواسطه از سيداصغر حسينى و حسين عباسيان  و على يار زوارى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 1342)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/2

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/17
موسى حنيفه
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

آگهى تغييرات شركت توليدكنندگان فرش دستباف روستايى حومه همدان شركت تعاونى به شماره ثبت 
3076 و شناسه ملى 10861121790 به استناد صورت جلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/17 و به استناد نامه 97/34976 مورخ 97/09/28 سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1 - صورتهاى مالى سال 96 به تصويب رسيد. 2 - خانم مهرى فيلو به شماره ملى 
4360633807 به عنوان بازرس على البدل ،آقاى على بداغى به شماره ملى 3257727321 به عنوان بازرس 

اصلى براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. (684536)
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان

آگهى تغييرات شركت توليدكنندگان فرش دستباف روســتايى حومه همدان شركت تعاونى به شماره 
ثبت 3076 و شناســه ملى 10861121790 به اســتناد صورتجلســه هيأت مديره مورخ 1397/05/10 و به 
استناد نامه 97/34976 مورخ 97/09/28 ســازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان تصميمات ذيل 
اتخاذ شــد : محل شركت در واحد ثبتى همدان به آدرس استان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مركزى 
، شــهر همدان، بلوارعلويان ، كوچه شــهيداصليان ، ميدان عين القضات همدانى ، پالك 0 ، طبقه همكف 

كدپستى6518649737 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
(684535)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 

پاسارگاد فاتح ديدار تشريفاتى 
ستاره سرخ تويسركان صفر- پاسارگاد نوين نهاوند يك 

 گل: ميثم راستگو دقيقه 38
اخطــار: ســجاد قربانــى و معــراج بهرامــى (ســتاره ســرخ)، علــى بحيرايــى، مهــدى 

ــى، ميثــم راســتگو و عليرضــا آذر شــيوا (پاســارگاد) كولون
اخراج: مهدى كولونى (پاسارگاد)

داوران: مجتبى مظاهرى، مجتبى دى آبادى و حسين صالحى 
نماينده هيأت: جعفر فرهمند

ــا  ــزرگ، رض ــى، منصــور جامه ب ــراج بهرام ــور، مع ــا زندى پ ــرخ: نيم ــتاره س ــم س تي
ــا  ــارى، عليرض ــا بختي ــى، محمدرض ــجاد قربان ــى 83)، س ــى خزاي ــى (عل عبدالمالك
ــى 68)،  ــا باباي ــا آق ــى20، محمدرض ــا ميرمعين ــى (عليرض ــد عبدالمالك ــد، محم زن

ــى  ــين منبع ــر و افش ــدى مالمي ــيوند، مه ــان موس احس
سرمربى: سجاد اسدبيگى 

ــالد  ــيوند، مي ــد موس ــرد، محم ــام جهانگ ــن كام، بهن ــين زري ــارگاد: حس ــم پاس تي
ــيوا  ــا آذر ش ــد، رض ــد بازون ــيوا، حام ــا آذر ش ــوند، عليرض ــد قياس ــيراوند، محم ش
(ســبحان صفــرى 60)، ميثــم راســتگو، علــى بحيرايــى و ابراهيــم كوليونــد (مهــدى 

ــى 46) كولون

تويســركان ورزشــگاه شــهيد فرشــيد هرمــزى هفتــه چهاردهــم ليــگ برتــر فوتبــال 
ــى پور  ــا شمس ــهيد عليرض ــت ش ــتان گراميداش ــگاه هاى اس ــى باش قهرمان

ــى در  ــه پايان ــد در هفت ــن نهاون ــارگاد نوي ــركان و پاس ــرخ تويس ــتاره س ــم س دو تي
ــد. ــم رفتن ــه مصــاف ه ــدار تشــريفاتى ب دي

پاســارگاد بــا 23 امتيــاز در جايــگاه ســوم قــرار داشــت و ســتاره ســرخ نيــز بــا 15 
امتيــاز در رده پنجــم بــود و بــرد و باخــت در جايــگاه ايــن دو تيــم تأثيــرى نداشــت.
دو تيــم بــازى روان و بــدون استرســى را بــه نمايــش گذاشــتند و در نهايــت ايــن تيــم 
ميهمــان ،پاســارگاد نويــن، بــود كــه بــا گل دقيقــه 38 بــازى بــه برتــرى رســيد و تــا 

پايــان 90 دقيقــه ايــن گل را حفــظ كــرد تــا در نهايــت 26 امتيــازى شــود.

هالل احمر تويسركان 2 - وحدت مالير1
 گل ها: ابراهيم الوندى (7) و جواد آقابابايى 
(74) براى هالل احمر و ســعيد رستمى (75) 

براى وحدت 
اخطار: جواد آقابابايى، ايمان مولوى و ســجاد 

محمدطاهرى (هالل احمر)
اخراج سعيد رستمى (وحدت)

صالحى،  رســول  قپانورى،  حجــت  داوران: 
مسعود اميرى 

نماينده هيأت: سعيد على بخشى 
تيــم هالل احمر: مجيد عبدالمالكى، حســين 
شيرى، مهدى سورى، اشكان موسيوند، محمد 
تركمن، ابراهيم الونــدى، حامد عبدالمالكى، 
عباس صالحى (احسان عبدالملكى 62)، جواد 
آقابابايى، ايمان ســورى (علــى تكلو 70) و 

سجاد محمد ظاهرى 
سرمربى: احمد زنگنه 

تيم وحدت: على غياثوند، پيام غياثوند، ســعيد 
الماسى (سيدمحود موسوى 71)، حامد عظيمى، 
اميرحســين طاهرى، سعيد رســتمى، مرتضى 
شــيرازى، محمد زنگنه، بهــزاد ندافى، صادق 
فرج الهى (مســعود بروجــردى 90) و عباس 

جمشيدى (سيدمحمدمهدى موسوى 71) 
سرمربى: احمد بروجردى 

تويسركان ورزشگاه شهيد فرشيد هرمزى هفته 
چهاردهم ليگ برتر فوتبال قهرمانى باشگاه هاى 

استان گراميداشت شهيد عليرضا شمسى پور 
هفته پايانــى رقابت هاى ليــگ برتر قهرمانى 
باشــگاه هاى اســتان با انجــام دو ديدار در 
ورزشگاه شــهيد فرشــيد هرمزى تويسركان 
برگزار شــد و به دنبال سقوط شهداى سامن، 
تيم وحدت مالير نيز حكم ســقوط گرفت تا 
ســال آينده مالير هيچ نماينده اى در ليگ برتر 

نداشته باشد.
بازى حساس دو تيم وحدت مالير و هالل احمر 
تويسركان در شرايطى انجام شد كه ماليرى ها با 
يك تساوى نيز در ليگ مى مانند اما هالل احمر 

براى بقا فقط به پيروزى نياز داشت.
بــازى با حمــالت ابتدايى تيم ميزبــان آغاز 
شــد و هنوز دقايقى از بازى نگذشته بود كه 
تويســركانى ها به گل برترى دســت يافتند. 
ابراهيم الوندى در دقيقه 7 بازى موفق شــد از 
كمين مدافعين تيم وحدت مالير بگذرد و گل 

اول بازى را به ثمر برساند.
پس از اين گل وحدت براى جبران گل خورده 
تالش زيادى كرد اما حمالت آنها راه به جايى 
نبرد. تيم هالل احمر نيز هوشــمندانه به حفظ 
توپ پرداخت و بازى را در ميانه ميدان دنبال 
كرد على رغم تالش دو تيم در نيمه نخســت 
گلى به دست نيامد و هالل احمر با همان تك 

گل نيمه نخست را به سود خود به پايان برد.
با شــروع نيمه دوم هر دو تيم براى رســيدن 
به گل تالش كردنــد. ماليرى ها براى فرار از 
شكست و تويسركانى ها براى باال بردن ضريب 
اطمينان، براى ريسدن به گل بى تابى مى كردند 
و چند بــار در محوطه جريمه خطرناك ظاهر 

شدند.

سرانجام تيم هالل احمر از اشتباه مدافعين تيم 
ماليرى نهايت سود را برد و در دقيقه 74 بازى 
توسط جواد آقابابايى به گل دوم دست يافت 
تا بقاى خود را قطعى كند، اما اين شادى ديرى 
نپاييد و سعيد رســتمى موفق شد براى مالير 
گلزنى كند تا بازى بــا همان حداقل اختالف 

دنبال شود.
تيم وحدت پــس از اين گل روحيه مضاعفى 
پيدا كرد و چنــد بار در درون محوطه جريمه 
هالل احمــر خطرناك ظاهر شــد اما مدافعان 
تويســركانى عملكرد خوبى داشــتند و اين 
حمالت را يكى پس از ديگرى دفع كردند تا 
ســرانجام اين ديدار را دو بر يك به سود خود 

به پايان برسانند.

تيم هالل احمر با اين پيروزى 14 امتيازى شد و 
با قرار گرفتن در رده ششم بقاى خود را جشن 
گرفت و على رغم مشكالتى كه در طول فصل 
داشــت سرانجام در ليگ برتر ماندنى شد. تيم 
وحدت مالير نيز با آنكه شايستگى بقا داشت 
و در نيم  فصل دوم عملكرد مناسبى داشت در 
ديدار پايانى نتوانست از پس هالل احمر برآيد 
و با 12 امتياز به همراه شــهداى سامن ديگر 
نماينده مالير به رقابت هاى دســته اول استان 
سقوط كرد تا ســال آينده مالير نماينده اى در 

ليگ برتر نداشته باشد.
 در هفتــه چهاردهم قرار بود دو ديدار نيز انجام 
شود مهر بايد به مصاف گرين كشاورز مى رفت 
كه به دليل تشريفاتى بودن به نهاوند نرفت و اين 
ديدار 3 بر صفر به ســود گرين كشاورز قهرمان 
اعالم شد. در ديگر ديدار نيز تيم شهداى سامن 
مى بايستى با علم و ادب همدان روبه رو شود كه 
در اين ديدار نيز علم و ادب از ســفر به ســامن 
خوددارى كرد و اين ديدار نيز 3 بر صفر به سود 

شهداى سامن اعالم شد.
در پايان اين رقابت ها تيم فوتبال گرين كشاورز 
نهاوند با كســب 37 امتياز با اقتدار بر سكوى 
قهرمانى ايســتاد و به عنوان نماينده استان در 
زير گروه ليگ دسته سوم كشور در فصل آينده 

انتخاب شد.

هالل احمر تويسركان در ليگ برتر ماندنى شد

سقوط نمايندگان مالير به ليگ يك

 مسابقات منطقه سه ژيمناستيك كشور كه 
در همدان برگزار شد و ايالم با امتياز 75/592 

عنوان قهرمانى را از آن خود كرد.
اين مســابقات در شــش گروه ســنى براى 
كســب عنواين برتر مسابقات منطقه 
ســه كشــور در خانه ژيمناســتيك 
ژيمناســتيك  گرديد.  برگزار  همدان 
كاران در دو رده ســنى نونهــاالن و 
نوجوانان و در شش وسيله با شركت 
برترين هاى كشــور از استان هاى قم 
با  مركزى،ايالم،كرمانشــاه  ،همدان، 

هم به رقابت پرداختند.
ســه  منطقه  مســابقات  تيمى  بخش  در  كه 
كشــور ايــالم بــا 75/592 امتيازعنــوان 
خانــه  كــرد.  خــود  آن  از  را  قهرمانــى 
ژيمناســتيك همدان با 35/515 امتيازنايب 
قهرمان شــد و اســتان مركزى با 75/460 

ايستاد. سوم  رده  در  امتياز 
قهرمان قهرمان در مجموع شش سطح

 كالس اول سطح يك
1- محمد رضا موســوى از همــدان با امتياز 
2- محمد صالح نادرى از همدان با امتياز  1/53

7/52 3- طاهاغفورى از همدان با امتياز 2/52
 كالس دوم سطح دو

1- صــدرا ملكــى از ايــالم بــا 4/54 امتياز 
2-محمد امين نجفى از ايالم با 9/53 امتياز
3- امير على بيكى از همدان با 8/53  امتياز

كالس سوم سطح سه
1- احمد رضا جمالى ايالم با 8/53  امتياز
2- محمد يعقوبى از ايالم با 65/53  امتياز
3- مير على موسوى از ايالم با 6/52  امتياز

كالس چهارم سطح چهار
1- امير على مومنى از ايالم با امتياز 5/54

2- حسام مراد خانى از ايالم با امتياز 6/50
3- مهديار ورمزيار از همدان با امتياز 4/49

كالس پنجم سطح پنج
1- ابوالفضل جنتى فر از همدان باامتياز 7/53

2- آريا برزين كوليوند از همدان با امتياز 2/52
3- آران كوزاديان از ايالم با امتياز 8/48

كالس ششم سطح شش
1- سيد عليرضا ســيدى از مركزى با 50/48 

امتياز
2- مبين سارائى از ايالم با 70/46  امتياز

3- محمد امين نوبهارى از قم با 2/45 امتياز

ايالم قهرمان مسابقات ژيمناستيك كشور در همدان شد

 جدول رده بندى ليگ برتر استان (هفته چهاردهم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

3637+1412114711گرين كشاورز نهاوند1
1127+43016-149مهرهمدان2
326+148242724پاسارگاد نوين نهاوند3
619-145452733علم و ادب همدان4
1115-91324-145ستاره سرخ تويسركان5
914-143561524هالل احمر تويسركان6
1512-143382540وحدت مالير7
910-142191928شهداى سامن8
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تاثير ورزش 
در جلوگيرى از سرطان پروستات

 پژوهشــگران "دانشگاه بريســتول" انگليس در مطالعه اخير خود 
مدعى شــده اند ورزش كردن مى تواند تــا 51 درصد از ابتالى آقايان 
به سرطان پروستات جلوگيرى كند. به گزارش ايسنا و به نقل از ديلى 
ميل، براساس گزارش هاى "انجمن سرطان آمريكا" (ACS)، سرطان 
پروســتات، دومين سرطان شايع در ميان مردان و دومين دليل مرگ و 
مير بر اثر سرطان است.محققان به همين منظور طى مطالعه خود 140 
هزار و 248 مرد را مورد بررسى قرار دادند تا دريابند ميزان فعاليت آنها 
چقدر است.يافته ها نشان مى دهد كه هرچه مردان فعال تر باشند احتمال 
ابتال آنها به سرطان پروستات به طرز چشمگيرى كاهش پيدا مى كند، 

اما الزم نيست فعاليت جدى داشته باشيد يا ورزش تيمى انجام دهيد.

كشف مولكولى كه سلول هاى سرطانى را 
نابود مى كند

 دانشــمندان موفق به كشف مولكولى شده اند كه سلول هاى سرطان 
لوزالمعده را مورد هدف قرار مى دهد و آنها را نابود مى كند.به گزارش ايسنا 
و به نقل از آى اى، درصد بقاى پنج ساله بيماران مبتال به سرطان لوزالمعده 
تا 9 درصد ســقوط كرده اســت كه نياز مبرم به پيشرفت هاى الزم براى 
درمان اين نوع ســرطان كشنده را نشان مى دهد.مولكول PJ٣۴ در ابتدا 
براى كمك به گرمازدگى ايجاد شد، اما تحقيقات روى اين مولكول نشان 
داد كه مى تواند باعث نابودى سلول هاى سرطانى شود.سرطان لوزالمعده 
همچنين نوعى از سرطان است كه تشخيص آن در بسيارى از افراد دشوار 
است و اغلب افراد وقتى متوجه ابتال به اين سرطان مى شوند كه سلول هاى 

سرطانى در بدنشان پخش شده و درمان را سخت كرده است.

همكارى جنرال موتورز و ال جى براى 
ساخت باترى خودروهاى برقى

 شــركت خودروســازى بزرگ جنرال موتورز از شركت ال جى 
كمك خواهد گرفت تا به ســاخت باترى براى خودروهاى برقى در 

آمريكا بپردازد كه اين كار بيش از هزار شغل ايجاد خواهد كرد. 
به گزارش ايسنا و به نقل از انگجت،اين سرمايه گذارى مشترك براى 
توليد باترى، ســال آينده به افتتاح كارخانه اى در منطقه "لرد استاون" 
اوهايو خواهد انجاميد و پيش بينى مى شود بيش از 1100 شغل جديد 
ايجاد كند.اين دو شركت 2.3 ميليارد دالر در اين پروژه سرمايه گذارى 
مى كنند كه منجر به توليد بيش از 30 گيگاوات ســاعت برق در سال 
خواهد شــد."بارا" مى گويد: فرصت پيش رو و سود بالقوه آن، براى 

راه اندازى اين پروژه بسيار عالى است.

استفاده از عسل به جاى آنتى بيوتيك
 پژوهشــگران "دانشگاه نيوكاســل" اخيرا پوششى جديد همانند 
مش هاى جراحى توســعه داده اند كه بر روى آن عسل قرار دارد زيرا 
پژوهشگران معتقدند قرار دادن عسل بر روى مش جراحى از عفونت 

بافت مذكور پس از جراحى جلوگيرى مى كند. 
به گزارش ايســنا و به نقل از گيزمگ، اعتقاد بر اين اســت كه همه 
اشــكال عسل از كيفيت ضد باكتريايى بااليى برخوردار هستند، زيرا 
حاوى مواد شــيميايى هستند كه هيدروژن پراكسيد (H٢O٢)  توليد 

مى كنند.
 اگرچه از مش هاى بدون پوشــش معمولى معمــوالً براى بهبودى 
بافت هاى نرم در بدن پس از عمل استفاده مى شود ، اما خطر عفونت 

پس از استفاده از اين مش ها زياد است.

آنتى باكتريال و ضدحساسيت شدن فرش ها
 محققان يكى از شركت هاى فعال در حوزه نانو به فرموالسيون محلولى 
براى اعمال خواص آنتى باكتريال و ضد بو و حساســيت دست يافتند.
ســيامك ســليمى، مجرى طرح در گفت وگو با ايسنا، وى با بيان اينكه 
با اســتفاده از نانو ذرات توليد شده به فرش هاى اكروليك خواص ضد 
حساسيت، ضد بو و آنتى باكتريال اعمال شده است، اظهار كرد: در مرحله 
اول فرش هاى مورد استفاده در مساجد ضد بو و آنتى باكتريال مى شوند و 
در فاز دوم اعمال اين خواص براى فرش هاى كودك هدف گذارى شده 
است تا از بروز حساسيت هاى پوستى كودكان جلوگيرى شود.وى دوام و 
ماندگارى خواص آنتى باكتريال اين فرش را پس از 5 بار شست وشو ذكر 
كرد و گفت: امكان ايجاد اين خواص بر روى اين فرش ها پس از 5 بار به 

صورت اسپرى كردن اين نانو ذرات وجود دارد.

"منطقه پرواز ممنوع" 
پربيننده ترين فيلم همدان

 فيلم«منطقه پروازممنوع»  نخستين فيلم پربيننده  
در ميــان فيلم هــاى در حال اكران همدان اســت ، 
مســئول اكران اين فيلم در همدان از استقبال مردم 
خبــر داد و گفت: اكران ويژه اين فيلم ســينمايى با 
حضور كارگردان و بازيگران اين فيلم ســينمايى در 
سينمافلســطين برگزار شد و خوشــبختانه استقبال 

خوبى داشت.
به گزارش فارس ، ســيدعبدالعلى دهقانى با اشاره 
به اســتقبال خوب مردم از فيلم ســينمايى «منطقه 
پروازممنوع» اظهار كرد: اين فيلم در مدرسه انديشه 
و هنر (ماه) توليد شــده و از 15 آبان در سينماهاى 
كشــور در حال اكران اســت كه توانسته مخاطبان 

بسيارى را به سينماها بكشاند.
مســئول اكران فيلم «منطقه پروازممنوع» در همدان 
خاطرنشان كرد: بر اساس آمار سايت «سينماتيكت»، 
فيلم «منطقه پروازممنوع» طى دو هفته متوالى، از ميان 
فيلم هاى در حال اكران، عنوان سومين فيلم پرفروش 

كشور را كسب كرده است.
وى با اشاره به اينكه روز گذشته مردم همدان ميزبان 
كارگــردان و بازيگران اين فيلم در سينمافلســطين 
بودند و با توجه به استقبال گسترده مردم از اين فيلم، 
عالوه بر ســه سانس ويژه، يك ســانس فوق العاده 
نيز به فيلم اختصــاص يافت گفت: حدود 600 نفر 
مخاطب با بازيگران و كارگردان اين فيلم به تماشاى 

آن نشستند.
دهقانــى تصريــح كــرد: در ايــن برنامــه اميــر 
داسارگر(كارگردان)، بهار نوحيان و پوريا سلطان زاده 
(بازيگــر) و متين پاكزاد(بازيگــر نوجوان) حضور 
داشــتند.وى با بيان اينكه گروه هاى سرود منتظران 
المهدى، تبيان، آواى خضرا و مدرســه عالمه امينى 
در پايان هر ســانس تيتراژ پايانــى اين فيلم را اجرا 
كردند گفت: فيلم «منطقه پروازممنوع» هم اكنون در 

سينمافلسطين و قدس در حال اكران است.
مســئول اكران فيلم «منطقه پروازممنوع» در همدان 
اظهــار كرد: تاكنون حدود 10 هــزار مخاطب براى 
تماشــاى اين فيلم بليت خريــدارى كرده اند كه در 

صدر فيلم هاى اكران شده در همدان است.

شعار نمايشگاه كتاب تهران 
انتخاب شد

 شــعار سى و سومين نمايشــگاه كتاب تهران از 
سوى شوراى سياستگذارى اين رويداد انتخاب شد. 
شــوراى سياست گذارى سى و ســومين نمايشگاه 
بين المللى كتاب تهران شعار اين نمايشگاه را انتخاب 

كرد.
به گــزارش روابط عمومى معاونــت امور فرهنگى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى، اعضاى شوراى 
سياست گذارى ســى و سومين نمايشگاه بينالمللى 
كتاب تهران «كتاب يعنى زندگى» را به عنوان شــعار 
اين دوره از نمايشگاه بين المللى كتاب تهران انتخاب 
كردند. ســى و سومين نمايشــگاه بين المللى كتاب 
تهران از تاريخ 26 فرودين تا 5 ارديبهشت ماه سال 

آتى برگزار خواهد شد.

بودجه 1700 ميليارد تومانى وزارت گردشگرى
 در مجلس شوراى اسالمى در نخســتين همايش ملى اكوتوريسم، 
فرهنگ و توسعه گردشگرى كه با حضور تعداد زيادى از سفراى ايران 

در كشورهاى مختلف 14 و 15 آذر برگزار شد، اين موارد مطرح شد .
 تــالش ما اين اســت تــا در اليحه بودجه ســال 99 حــدود 16 تا 
17هزارميليــارد ريال اعتبار بــراى مجموعــه وزارت ميراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنايع دستى تصويب شود.
با توجــه به وضعيت اعتبارى كشــور، در گذشــته حــدود 3هزار تا 
3500ميليارد ريال اعتبارات سازمان بود؛ اما امروز در اليحه بودجه سال 
99 حدود 16 تا 17هزارميليارد ريال براى اين مجموعه اعتبارات مطرح 

شده است و تالش ما اين است اين ميزان اختصاص داده شود.
در نخســتين همايش ملى اكوتوريسم برخى از نمايندگان عنوان كردند:  
مــا اعتقاد داريم بودجــه اين مجموعه بايد 5 يا 6 برابر شــود تا بتواند 
ماموريت خود را در حوزه گردشگرى، ميراث فرهنگى و صنايع دستى 
انجام دهد كه براى اين مهم در هيأت دولت رايزنى داشــته ايم و تالش 
مى كنيم كه محقق شود؛ چراكه اعتقاد داريم مى توان اين كار را انجام داد..

به دستور وزير ميراث فرهنگى
فعاليت راهنمايان غيرمجاز در اماكن تاريخى 

ممنوع شد
 با دســتور وزير ميراث فرهنگى فعاليت راهنمايان غيرمجاز در اماكن 
تاريخى ممنوع شــد اين اقدام در اولين استان با نصب تابلويى در 5 بناى 

تاريخى يزد به راهنمايان اعالم شده است.
محسن حاج سعيد رئيس هيأت مديره كانون راهنمايان گردشگرى ايران 
به مهر گفت: در جلسه مجمع عمومى راهنمايان گردشگرى كه با حضور 
وزير ميراث فرهنگى برگزار شد، وزير دستور داد با همكارى معاون ميراث 
فرهنگى و معاون گردشگرى اين وزارت خانه به اداره هاى كل استانى در 
كشور  اعالم شود كه از اين به بعد بايد راهنمايان گردشگرى براى انجام 
فعاليت هاى خودشان حتما مجوز داشته باشند و كارت راهنماى خود را به 
مسئوالن مربوطه در ابنيه تاريخى نشان دهند. در غير اين صورت از ورود 
آنها به ابنيه تاريخى و فعاليت شان به عنوان راهنما جلوگيرى خواهد شد. 
جرم انگارى اين موضوع بايد توســط معاونان وزارتخانه دنبال شود ولى 

اكنون معاون ميراث فرهنگى بايد اين دستور را پيگيرى كند. 
وى ادامه داد: كسانى كه حاضر در بناهاى تاريخى هستند مانند نگهبان يا 
مدير و ... مى توانند از فعاليت راهنماهاى غيرمجاز و يا آنها كه اصال كارتى 
در اختيار ندارند جلوگيرى كنند. از طرفى بايد راهنمايان گردشگرى مجاز 

حتما كارت خود را به مسئوالن مربوطه نشان دهند.
حاج ســعيد بيان كرد: دغدغه راهنمايان گردشگرى اين است كه افرادى 
بدون داشتن مجوز و كارت راهنما، اقدام به فعاليت مى كنند بايد يك زمانى 
جلوى اين افراد گرفته مى شــد به همين دليل در استان يزد با همكارى 
مديركل ميراث فرهنگى اســتان اين اقدام براى اولين بار با نصب تابلوى 
هشدار انجام شد و به اين ترتيب تابلويى با عنوان « ارائه توضيحات فقط 
با راهنماى داراى كارت رسمى گردشگرى مجاز است» در 5 بناى تاريخى 
شهر يزد از جمله زندان اسكندر، مسجد جامع يزد، دخمه زرتشتيان، نارين 

قلعه، ميدان اميرچخماق به دو زبان فارسى و انگليسى نصب شد.
حاجى سعيد بيان كرد: با نصب اين تابلوها گردشگر و راهنما متوجه يك 
اقدام غيرقانونى خواهد شد و اين عامل بازدارنده است. از طرفى در حالت 
ايده آل انتظار مى رود كه تبعيت نكردن از آن جرم تلقى شود كه البته اين 
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■ دوبيتى باباطاهر 
چو گل پرورده ى باد بهارى بمو واجى چرا ته بيقرارى  

بجان او ندارم اختيارى چرا گردى بكوه و دشت و صحرا  

■ حديث:
امام على (ع):

برترى مردم بر يكديگر به دانشها و خردهاست، نه به ثروتها و تبارها. 
غرر الحكم : 11009

■ قد  س1....................................... ............... مطرب
■ قد  س2.......... ................. هزارتو - منطقه پرواز 

ممنوع
■ فلسطين1 .......................  منطقه پرواز ممنوع  
فلسطين 2 سمفونى دوم - چشم و گوش بسته
■ سينما كانون: كلوپ همسران - ايكس الرج

■بهمن مالير: مطرب - هزارتو - منطقه پرواز 
ممنوع

■ آزادي تويســركان: كلوپ همسران - تپلى 
و من 

مريم مقدم »
 حــال خوب مــردم جامعه در كنــار امنيت 
و آرامش حاكم بر آن  با شــور و نشــاطى گره 
مى خورد كه زاييده تصميمات ارزشــمند متوليان 
هنر است. هنرى كه در آميخته با موسيقى ، تئاتر ، 

سينما و...  خواهد بود. 
امروزه موسيقى به عنوان بخش جدايى ناپذيرى از 

زندگى تأثير شگرفى بر روحيه افراد مى گذارد.
در اين ميان هنرمندان مى توانند با عرضه موسيقى 
در قالب كنسرت هاى متعدد در اماكن عمومى يا 
ســالن هاى اجرا در راستاى افزايش شور و نشاط 
جامعه حركت كنند تا اينگونه اجتماعى پويا تر و 

شادتر را شاهد باشيم.
وقتى خبر برگزارى يك كنسرت در سالن هاى شهر 
و اســتان انعكاس مى يابد دل مردم بيشتر گرم مى 
شود و در كنار يكديگر به آرامش مى رسند از اينكه 

متوليان امور به فكر شادى جامعه هستند .
فضاى عمومى در دنياى مدرن شــايد تنها مكان 
برقرارى ارتباط فيزيكى بين افراد مى باشد، اهميت 
اين فضا بــراى ايجاد روابط اجتماعى و فرهنگى 

براى رقباى شهر اساسى است.
كارشناسان بر اين باورند كه يكى از راهكارهاى 
است  موسيقى  همان  اجتماعى  نشــاط  گسترش 
موسيقى كه نواى آن چند صباحى است در همدان 
خاموش شده اســت. برگزار نشدن كنسرت در 
ماه هاى اخير مردم دوســتدار موسيقى همدان را 
به دنبال چرايى اين اتفاق با رســانه ها و انجمن 

موسيقى همدان مرتبط كرده است . 
 سكوت سنگين موسيقى در همدان

رنيس انجمن موسيقى همدان به بهانه سكوت سنگين 
اجراى كنسرت و موسيقى در همدان در دفتر روزنامه 
همدان پيام حضور پيــدا مى كند و در اين باره موارد 

متعددى را به زبان مى آورد . 
روال ســخت دريافت مجوز و به طــول انجاميده 
شــدن اعالم موافقت با برگزاركنندگان كنسرت در 
كنار عرصه تنگى كه براى متوليان كنسرت در بخش 
خصوصى ايجاد مى شود يكى پس از ديگرى موجب 
مى شــود كنســرت گذاران هم از رايزنى در همدان 

دلسرد شوند.
على آقامحمدى مى گويد: سوال ما اين است متولى 
صدور مجوز و كنسل شــدن كنسرت ها در همدان  
واقعا كدام ارگان اســت ؟ چرا اجراى  كنسرت فقط 

در همدان تعطيل است؟ 
  بر اساس شواهد موجود از انعكاس اخبار برگزارى 
كنســرتها  اين روزها همدان تنها شــهرى است كه 

اجراى كنسرت در آن تعطيل است.
براى پيگيرى مطالبات فرهنگى كنسرت گذاران و در 
خواست هاى مردمى جلسات متعدد را با فرماندارى و 

نمايشگاه بين المللى همدان برگزار كرده ايم.
 راهكارهاى كنسرت ارزان

در جلســات مختلف با نماينده ولى فقيه و فرماندار 
همدان موارد متعدد را از موانع موجود طرح كرديم 
و نتايج مطلوبى اتخاذ شد كه اميدواريم راه به اجرايى 
شــدن باز كند. در اين جلسات كه با اعالم حمايت 
هاى الزم برگزار شد قرار اين شد نظارت بر فضاى 
اجرا در سالن ها بر عهده ارشاد اسالمى همدان باشد 
و برگزاركننده كنسرت مسئول كم و كيف برگزارى 
كنسرت و اجراى روى ســن باشد. چرا كه يكى از 
مهمترين دغدغه هاى برگزاركنندگان كنسرت مسئول 
شناخته شدن برگزاركنندگان است كه همواره آنها را 
با چالش هاى غير قابل حــل روبرو مى كند كه اگر 
اين مهم محقق شــود بخش اعظمى از نگرانى هاى 
ســرمايه گذاران كنســرت ها در همدان حل و فصل 

مى شود.
رئيس انجمن موســيقى همدان در ادامه اين گفتگو 
مى گويد:  فضاى مطلوب نمايشگاه بين المللى هم در 

نشست با مدير عامل نمايشگاه مورد تاكيد و توجه از 
سوى انجمن قرار گرفت و از اين فضا به عنوان يك 
پتانسيل حائز اهميت براى برگزارى كنسرت هاى به 
صرفه در جهت فروش بليــت مقرون به صرفه ياد 
شد. و مقرر شد در شرايط دشوار اقتصادى فعلى كه 
جامعه محلى براى تهيه بليت كنســرت گران قيمت 
با چالش روبرو اســت نمايشگاه يك گزينه مناسب 

خواهد بود .
رئيس انجمن موسيقى همدان  در حالى كه به نقش 
تأثيرگذار انجمن در روند برنامه ريزى هاى آموزشى 
و اجرايى و حمايتى در عرصه موســيقى اشاره كرد 
، گفت: بخشى از انجمن با حمايت هاى دولت فعال 
اســت و اين همان بخشى اســت كه زيرمجموعه 

وزارت ارشاد فعاليت مى كند. 
در تمامى اســتان ها اين انجمن شعبه هاى فعال خود 
را دارد و از جملــه فعاليت ها و ســايت هاى انجمن 
موســيقى حفظ و صيانت از موسيقى ايران است و 
البته سياســتگذارى در زمينه كالس هاى آموزشى و 
پژوهشى در راستاى ارتقاء سطح موسيقى كشور در 

حال انجام است.
 نمايندگى در 4شهر استان

در اين راســتا على آقامحمدى به فعال شدن انجمن 
موسيقى در چهار شهر همدان اشاره كرد و گفت: به 
تازگى در شهرهاى مالير، تويسركان، اسدآباد و بهار 
شعبه انجمن موسيقى راه اندازى شده تا فعاليت هاى 

اين حوزه به صورت قانونمند و سازمان يافته شود.
از نگاه وى شهر بهار خاستگاه موسيقى عاشقى است 
و تويســركان بهترين نى نوازان را در خود پرورانده 
است. و شــهرهاى مالير و اســدآباد نيز هنرمندان 
شاخصى در زمينه موسيقى دارند و داير كردن انجمن 

موسيقى در اين مناطق ضرورى بوده است.
حاال با ايجاد انجمن موسيقى در اين شهرها مى توانند 

به صورت مستقل از گروه هاى موسيقى دعوت كرده 
و كنسرت هاى متنوع برگزار كنند.

آقامحمدى خدمات دهى تخصصى به اهالى موسيقى 
را از ديگر مزاياى فعــال بودن انجمن ها عنوان كرد 
و گفــت: در زمان ارائه درخواســت براى برگزارى 
كنســرت در كار شــوراى فنى اداره ارشاد يكى از 
رأى ها براى برگزارى به انجمن موسيقى متعلق است.

 نقش خنثى انجمن در اعطاى مجوزها
آقامحمــدى مى گويد: براى ما اين ســوال همچنان 
بى جواب اســت كه چرا در تصويب رأى برگزار يا 
كنسل شدن كنسرت در بيشتر مواقع انجمن موسيقى 
نقش خنثى دارد و هنوز متوجه نشــديم به راستى ما 
كجاى كار ايســتاده ايم از ســوى ديگر جالب است 
بدانيــد يك بودجه 20 ميليون تومانى از بودجه كلى 
وزارت ارشاد و دفتر موسيقى براى انجمن موسيقى 
اســتان ها هر ســال اختصاص داده مى شود كه سال 
گذشته از اين مبلغ فقط 10 ميليون تومان به همدان 
داده شد و هنوز نمى دانيم تكليف مابقى اين مبلغ چه 
شــده است؟ در كل اين دو سال كه انجمن فعلى در 
حال فعاليت است هيچ بودجه اى تعلق نگرفته است.

رئيس انجمن موسيقى همدان در ادامه به فعاليت هاى 
ســال هاى اخير انجمن اشاره كرد و گفت: برگزارى 
جشنواره موسيقى در بهمن ماه سال 1397 در همدان 
به عنوان يكى از پايلوت هاى موســيقى فجر موجب 
شــد همدان پس از تهران در رتبه نخست از لحاظ 
كيفيت قرار گيرد. همچنين 35 كارگاه و كالس پژوهى 
با دعوت از اســاتيد مطرح كشــور بــراى حضور 
در كالس هاى آموزشــى و برگزارى كنســرت هاى 

موسيقى در همدان برگزار شده است.
 كنسرتهاى همدان كم شد

در اين سال ها حدود 12 كنسرت به صورت مستقل 
در همدان توسط انجمن موسيقى همدان برگزار شده 

است.
وى به ريزش آمار برگزارى كنســرت ها در همدان 
اشــاره كرد و گفت: تا امروز در سال 1398 همدان 
شاهد برگزارى 9 كنســرت بود اين در حالى است 
كه ســال گذشته 18 كنسرت در استان برگزار شد و 
اين بيانگر موانعى اســت كه بايد براى تسهيل شدن 
مراحل دريافت مجوز كنســرت گذاران از مسير راه 

برداشته شوند. 
رئيس انجمن موســيقى همــدان مى گويد: به لحاظ 
آمار اجراى كنسرت ها همدان امروز در ضعيف ترين 
استان ها اســت و به لحاظ كم شدن تعداد برگزارى 
كنسرت ها يكى از داليل را مى توان به هماهنگ نبودن 
ارشاد و ارگان هاى نظارت دانست كه باعث مى شود 

بســيارى مواقع به دليل طوالنى شدن صدور مجوز 
كنسرت ها خود به خود لغو شوند.

21 مجوز در انتظار موافقت
وى با 21 درخواست مجوز از سوى كنسرت گذاران 
در همدان اشــاره كرد و گفت: در طول يك ماه اين 
تعــداد مجوز در حــال انتظار كه با هيــچ كدام هم 
موافقت نشده اســت اين شرايط بيانگر آن است كه 
انگار موســيقى مظلو م ترين هنر ايران زمين است و 
براى هر اتفاقى در حوزه موسيقى بايد از چالش هاى 
متعدد عبور كند. در يك كالم بايد بگويم همدان تنها 
شهرى در ايران است كه كنسرت در آن ممنوع است.

دليل آن را هم هيچ ســازمان مرتبطى پاســخگويى 
نيست ارشــاد مى گويد: شوراى تأمين مسئول است 
و شــوراى تأمين مى گويد اماكن مسئول است و اين 
داســتان ادامه دارد.درخواســت ما اهالى موسيقى و 
متوليان اين هنر اينســت كه يكى از نماينده هاى اين 

سازمان ها پاسخگو باشد. 
 شهر امن ايران 

چرا فقط در كل كشــور همدان كه يكى از شهرهاى 
امن هم هســت بايد مجوزهاى كنسرت در آن لغو 
شــود. اگر فضاى مطلوب برگزارى كنســرت ها در 
شهرها نبود امروز شــايد جامعه بدون آنكه متوليان 
امور فرهنگى بدانند به ســمت پرخاش و خشونت 
مى رفت و شــايد ندانيم بسيارى اجتماعى به واسطه 
همين هنر موســيقى قابل حــل و فصل و مديريت 

است.
نكته اينجاســت كه آنقدر فضاى گفتمان در موسقى 
محدد است كه حتى ما در شناخت انواع موسيقى هم 

علم كافى نداريم.
امروز اغلب كنســرت ها به نام پاپ اجرا مى شــوند 
كه اصًال پاپ ســتيز و جالب آنكه براى حضور در 
ســانس هاى اجرا اغلب همين افرادى كه با فضاى 
موسيقى مخالفند، از همه مشتاق تر هستند كما آنكه 
اگر موسيقى سنتى روى صحنه رود بخش اعظمى از 

سانس از همين آدم هاى مشتاق خالى مى ماند.
به هر ترتيب اينجا آمدم كه بگويم اجراى موســيقى 
در شهرهاى اســتان مى تواند راهكارى براى دانش 
جامعه اى فرهنگى و شــاد باشــد و خواستم تأكيد 
كنم به جاى ســنگ اندازى در مسير برگزاركنندگان 
كنسرت آنها را حمايت كنيم تا در چارچوب قانون 
و اســتاندارد مردم شهر را به سمت و سوى فضايى 

مطلوب هدايت كنند.
در يك نگاه اگر موسيقى را دريابيم فرهنگ و شادابى 
جامعه را دريافته و فضاى دلچســب را از يك شهر 

موسيقى پرور درعرصه ملى به نمايش گذاشته ايم.

همدان شهر تعطيلى كنسرت ها 
■ رنيس انجمن موسيقى همدان مى گويد 21 درخواست در نوبت است
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