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الدهر يومان يوم لك ويوم عليك 
فــان كان عليك فاصبـر وان كان 
لك فالتبطـر وكالهمـا سينحسر

امــام علــی )ع( : روزگار دو روز اســت، روزی بــه کام 
تــو و روزی بــه زیــان تــو، چــون بــه کام تــو بــود 
سرمســت مشــو و چــون بــه زیان تــو بــود غمناک 
ــت ــش توس ــه آزمای ــر دو مای ــرا ه ــاش، زی مب

سـازمان آگهی هـای روزنامـه هگمتانـه
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اي  مرحله  يک   98-17 مناقصه شماره  کيفئ-  رزيابئ  ا آگهئ 

موضوع مناقصه:   گازرساني به 19 واحد صنایع در شهرستان نهاوند
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرایي پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پيمانکاران واجد شرایط واگذار 

نماید.
شرح مختصر کار:

 1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 12/725/254/000 )دوازده ميليارد و هفتصد و بيســت و پنج ميليون و دویســت و پنجاه و چهار هزار( ریال
 مي باشد.

2- مبلغ تضمين شــرکت در مناقصه 636/263/000 ) ششصد و سي و شش ميليون و دویست و شصت و سه سه هزار( ریال مي باشد که به 
صورت يکي از تضامين قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتي مي باشد.

3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد.
متقاضيان شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت 12 روز مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دريافت 

اسناد ارزيابي کيفي به آدرس اينترنتي ذيل اقدام نمايند.
تاريخ تحويل پاکات ارزيابي کيفي حداکثر تا ساعت 11 روز یکشنبه 1398/04/09 مي باشد.

محل تحويل: همدان، ميدان شــير ســنگي، ساختمان مرکزي شرکت گاز استان همدان، طبقه اول، اتاق 207، امور قراردادها مي باشد.تاريخ بازگشايي 
پاکات مالي متعاقبا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

تلفن: 4 – 38260571، 8 – 38261075
دورنویس: 081-38256207
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جناب آقای مهندس
خرم ر  ا بر ا  

سرپرست محترم معاونت مالي و اقتصادي شهرداري همدان

مرکز خدمات کشاورزي تجارت سبز
حميد شهبازيان

انتصاب شايسته جنابعالي در 
سمت جديد که بيانگر تعهد، 
کارداني، لياقت و شايســتگي 
شــما مي باشــد را صميمانه 
تبريک عرض نموده، از درگاه 
ايــزد منان توفيق، ســعادت 
مسئلت  برايتان  ســالمتي   و 

مي نماييم.
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جناب آقای7

وند زهره  وحيد 
رئيس محترم امور مالي ستاد فرمان امام)ره(

 استان همدان

روزنامه هگمتانه

مصيبت وارده را خدمت جنابعالي 
و خانواده محترم تســليت عرض 
تعالي  بــاري  درگاه  از  نمــوده، 
و  براي آن مرحــوم علو درجات 
براي باماندگان صبر و شــکيبایي 

مسئلت مي نمایيم.
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مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، منطقه همدان
موضوع مناقصه : تهيه ، طبخ و توزیع غذاي روزانه کارکنان انبار نفت ایثارگران و مرکز سوختگيري هواپيمائي همدان 

مبلغ برآورد اوليه 9/204/325/000 )نه ميليارد و دویست و چهار ميليون و سيصد و بيست و پنج هزار( ریال 
نوع تضمين : مبلغ 460/216/250 )چهارصد و شصت ميليون و دویست و شانزده هزار و دویست و پنجاه ( ریال با اعتبار سه ماهه 
)از زمان تحویل پاکات پيشنهاد قيمت( و بصورت یك یا ترکيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرین آئين نامه تضمين معامالت 

دولتي مصوبه هيئت محترم وزیران )توضيح اینکه ضمانت نامه پست بانك قابل پذیرش نمي باشد(
* به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده کمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظایر آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
محل دریافت اســناد : شرکت کنندگان در مناقصه الزم است جهت خريد اســناد مناقصه ضمن واريز مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ريال به 
حســاب شــماره 9200030173 بانک ملت شعبه جهان نما و با شناســه واريز 30126 به آدرس : همدان ، ميدان آرامگاه بوعلي سينا ، جنب 
بانک صادارت -  شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان )واحد کميسيون مناقصات( مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند . 

زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه : از مورخ  98/03/28 لغایت ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 98/04/03 
تاریخ بازدید از محل و جلســه توجيهي : روز چهارشنبه ســاعت 10 صبح مورخ 98/04/12 در سالن جلسات شرکت ملي پخش 

فرآورده هاي نفتي منطقه همدان 
تاریخ و محل تحویل پاکات پيشــنهاد قيمت : تا پایان وقت اداري )ســاعت 16( روز شنبه مورخ 98/04/15 و به آدرس همدان – 
ميدان آرامگاه بوعلي ســينا – جنب بانك صادرات - شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان – دبيرخانه کميسيون 

مناقصات  
تاریخ بازگشــائي پاکات : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/04/16 در سالن جلسات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 

همدان. )توضيح اينکه بازگشائي پاکات با هر تعداد شرکت کننده در مناقصه انجام خواهد شد(
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است . 

مدت قرارداد يک سال شمسی از تاريخ 98/05/01 لغایت 99/04/31  مي باشد .
شرایط متقاضي و مدارک الزم : 

- ارائه پروانه کســب و تأييديه از صنف مربوطه در زمينه امور آشــپزخانه و رســتوران و يا ارائه گواهي تأييد صالحيت معتبر از اداره کار و امور 
اجتماعي در خصوص امور آشپزخانه و رستوران / ارائه گواهينامه تائيد صالحيت معتبرايمني صادره از سازمان تعاون ، کار و رفاه اجتماعي  

)مناقصه گر بايستي داراي سالن غذاخوري مناسب بوده و يا نسبت به معرفي سالن غذاخوري مورد تأييد مناقصه گزار جهت فراگيران دوره هاي 
آموزشي و مأمورين اين شرکت اقدام نمايد(

-  ارائه تصوير کارت ملي و شناسنامه مديريت تاالر / رستوران و يا ارائه تصوير کارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شرکت ، 
تصوير صفحات اساسنامه شرکت ، آگهي تأسيس شرکت به همراه آخرين تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي )جهت شرکتهاي پيمانکاري( 
- ارائه قراردادهاي انجام کار مشابه و ارائه رضايت نامه از کارفرما در خصوص کيفيت پيمانهاي قبلي و جاري با ساير ادارت و ارگانها )حدأقل يک 
مورد( )مضافاً اينکه مناقصه گزار مختار خواهد بود نســبت به اســتعالم عملکرد شرکت کنندگان در مناقصه از ادارات و ارگانهاي مربوطه اقدام و 
از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه اســتفاده نمايد . همچنين در صورت داشــتن قرارداد انجام کار مشابه با مناقصه گزار ، ارائه رضايت نامه در تمام 

قراردادهاي منعقده با کارفرما الزامي مي باشد(
- ارائه تصوير برابر اصل شده گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي 

قبلي)جهت شرکتهاي پيمانکاري(
- کپي کليه مدارك ارائه شده در بندهاي فوق الذکر مي بايست ضمن مهر شرکت )يا رستوران( و امضاء فرد مجاز ، در دفاتر اسناد رسمي برابر 

اصل گردند.   
- ارائه کد ثبت شده در پايگاه ملي مناقصات ، ارائه کد اقتصادي و شناسه ملي )جهت شرکتهاي پيمانکاري( 

- ارائه گواهي امضاء صادر شــده از دفاتر اســناد رسمي براي مديريت تاالر / رستوران و يا براي فرد يا افرادي که طبق اساسنامه شرکت و آگهي 
آخرين تغييرات )چاپ شده در روزنامه رسمي( مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند . )جهت شرکتهاي پيمانکاري( 

* مسئوليت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر مي باشد و در صورت مغایرت و اثبات خالف آن ، عواقب بعدي 
بر عهده مناقصه گر مي باشد . سپرده شرکت در مناقصه شرکتهایي که در سطح کليه شرکتهاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله 
مي باشند ، در صورت شرکت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گردید . ضمنًا به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مشروط 

                                    ، مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از مهلت مقرر واصل گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .                                 
تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم : 98/04/01   تاریخ انتشار آگهي نوبت اول : 98/03/28  
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رئیس هیأت فوتبال همدان:

برای لیگ یکی شدن پاس 
تالش می کنیم

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان همدان:

کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن نتیجه بی توجهی 
به قانون بهبودی مستمر فضای کسب و کار

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان:

بیش از 200 میلیارد ریال صرف بازسازی 
و تعمیر تجهیزات مصوب استانی

@HegmatanehNewspaper كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

دانا همه  7

به بهانه سالگرد شهادت فرمانده وفا 
"شهید حاج رضا شکری پور":

شهید 
حاج رضا شکری پور

علمدار جزیره مجنون
شهید شکری پور: می ترسم ما برویم 
و مسئله منکرات و فساد حل نشود!

هزینه 10 میلیارد ریال 
برای زیرساخت های گردشگری مالیر

4

453 مزاحمت تلفنی 
برای آتش نشانی در 24 ساعت

رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شهرداری همدان از وقوع 23 مورد آتش سوزی مراتع 
و پوشــش گیاهی طی یک روز در همدان خبر داد و 
گفت: در یکشــنبه گذشته 453 مزاحمت تلفنی برای 

آتش نشانی ایجاد شده است.
محمدرضــا بیاناتی در گفتگویــی بیان کرد: طبق 
اعــام مرکز پیــام و کنترل فرماندهــی عملیات 29 
عملیــات مهار آتش و 3 عملیات امداد و نجات حاصل 
تاش آتش نشــانان همدان در یکشنبه گذشته بوده 

است.
وی گفت: روز بیست و ششم خردادماه شهروندان 
همدانی 563 مرتبه با ســامانه 125 تماس گرفته اند 

که از ایــن تعداد تماس 32 مــورد منجر به عملیات 
شده است.

بیاناتــی بابیــان اینکه 22 تماس برای مشــاوره و 
راهنمایی برقرار شــده و 56 تماس اشتباه بوده است، 
گفت: متأســفانه 453 مــورد از تماس هــا نیز ایجاد 

مزاحمت بوده است.
وی گفــت: عملیات انجام شــده در این مدت 29 
مورد آتش ســوزی شــامل حریق باغ در بلوار بهشت، 
حریق درختان در حصــار امام، 2 مورد حریق خودرو 
در بلوار ارتش و کوی شــهید مدنــی، حریق مخروبه 
در کوی فرهنگیان، 23 مورد حریق مراتع و پوشــش 

2گیاهی در بلوار فلسطین، ...

2

2
مدیرکل استاندارد همدان:

واگذاری پاالیش هشتاد واحد 
تولید سیمان کشور به همدان

5
برگزاری هفته فرهنگ رضوی از ١٣ تا 20 تیر در همدان

گردهمایی دختران آفتاب 
در هفته فرهنگ رضوی

4

دستگیری فوری قاتل
 درگیری منطقه حصار مطهری

4
سوءاستفاده شاگرد 

از حساب بانکی اوستا

 پای درد دل کشاورزان

صنایع تبدیلی همدان؛ تقریبا هیچ

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

زیباسازی شهر با گل کاری تابستانه
ایران و جهان 3

طرح زیست شبانه زمینه ساز 
فساد و آشفتگی نهاد خانواده

حجت االســام ســالک نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اســامی از اجرای طرح 

زیست شبانه انتقاد کرد.
وقتی از اســتحاله فرهنگی به عنــوان یکی از 
مهم ترین پروژه های نفوذ ســخن به میان می آید، 

گزاره هایی همچون براندازی نظام، دین زدایی ...

2
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آزاد خط 

  نحوه نوبت دهی تلفنی بیمارســتان آتیه و ســایر درمانگاه های زیر نظر تأمین اجتماعی شــهر همدان 
مورد اعتراض شــدید بیماران و بیمه شدگان این اداره کل قرار گرفته است. عدم پاسخگویی اپراتورها موجب 
حضور باالی بیماران در این مراکز شده است که متأسفانه در بیشتر موارد کسی پاسخگوی نیاز افراد نیست!

 فعالیت انتخاباتی برخی نامزدهای مجلس یازدهم در حاشــیه شــهر همدان افزایش یافته اســت و این 
روزهــا برخی از این افراد بــا ارتباط گیری با برخی از معتمدین و افراد صاحب نفــوذ این مناطق، با وعده و 
وعیدهای پرطمطراق درصدد جذب آرای مردم هســتند در حالی که خیلی از این نامزدها کارنامه موفقی در 

دوران مسولیت خود نداشته اند!
 رئیس اتحادیه بنکداران همدان گفته بازار مدتی خالی از قند وشــکر بود و اختالف قیمت زیادی وجود 

داشت و همین باعث شده احتکار قند و شکر به منازل کشیده شود و مردم در این زمینه حریص باشند!

زهره وند:
مان  محصوالت  که  کشــورهایی   
نبود  از  به آنها صــادر می کنیم  را 
نبودن  طبیعــی  و  اســتانداردها 

محصوالت گالیه دارند.

قمری:
 ســرمایه گذاری در همدان بسیار 
مشــکل اســت زیرا امور اداری 
این اســتان دارای پیچ و خم های 

زیادی است.

هگمتانه، گروه خبر همدان: بخش کشاورزی و 
توجه به توسعه و عمران روستاها پس از پیروزی 
انقالب اسالمی ایران همواره مورد اهتمام و تأیید 
قانون گذاران، برنامه ریزان و دستگاه های اجرایی و 
محور توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده که همین 
موضوع باعث تحوالت وسیعی در عرصه کشاورزی 

و روستاها و مناطق عشایری شده است.
امــا به دلیل برخــی ناهماهنگی ها و سیاســت ها و 
روش های نــاکارا، تداخــل وظایف، دوبــاره کاری ها و 
بروز حوادث طبیعی نظیر خشــک سالی و سیل بخش 
کشاورزی در سال های اخیر با مشکالتی رو به رو بوده که 

مانع از رشد مطلوب این بخش شده است.
بــه گزارش خبرنــگار هگمتانه، به منظــور رفع این 
نابســامانی ها و نارسایی ها، براســاس قانون برنامه سوم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران، دولت مکلف شــد در جهت اصــالح نظام اداری، 
کاهش تصدی های غیرضروری، ارتقای بهره وری و کارایی 
نیروی انســانی و مدیریت دســتگاه های اجرایی، حذف 
موازی کاری ها و تجمیع امور کشــاورزی، دام، توسعه و 

عمران روستایی تدابیر الزم را اتخاذ کند.
در این راستا، الیحه ادغام وزارتخانه های جهادسازندگی 
و کشــاورزی و تشکیل وزارت جهادکشــاورزی از سوی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت تهیه و پس از تصویب 
هیأت وزیران در تاریخ بیســت و ششــم مردادماه سال 
1379 با قید یک فوریت به مجلس شورای اسالمی تقدیم 
شد. این الیحه پس از ماه ها بحث و بررسی کارشناسی، 
ســرانجام در تاریخ 6 دی ماه ســال 1379 به تصویب 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسید و در تاریخ 10 

دی ماه 1379 توسط شورای نگهبان تأیید شد.
سیاســت گذاری، برنامه ریزی و نظارت؛ امور پژوهش، 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی؛ امور منابــع طبیعی و 
آبخیزداری، امور زیر بنایی کشاورزی و توسعه روستایی؛ 
امــور زراعی باغی، دام و آبزیان و امور حمایتی از وظایف 

این نهاد است.
استان همدان از جمله استان هایی در کشور است که 
بخش کشاورزی آن به خوبی رشد کرده به طوری که این 
بخش توانســته 29 درصد ارزش افزوده استان را به خود 

اختصاص دهد.
کشــاورزی در همدان مهمترین فعالیت اقتصادی به 
شــمار می رود که در کشــور نیز نقش پررنگی دارد این 
فعالیت اقتصادی باعث شده است ظرفیت های خوبی در 

استان ما برای توسعه شکل بگیرد.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
همدان با بیان اینکه 742 هزار تن از محصوالت کشاورزی 
همدان در بخش باغی است می گوید: گردو، انگور، آلبالو، 
زردآلو و سیب درختی از جمله محصوالت این بخش به 

شمار می آید که در همدان تولید می شوند.
علیرغم آنکه بخش کشاورزی استان همدان بیش از 
صــد هزار بهره بردار دارد و همچنین محصوالت از تنوع 
خوبی نیز برخوردار اســت اما هنوز ظرفیت های خفته و 

پنهان بسیاری دارد و تا سرمنزل مقصود فاصله هاست.
کارشناســان بخش اقتصادی و کشــاورزی اســتان 
می گویند تولید انواع محصوالت کشــاورزی در اســتان 
می تواند زیرساخت مناسبی برای رونق صنایع تبدیلی در 
این حوزه باشد اما همچنان یک خأل بزرگ در این بخش 

به خصوص در زمینه محصوالت باغی احساس می شود.
*محمدی: استان توانایی جذب 4 میلیون تن 

مواد اولیه را در بخش صنایع تبدیلی دارد
محمدی معاون صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان با بیان اینکه اســتان توانایی جذب 4 میلیون تن 
مــواد اولیه را در بخش صنایع تبدیلی دارد می گوید: اگر 
بتوانیم صنایع تبدیلی و غذایی را در استان گسترش دهیم 

شاهد ایجاد ارزش افزوده و کاهش ضایعات خواهیم بود.
تقوی مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی 

همــدان هم اظهار نظر می کند: مجوز 287 مورد صنایع 
تبدیلی در استان از سوی این نهاد صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی کشاورزی استان 
بــرای بیش از 3 هــزار و 865 نفر اشــتغال ایجاد کرده 
اظهار می کند: مشــکالت هم اکنــون فعالیت خوبی در 
صنایع تبدیلی انجام می شــود به طوری که 7 واحد که 
در سال های گذشــته تعطیل بوده اند مجدداً به چرخه 

تولید بازگشته اند.
در اســتان همواره تالش شده است تا صنایع تبدیلی 
رونق بگیرد اما به نظر می رســد تاکنون کوشش ها برای 
ایجاد این واحدها نتوانسته دل کشاورزان و تولیدکنندگان 

را به دست آورد.
* یک کشــاورز: دالالن سود می برند و کسی 

جواب گوی زحمات یک ساله ما نیست
یکی از کشــاورزان همدانی با بیان اینکه محصوالت 
آلبالو، سیب درختی و گردو در باغات خود تولید می کند 
می گوید: نبود صنایع تبدیلی باعث شده است که آسیب 

بسیاری به ما وارد شود.
کربالیی علی با اشــاره به اینکــه دالالن محصوالت 
باغی ما را با قیمت پایین می خرند ادامه می دهد: آنها این 
محصوالت را چند برابر قیمت در بازار عرضه می کنند و 

کسی جواب گوی زحمات یک ساله ما نیست.
وی با تأکید بر اینکه اگر ســرمایه گذار در این زمینه 
وارد شــود سهم بســزایی در توســعه این بخش دارد 
عنوان می کند: اســتان در بخش کشاورزی ظرفیت های 

خوبــی برای ســرمایه گذاری دارد و به طور قطع با ورود 
سرمایه گذاران بخش خصوصی می توان بخش اعظمی از 

بیکاری جوانان روستایی را حل کرد.
وی با بیان اینکه سردخانه های خوبی در استان وجود 
دارد بیان می کند: انتظار ما آن است که مسؤوالن جهاد با 
در نظر گرفتن میزان محصول تولیدی و مازاد راه ورود به 

بازارهای ملی و بین المللی را هموار کنند.
*سوزنچی: در زمینه صنایع تبدیلی محصوالت 

باغی به خوبی کار انجام نشده است
ابوالقاسم سوزنچی یکی دیگر از کشاورزان در استان 
همــدان با تأکید بر اینکه صنایع تبدیلی به صورت صفر 
وجود دارد می گوید: در 30 ســال گذشته به محصوالت 
زراعی مانند گندم و جو توجه زیادی شــده است اما در 
زمینه صنایع تبدیلی محصوالت باغی به خوبی کار انجام 

نشده است.
وی با بیان اینکه در نهالستان خود چند صباحی است 
یک نمونه درخت ســیب که از سوی جهاد کشاورزی به 
وی معرفی شده را کاشته است عنوان می کند: امیدی به 

آینده آن ندارد زیرا صنایع مرتبط با آن وجود ندارد.
وی با اشــاره به اینکه 10-12 سال است که پنجره 
واحد شکل گرفته اســت می گوید: اما در این پنجره آن 

گونه که باید کارها انجام نمی شود.
این کشاورز با اشاره به اینکه تالش زیادی برای ایجاد 
صنایع تبدیلی صورت گرفته است می گوید: اما بسیاری 

از محصوالت ما مانند گردو، زردآلو، انگور، رازیانه، سیر و 
سیب زمینی از نبود صنایع تبدیلی آسیب می بینند.

*رونق صنایع شوری و ترشیجات همدان نیز به 
دلیل فعالیت خودجوش مردم بوده است

وی با بیان اینکه اســتان در زمینه صنایع شــوری و 
ترشیجات خوب عمل کرده است اضافه می کند: این امر 

نیز به دلیل فعالیت خودجوش مردم بوده است.
سوزنچی با اشاره به اینکه تعدادی از واحدهای صنایع 
تولیدی اســتان نیز نسبت به محصوالت تولیدی استان 
کوتاهی می کنند می گوید: صنایع غذایی سحر محصوالت 
خود را به 26 کشور صادر می کند اما مواد اولیه خود را از 

استان های دیگر وارد می کند.
*سنگ اندازی های بسیاری در استان در زمینه 

صنایع تبدیلی وجود دارد
این کشاورز همدانی که نهالستان و مزرعه دیم گندم، 
جــو و نخود دارد با اشــاره به اینکه ســنگ اندازی های 
بسیاری در اســتان در زمینه صنایع تبدیلی وجود دارد 
اظهار می کند: بیشــتر محصول نخــودی که وی تولید 

می کند به صورت خام صادر می شود.
*تعطیلی کارخانه هــای تولید برگه میوه در 

همدان
وی با بیان اینکه 60 ســال قبــل 7-8 کارخانه برگه 
خشــک کنی در استان وجود داشت عنوان می کند: هم 

اکنون اثری از این کارخانه ها نمی بینیم.
سوزنچی از عملکرد بانک ها نیز در زمینه ایجاد صنایع 

تبدیلــی گالیه می کند و می گوید: بــا وام 18 درصد که 
نمی شود از تولید حمایت کرد.

زهره وند یکی از کارخانه داران کشمش در شهرستان 
مالیر اســت که در صدد اســت واحد خود را با دستگاه 
ســورتینگ لیزر به روز رسانی کنند اما با مشکل کمبود 

نقدینگی مواجه است.
وی با بیان اینکه دســتگاه مورد نظــر در بازار آزاد با 
هزینه گمرک 650 تا 750 میلیون تومان تمام می شود 
که هزینه زیادی برای ما محسوب می شود ادامه می دهد: 
اگر مســؤوالن ارز نیمایی یا تسهیالت اشتغال روستایی 
با ســود4-6 درصد به ما اختصاص دهند قادر به به روز 

رسانی واحد خود هستیم.
کشــورهایی  کشــمش:  تولید  *کارخانه دار 
که محصوالت را به آنها صــادر می کنیم از نبود 

استاندارد و طبیعی نبودن محصول گالیه دارند
وی با اشاره به اینکه محصوالت خود را بیشتر به روسیه 
و اکراین صادر می کند می گوید: کشورهایی که محصوالت 
مان را به آنها صادر می کنیم از نبود استانداردها و طبیعی 

نبودن محصوالت گالیه دارند.
زهــره وند با بیــان اینکه کشــورهای اروپایی به ما 
می گویند از پالستیک نانو و روغن درتکس استفاده کنید 
اظهار می کند: این محصوالت در کشور یا وجود ندارند یا 

اگر باشند نیز قیمت هایشان نجومی است.
*افزایش 15 هزار تومانی قیمت کشمش برای 

کارخانه ها
وی با اشاره به اینکه واحدهای صنایع تبدیلی امروزه 
با مشکل نبود نقدینگی مواجه هستند می گوید: پارسال 
کشمش را کیلویی 5هزار تومان و امسال کیلویی 20 هزار 

تومان می خریم که پرداخت آن در توان واحدها نیست.
*جهاد کشــاورزی برای آمــوزش روش های 

بهداشتی تولید کشمش اقدامی نکرده است
این کارخانه دار مالیری با بیان اینکه مشــکل دیگر 
صنایع تبدیلی کشــمش در اســتان آن است که انگور 
خشک شــده دارای آلودگی های بســیاری است عنوان 
می کند: تاکنون مســؤوالن جهاد کشاورزی برای آگاهی 
دادن به کشــاورزان و صحبت کردن با آنها در راســتای 
روش های بهتر خشک کردن کشمش اقدامی انجام نداده 

اند.
وی با اشاره به اینکه وجود آلودگی ها مانند گردوغبار 
در کشــمش ها باعث کاهش صادرات آن شــده اســت 
می گوید: تعدادی از کشــورهای اروپایــی به خاطر این 

موضوع کشمش ما را خریداری نمی کنند.
*مســؤوالن قبل از تعطیلی واحدهای صنایع 

تبدیلی فکری به حال ما کنند
زهره وند با بیان اینکه مجبور اســت با ظرفیت 5 تن 
فعالیت کند تا کارخانه اش تعطیل نشود ادامه می دهد: 
مســؤوالن باید فکری بــه حال ما کنند قبــل از اینکه 

واحدهایمان تعطیل شوند.
براساس آمارها استان همدان در کشور رتبه نخست 
تولید سیر را دارد که تنها 4 واحد در استان مجوز صنایع 

تبدیلی دریافت کرده اند.
قمری که کارخانه شوری و ترشیجات دارد می گوید: 
سرمایه گذاری در همدان بســیار مشکل است زیرا امور 

اداری این استان دارای پیچ و خم های زیادی است.
وی با اشاره به اینکه در کرمان نیز سرمایه گذاری هایی 
انجام داده عنوان کرد: در کرمان هیچ مشــکلی ندارد و 

همکاری های خوبی با وی صورت می گیرد.
یکی از زمینه های صنایع تبدیلی، گیاهان دارویی است 
که علیرغم آنکه به گفته مســؤوالن استانی ظرفیت های 
خوبی در این زمینه در همدان وجود دارد تنها 5-6 واحد 

در این زمینه فعال شده است.
شــورچه یکی دیگر از کارخانه داران اســتان همدان 
اســت که در زمستان گذشــته کارخانه خود را به بهره 
برداری رســانده است. وی می گوید: مالیات های بسیاری 
بــرای واحدهای تولیدی وجود دارد که این باعث شــده 

است آسیب فراوانی به ما وارد شود.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان هم با 
بیان اینکه برای فراوری و ایجاد صنایع تبدیلی در استان 
حمایت هــای زیادی صورت می گیــرد می گوید: برخی 
از محصوالت مانند ســیب زمینی بهــاره، خیار و گوجه 
فرنگی مصرف تازه خوری دارند اما برای برخی محصوالت 

می توان صنایع تبدیلی ایجاد کرد.
منصور رضوانی جالل با اشــاره به اینکه در چند سال 
گذشــته اقدامات خوبی مانند ایجاد 170 هزار سردخانه 
برای محصوالت کشاورزی انجام شده است بیان می کند: 
معرفی اولویت های استان و پرداخت تسهیالت برای ایجاد 
صنایع تبدیلی از جمله اقدامات دولت در این زمینه است.

*کالم پایانی
هرچند سالیان درازی است که مسؤوالن و کارشناسان 
از لــزوم راه اندازی صنایع تبدیلی بخش کشــاورزی در 
همدان سخن می گویند اما نبود برنامه ریزی دقیق باعث 
شــده که ســرمایه گذاران از خطر پذیری در این حوزه 
خودداری کنند. از همین رو داشتن یک برنامه اطمینان 
بخش به سرمایه گذاران برای تولید به موقع و با کیفیت 
محصوالت کشــاورزی، کاهش بروکراسی های اداری که 
موجب دلسردی تولیدکنندگان شده است، حمایت همه 
جانبــه و همچنین روان ســازی فعالیت صنایع تبدیلی 
می تواند کمک شایانی به رونق صنایع تبدیلی استان کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار تأکید کرد:

پدافند غیرعامل در ساختمان های همدان اجرا شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون سیاســی 
امنیتی اســتاندار همدان گفت: همدان در حوزه 
ســاختمان خوب پیشرفت کرده اســت، اما این 
کیفیت را در شهرستان ها نداریم و الزامات پدافند 

غیرعامل باید قبل از ساخت اجرایی شود.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، مصطفی آزادبخت صبح 
دوشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان همدان 
در خصوص پدافند غیرعامل اظهار کرد: با اشاره به اینکه 
پدافند غیرعامل برای ما جا نیفتاده است و به آن اولویت 
نمی دهیم بر لزوم توجه بیشــتر به این موضوع در استان 

تأکید کرد.
وی ادامــه داد: جایگاه پدافند غیرعامل هنوز برای ما 
در استان جا نیفتاده است و به آن اولویت نمی دهیم و از 

همین رو خروجی آن چیزی نمی شود.
وی بــا تأکید بر اینکه ابتدا باید در جلســات صورت 
مســأله را به درســتی بیان کنیم و به طور مصداقی به 
موضوعات بپردازیم، تصریح کرد: از کلی گویی به خروجی 

دست نمی یابیم.
وی یکــی از راه های تقویت نظــام را توجه به پدافند 
غیرعامل دانست و گفت: پدافند غیرعامل اقداماتی است 
که مستقیم یا غیرمستقیم توسط دشمن انجام می شود و 

با بحران فرق می کند.
آزادبخت با اشاره به اینکه باید اقداماتی را انجام داد که 
ضرر و زیان دشمن را خنثی کند، عنوان کرد: دشمن برق، 

آب، آذوقه و مسائل حیاتی را مورد تهاجم قرار می دهد تا 
توانایی ما را از بین ببرد.

معاون سیاســی امنیتی اســتاندار همدان در ادامه 
خواســتار حضور در جلسات پدافند غیرعامل با آمادگی 
کامل شــد و گفت: خروجی این جلسات باید قابل قبول 
باشد و مکان های حساس شناسایی و روی آن مانور انجام 

شود.
آزادبخت بر برجسته سازی پدافند غیرعامل و تخصیص 
اعتبارات الزم به این حوزه تأکیــد کرد و افزود: مردم با 

آموزش نیز می توانند به ما کمک کنند.
وی اظهار کــرد: همدان در حوزه ســاختمان خوب 
پیشرفت کرده اســت، اما این کیفیت را در شهرستان ها 
نداریــم و الزامات پدافند غیرعامل باید قبل از ســاخت 

اجرایی شود.
آزادبخت با اشــاره به اینکه پدافنــد غیرعامل باید با 
فرهنگ ســازی در نقشه های ســاختمان گنجانده شود، 
عنوان کرد: دســتگاه ها باید در حوزه پدافند غیرعامل از 

افراد باانگیزه استفاده کنند.
*امیــری: پروژه های شــهری و تفصیلی باید 

پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند
سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری همدان 
نیز با تأکید بر اینکه یکی از اولویت های اساســی ما ورود 
پدافند غیرعامل بر طرح ها و پروژه های عمرانی اســت، 
عنوان کرد: پروژه های شــهری و تفصیلی باید پیوســت 

پدافند غیرعامل داشته باشند.
عبداهلل امیری عنوان کرد: شــش محور کلی برای 
برنامه های ســال 98 تدوین شده است و درخواست ما 
از ادارات این است که به اصل پدافند غیرعامل اهمیت 

بدهند.
امیری تصریح کرد: طرح جامع پدافند غیرعامل برای 
شــهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت اجرا می شود که 

قرار است این طرح در کبودراهنگ هم اجرا شود.
*روحی: مدیریت بحران اماکن مســکونی و 
آموزشــی و اداری برای ساختمان های باالی 25 

نفر اجرا می شود
مدیر ســتاد مدیریــت بحران و پدافنــد غیرعامل 
شــهرداری همدان نیز به پیگیری طرح جامع پدافند 

غیرعامل اشــاره و بیان کرد: فصل اول و دوم این طرح 
انجام شده است.

بیتا روحی عنوان کرد: طرح مدیریت بحران اماکن 
مسکونی و آموزشی و اداری برای ساختمان های باالی 

25 نفر اجرا می شود.
سعید یزدانی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان 
همدان هم به مصوبه شناسنامه ایمنی ساختمان ها به 
عنوان یک مبحث مهم اشــاره کرد و گفت: این مصوبه 

برای ساختمان های 5 تا 10 طبقه الزامی است.
وی با بیان اینکه مالحظات پدافند غیرعامل در حوزه 
شهرسازی بیان شده است و موارد قانونی مشخصی است، 
ابراز کرد: کاربرگ پدافند غیرعامل تأسیسات غیربرقی و 

مکانیکی و... هم آماده شده است.

مدیرکل استاندارد همدان:

واگذاری پاالیش هشتاد واحد تولید سیمان کشور به همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل استاندارد 
همدان از واگذاری طرح پاالیش صنایع ســیمان 
کشور به همدان خبر داد و گفت: در این طرح ملی 
کیفیت سیمان و وضعیت استاندارد سازی این ماده 

صنعتی سنجیده می شود.
محمد مددی روز دوشــنبه در گفتگویی اظهار کرد: 
هشتاد واحد تولید سیمان در کشور فعالیت دارند که در 

اجرای این طرح کیفیت محصوالت این واحدها در سال 
گذشته مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: طرح پاالیش کیفیت ســیمان برای 
نخســتین بار در کشــور با هدف شناســایی متغیرها و 
درصدهای منطبق نبودن با اســتانداردهای ملی و بین 
المللی اجرا می شــود که این مســؤولیت بــه اداره کل 

استاندارد همدان واگذار شده است.

مددی بــا بیان اینکه ســاالنه 2 تا 6 بــار محصول 
کارخانه های سیمان از مبدا تا شبکه توزیع مورد کنترل و 
بازرسی قرار می گیرد، افزود: سیمان از مصالح ساختمانی 
است که کیفیت آن به طور مستقیم با ایمنی و استحکام 
انواع ســازه ارتبــاط دارد. مدیرکل اســتاندارد همدان 
خاطرنشــان کرد: اطالعات و آمار استخراج شده از این 
طرح، عالوه بر دســتیابی به نرخ کیفیت سیمان داخلی، 

میزان مصــرف و صادرات این محصــول به طور دقیق 
مشخص و منبع موثقی برای تصمیم گیری های سازمان 
استاندارد محسوب می شــود. وی یادآوری کرد: در طرح 
پاالیش کیفیت ســنجی برای تمام محصوالت مشمول 
اســتاندارد اجباری در حال اجراست و هر استان وظیفه 
آمارگیری از یک محصول را به عهده دارد. گفتنی است در 

استان همدان سه واحد صنعتی تولید سیمان فعالیت دارند.

خبــر همدان

خبــر

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

زیباسازی شهر با گل کاری تابستانه

هگمتانه، گروه خبر همــدان: معاون خدمات 
شهری شــهردار همدان گفت: با توجه به شروع 
فصل تابســتان و اهمیت وجود گل های فصلی 
برای زیباســازی منظر شهری و همچنین ایجاد 
روحیه نشاط و شادابی بین شهروندان و همچنین 
مسافران شهرداری اقدام به کاشت گل های فصلی 

در شهر کرده است.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی معاونت 
خدمات شهری شهرداری همدان، وحید علی ضمیر بیان 
کرد: در گل کاری تابستانه بیشتر از گل های فصلی با تنوع 
گونه ای شامل اطلسی، شاه پسند، جعفری، آلیسوم،کوکب 
و رعنا زیبا که در مقابل گرما مقاومت بیشــتری دارند 

استفاده می شود.
وی ادامه داد: عملیات آماده سازی و کاشت این گل ها 
از اواخر اردیبهشت ماه در بلوارها، میادین و بوستان های 

شهر آغاز شده و تا اواسط تیر ماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشــاره به اینکه همواره باید مشکل کم آبی و 
خشک سالی را مدنظر داشت، تصریح کرد: همواره تأکید 
ما استفاده از گیاهان با نیاز آبی کم است تا عالوه بر بهره 
مندی از زیبایی و اثرات مثبت گل ها و گیاهان در مصرف 

آب نیز صرفه جویی شود.

معاون خدمات شــهری اظهار کرد: برای زیبا سازی 
بهتر سطوح فضای سبز، هم زمان کاشت نهال و درختچه، 
نظافت سرشاخه ها و جمع آوری کلیه ضایعات گیاهی از 
فضای سبز نیز در حال انجام است تا زیبایی بیشتری در 

شهر ایجاد شود.
وی در راستای آماده سازی شهر برای استقبال درخور 
از مهمانان وگردشــگران و همچنین شهروندان افزود: 
بازسازی و تعمیر سرویس های بهداشتی پارک ها، نظافت 
نمازخانه ها، تعمیر شیرآالت و هرس درختان، پاک سازی 
پارک ها و... از نکات حائز اهمیت درآمادگی برای استقبال 

از مسافران تابستانی است.
وی با اشاره به نقش شهروندان در حفظ و نگهداری 
فضای سبز گفت: یکی از مسائل عمده فضای سبز که 
در شرایط اقلیمی موجود نیاز به صرف هزینه و مراقبت 
مستمر دارد، نگهداری و توسعه فضای سبز است که 

نیازمند فرهنگ سازی و تعامل شهروندان است.
علــی ضمیر در پایــان با بیان اینکه اســتفاده از 
گل هــای رنگارنگ و زیبا طراوت خاصی به ســیمای 
شهر می بخشــد به شهروندان توصیه کرد در حفظ و 
نگهداری این گل ها با شهرداری همکاری و تعامل الزم 

را داشته باشند.

 پای درد دل کشاورزان

صنایع تبدیلی همدان؛ تقریبا هیچ

رئیس اتحادیه نمایشگاه های خودرو همدان:

معامله خودرو بدون مراجعه به واحد صنفی مشکل ساز است
اتحادیه  رئیس  هگمتانه، گروه خبر همدان: 
نمایشــگاه های خودرو همــدان گفت: امروزه 
معامله خودرو به صورت دستی و بدون مراجعه 
به واحد صنفی مجــاز برای عدم پرداخت حق 
کمیســیون در بین مردم باب شده که روش 

غیرقانونی در این زمینه است.
اکبر دیزجیان در گفتگویی از فعالیت 190 بنگاه 
معامــالت خودرو در همدان خبر داد و بیان کرد: از 
این تعداد حدود 40 نمایشگاه خودروهای سنگین 
بوده و 140 واحد فعال در حوزه خودروهای سبک 
در همدان دارای پروانه کســب هستند. وی افزود: 
در حوزه فعالیت واحدهــای صنفی تحت نظر این 
اتحادیه، به جز معامالت خودروهای صفر کیلومتر، 
همیشه شکایت وجود دارد. وی با اشاره به فعالیت 
10 ســاله جوازهــا در همــدان تصریح کــرد: اگر 
تخلف های گزارش شده در واحد شکایت و بازرسی 
اتحادیــه به نتیجه نرســند و در صالحیت اتحادیه 
نباشد، مورد به شورای حل اختالف گزارش خواهد 

شد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه های خودرو همدان عنوان 
کرد: امروزه معامله خودرو به صورت دستی برای عدم 
پرداخت حق کمیســیون در بین مردم باب شده که 

روش غیرقانونی در این زمینه است.
وی مبلغ حق کمیسیون را 0.6 درصد کل قیمت 
خودرو اعالم کرد و گفت: اگــر خریدار در واحدهای 
مجاز و محل تنظیم قرارداد اقدامات خود را ثبت کند، 
حداقل در وقوع مشکل می تواند از مراجع قانونی برای 

رسیدن به حق خود اقدام کند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه های خودرو همدان تصریح 
کرد: در صورتی که معامله در واحد صنفی انجام شود و 
فروشنده یا خریدار قولنامه سربرگ دار با مهر و امضای 
نمایشــگاه را در دست داشته باشند، می توانند به این 

اتحادیه شکایت کنند.
*4 بار شکایت مساوی با پلمب واحد است

رئیس اتاق اصناف همدان نیز بر رفع مشــکالت 
معامالت خودرو در همدان تأکید و اظهار کرد: فضا 
در نمایشگاه های خودرو برای فساد آماده شده است 
و پروانه کسب فقط باید به مالکان واحدهای صنفی 
داده شود نه به مستأجر تا این وضعیت سروسامان 

بگیرد.
حسین محرابی در گفتگویی بیان کرد: اگر از واحد 
صنفی بیش از چهار بار شکایت شود پروانه کسب آن 
واحد به مدت شش ماه معلق شده و در نهایت منجر 

به پلمب واحد می شود.

453 مزاحمت تلفنی برای آتش نشانی در 24 ساعت
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری 
همدان از وقوع 23 مورد آتش ســوزی مراتع 
و پوشش گیاهی طی یک روز در همدان خبر 
داد و گفت: در یکشنبه گذشته 453 مزاحمت 

تلفنی برای آتش نشانی ایجاد شده است.
محمدرضــا بیاناتی در گفتگویی بیان کرد: طبق 
اعالم مرکز پیام و کنتــرل فرماندهی عملیات 29 
عملیــات مهار آتــش و 3 عملیات امــداد و نجات 
حاصــل تالش آتش نشــانان همدان در یکشــنبه 

گذشته بوده است.
وی گفــت: روز بیســت و ششــم خردادمــاه 
شــهروندان همدانــی 563 مرتبه با ســامانه 125 
تماس گرفته اند که از ایــن تعداد تماس 32 مورد 

منجر به عملیات شده است.
بیاناتی بابیان اینکه 22 تماس برای مشــاوره و 
راهنمایی برقرار شده و 56 تماس اشتباه بوده است، 
گفت: متأســفانه 453 مــورد از تماس ها نیز ایجاد 

مزاحمت بوده است.
وی گفــت: عملیات انجام شــده در این مدت 

29 مورد آتش سوزی شــامل حریق باغ در بلوار 
بهشــت، حریق درختان در حصــار امام، 2 مورد 
حریق خودرو در بلوار ارتش و کوی شهید مدنی، 
حریــق مخروبــه در کوی فرهنگیــان، 23 مورد 
حریق مراتع و پوشــش گیاهی در بلوار فلسطین، 
دانشگاه بوعلی ســینا 2 مورد، کوی فرهنگیان 2 
مورد، بنی هاشــم، پردیس، کــوی الوند، میدان 
ســپاه 2 مورد، جاده رباط، پشــت فروشگاه اتکا، 
بلــوار اللــه، عباس آبــاد، منوچهــری، تپه حاج 
عنایت، بلــوار ارم، پیاده راه اکباتان، بلوار آیت ا... 
نجفی، ســرگذر، جاده فقیره، بلوار ســید جمال 

الدین اسدآبادی و بلوار فرودگاه بوده است.
بیاناتی گفت: همچنین 3 مورد عملیات امداد و 
نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور 
در شهیدان دیباج، عملیات امداد و نجات در حادثه 
نشــت آب در جاده فقیره و مهار حیوانات در قاسم 

آباد توسط آتش نشانان به انجام رسید.
رئیس ســازمان آتش نشانی همدان اضافه کرد: 
تعداد 3 نفر نجــات یافته طی این عملیات گزارش 

شده است.



3 سه شنـبـــه 28 خرداد ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4274

اخبار کوتاه

مجلس به آذری جهرمی
 کارت زرد داد

روز گذشــته و در صحن مجلس سوال محمود 
نگهبان ســالمی نماینده مردم خــواف در مجلس 
درباره علت عدم تحقق مواد مندرج در بند ط ماده 3 
قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات مورد بررســی وکالی ملت قرار گرفت که 
بر این اســاس نمایندگان پس از استماع پاسخ های 
وزیــر ارتباطات، از توضیحات وی قانع نشــدند. در 
رأی گیــری نمایندگان بــا 83 رأی موافق، 83 رأی 
مخالــف و 7 رأی ممتنع از مجمــوع 196 نماینده 
حاضر در صحن پاسخ های وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات را قانع کننده ندانستند.

ایجاد 1.2 میلیون شغل
 در صورت شکسته شدن 
انحصارات مشاغل حرفه ای

یک کارشناس اقتصادی گفت: کشور ما در پزشکی، 
وکالت، داروسازی، ســردفتری و دندان پزشکی سرانه 
بسیار پایینی نسبت به کشــورهای گروه 20 و حتی 
کشــورهای منطقه دارد که مشــخصا به دلیل وجود 

انحصار در این مشاغل است.

 فضای مجازی حیاط خلوت 
مرتکبان جرایم سازمان یافته 

نشود
رئیس قوه قضائیه گفت: وظیفه شرعی و قانونی 
همه ما این اســت که با سوءاســتفاده کنندگان از 
فضای مجازی، متجاسرین به قانون و مرتکبان جرایم 
ســازمان یافته که این عرصــه را جوالنگاه و حیاط 
خلوت خود برای قانون شــکنی و تعرض به حریم 
خصوصی و امنیت اخالقی مردم می دانند، برخورد 

جدی کنیم.

رشد 8 درصدی صادرات
 دو ماهه امسال

رئیس کل گمرک از رشد 8 درصدی صادرات و 
کاهش 8 درصدی واردات در دوماهه نخســت سال 
خبر داد و گفت:  تراز تجاری 1.6 میلیارد دالر مثبت 
است. مهدی میراشرفی با اشاره به وضعیت واردات 
کاالهای اساسی به کشور در ماه های اخیر اظهار کرد: 
تــا تاریخ 25 خرداد 942 هزار تن کاال وارد کشــور 
شــده که نسبت به مدت مشابه سال 97 با حجمی 

بالغ بر 771 هزار تن، رشد 22 درصدی دارد.

150 هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی داریم

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با بیان 
اینکه سه راهکار برای تصفیر نفت در بودجه وجود 
دارد، گفت: 100 تــا 150 هزار میلیارد تومان فرار 
مالیاتــی داریــم و می توان با تکمیــل طرح جامع 

مالیاتی، منابع نفت در بودجه را صفر کرد.

درآمدزایی ساالنه 40 هزار 
میلیاردی با مولدسازی دارایی 

مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر اینکه مطابق 
با برآوردهای انجام شــده در ســال های قبل ارزش 
دارایی های مالی دولت حدود 80 هزار میلیارد تومان 
است، اعالم کرد: از محل مولدسازی دارایی  های مالی 
دولت و شرکت  های دولتی می  توان حدود 40 هزار 

میلیارد تومان در سال درآمد ایجاد کرد.

مرگ زیر 70 سال برای ایرانی ها 
ممنوع شد!

رئیس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت 
بهداشت جلوگیری از مرگ ایرانیان در زیر سن 70 
سال، کاهش 25 درصدی فشار خون و 30 درصدی 
مصرف نمک در بین مردم را از جمله اهداف وزارت 

بهداشت عنوان کرد.

انعکاس
نمایشگاه دستاوردهای »هسته ای و هوافضا« در کردستان

امنیت ملی آمریکا: بولتون مشاور 

ایران از توانمندی های آمریکا هراسی ندارد

مشــاور  جهان:  و  ایران  گروه  هگمتانه، 
امنیــت ملی آمریکا ضمــن تأکید بر ابراز 
ایران گفت  با  برای مذاکره  تمایل واشنگتن 
توانمندی های  از  ایرانی ها در حقیقــت  که 

ندارند. آمریکا هیچ هراسی 
»جان بولتون« مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
در مصاحبه با روزنامه آمریکایی »واشنگتن  فری 
بیکن« از ابراز تمایل واشــنگتن برای گفت وگو با 

ایران خبر داد.
با این حال، بولتون که مواضع جنگ طلبانه و 
تندی در قبال ایران اتخاذ کرده اســت، ادعاهای 
دیگر مقامــات آمریکا علیه ایــران تکرار کرد و 
گفت که گزارش های اطالعاتی در ماه گذشــته، 
در خصــوص حمالت پنهانی نواب ایران در غرب 

آسیا و جنوب آسیا هشدار داده بود.
بولتون در خصــوص تنش های میان آمریکا و 
ایران تصریح کرد: »وضعیت بسیار پرمخاطره ای 
وجود دارد«. وی در توجیه اقدامات تحریک آمیز 
آمریــکا در منطقه غرب آســیا گفــت: »راهبرد 
امنیــت ملی، ایــران را به عنوان یکــی از چهار 
تهدید اول معرفی کرده است و ما باید اطمینان 
حاصــل کنیــم قابلیت ممانعت آنهــا از این نوع 
فعالیت ها را که مردم و تأسیســات آمریکا و بازار 

جهانی نفت را تهدید می کند، دارا هستیم«.
علیرغــم آنکه واشــنگتن در حال پیشــبرد 
بولتون،  اســت،  اقدامات تحریک آمیز در منطقه 
دربــاره اقدامات تحریک آمیز ایران هشــدار داد 
و گفت: »اگــر ایران درباره عــزم رئیس جمهور 
در این خصوص )اقدامــات تحریک آمیز ایران( 

تردید کند، اشتباه بزرگی مرتکب شده است«.
از توانمندی های آمریکا هراسی  ایران   *

ندارد
وی ضمن دفاع از سیاســت های دولت ترامپ 
در قبــال ایــران تأکید کــرد، ایرانی ها »طوری 
رفتــار می کنند گویی دوران دولت اوباما اســت 
و در حقیقــت هراســی از توانمندی های آمریکا 

ندارند.«
بولتــون در خصوص تأثیر خــروج ترامپ از 
برجام گفــت: »آنها )ایــران( در نتیجه )اقدام( 
رئیس جمهور در پایان دادن به توافق هســته ای 
و وضــع مجــدد تحریم ها، در مشــکالت عمیق 

اقتصادی به سر می برند«.
مشــاور امنیت ملی آمریکا در خصوص تمایل 
دولــت آمریکا برای مذاکره با ایران اینگونه گفت 
کــه ترامپ از مبــارزات انتخاباتی ســال 2016 
برای مذاکره با ایران اعالم آمادگی کرده است و 
»با این فرض که آنها )ایران( تسلیحات هسته ای 
را کنار بگذارنــد و فعالیت های بدخواهانه ای که 
در آن تعامــل دارنــد را کنــار بگذارند«، دولت 
ترامپ آماده اســت تا بر روی یک توافق با ایران 

کار کند.
اتهامــات بولتون علیه ایــران در حالی مطرح 
شده اســت که ایران بارها تأکید کرده است که 
بــه هیچ عنوان به دنبال تســلیحات هســته ای 
نیست و برنامه کاماًل صلح آمیز هسته ای را دنبال 
می کند و گزارش های دوره ای آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی نیز بر این امــر و پایبندی ایران به 

مفاد برجام تأکید دارد.
مشــاور امنیت ملی کاخ سفید که اقدامات و 
ســخنان وی جنجال های زیادی به راه انداخته 
اســت، حادثه های اخیر در غرب آســیا از جمله 
حملــه به خــط لوله نفتــی متعلق به شــرکت 
»آرامکو« ســعودی و حمله راکتی به ســفارت 
آمریکا را به ایران نسبت داد و گفت که حمالت 

به پشتیبانی ایران »قطعاً« ادامه دارد.
برای  زیــاد  ادامــه داد: »آمادگی هــای  وی 

)انجام( این تهدیدات ادامه دارد«.
بولتون با اشــاره به خروج آمریــکا از برجام 
ادامــه داد که ایران، خروج واشــنگتن از برجام 
را پیش بینی نمی کرد و شــورای حکام آژانس به 
زودی نشستی را برگزار خواهد کرد و »قطعاً که 
از نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی، غنی سازی 

اورانیوم )ایران( افزایش یافته است«.
افزایــش  بحــث  »فقــط  داد:  ادامــه  وی 
بلکه سرعت  نیســت  پیشرفته  ســانتریفیوژهای 
تولید است، ســرعت غنی ســازی افزایش یافته 
برجام  گوناگون  محدودیت های  بنابراین  اســت؛ 
که ایران گفته است آنها را نقض خواهد کرد نیز 
در معرض تهدید اســت. آنها از تاریخ 8 جوالی 

)17 تیرماه( تخطی خواهند کرد«.
اردیبهشت   18 ( بود  پیش  سال  یک  حدود 
1397( کــه دولت آمریکا به دســتور ترامپ 
اقدام  برنامــه جامــع  توافــق بین المللــی  از 
مشــترک موســوم به »برجام« خارج شده و 
تمام تحریم های هســته ای ذیل این توافق را 
در دو بــازه 90 و 180 روزه مجــددا اعمال 

کرد.
به دنبال تشــدید مواضع ضــد ایرانی دولت 
آمریــکا و تعلل اروپایی هــا در اجرای وعده ها و 
تعهدات برجامی آنها، شــورای عالی امنیت ملی 
جمهوری اسالمی ایران همزمان با سالروز خروج 
آمریــکا از برجــام با صدور بیانیــه ای خطاب به 
کشورهای عضو این توافق اعالم کرد: »جمهوری 
اســالمی ایران در راســتای صیانت از امنیت و 
منافــع ملی مردم ایران، و در اعمال حقوق خود 
مندرج در بندهــای 26 و 36 برجام، از روز 18 
اردیبهشــت 98 برخی اقدامات خــود در توافق 

برجام را متوقف می کند«.
پس از انتشــار این بیانیه، »حســن روحانی« 
رئیس جمهــور ایران نیز با اعــالم اینکه ایران به 
کشــورهای باقیمانده در برجــام 60 روز مهلت 
داده تا به تعهدات خود ذیل این توافق هسته ای 
عمــل کنند و زمینه تأمیــن منافع ایران در این 
توافق را فراهــم کنند، تأکید کرد که در نامه ای 
که به این کشورها فرســتاده، پیامدهای نادیده 
گرفتــن این ضرب االجل تعیین شــده را مفصل 

شرح داده است
بولتــون در ایــن خصوص گفــت: »بنابراین 
ما بیــش از نیمی از آن زمــان را طی کردیم و 
بار دیگر به واســطه کارآمدی تحریم های دولت 
وجود  محسوســی  اقتصــادی  مزایای  ترامــپ، 

داشت«. نخواهد 
بولتون درباره نقش ایران در خصوص متفاوت 
جلــوه دادن افکار بولتون با افــکار ترامپ گفت: 
»احتماالً تعجب آور نیســت اما شــاهد شواهد 
واقعی بودیم که نه فقط ایران بلکه ونزوئال و کره 
شــمالی نیز این راهبرد تالش برای جداســازی 
مشــاوران رئیس جمهور از رئیس جمهور را اتخاذ 
کرده اند و جــای تعجب ندارد که نویســندگان 
رســانه های آمریکا این خط را در پیش گرفته اند 
و طــوری بــر روی آن مانور داده انــد که گویی 

واقعی است«. داستانی 
وی ادامــه داد: درون دولــت ترامــپ، این 
اطالعات اشــتباه، تأثیری ندارد اما رســانه های 
جریــان اصلی همچنــان پروپاگانــدای ایران را 
منعکس می کننــد و »همانطور که می دانید آنها 
توییتی از وزیر خارجه ایران را برمی دارند و این 

چرخه خبری دیگری برای آنها است«.

ایران و جهان

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

شمارش معکوس برای عبور از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده
تعلل بیشتر اروپا؛ گزینه های شدیدتر

هگمتانــه، گروه ایــران و جهان: 
در  اتمی  انرژی  ســازمان  سخنگوی 
نشستی خبری در محل تاسیسات آب 
سنگین اراک )خنداب( تصریح کرد که 
با شــتاب گرفتن روند تولید اورانیوم 
غنی شده 3.67 درصد، ذخایر اورانیوم 
غنی شده کشور نهایتا تا ششم تیر از 

سقف 300 کیلو عبور خواهد کرد.
بهــروز کمالونــدی معاون امــور بین 
الملــل، حقوقی و مجلس و ســخنگوی 
سازمان انرژی اتمی روز گذته در نشستی 
خبری در محل تاسیســات آب ســنگین 
اراک )خنــداب( در جمــع خبرنگاران به 
ســازمان  فنی  اقدامات  آخرین  تشــریح 
انرژی اتمی در راستای اجرای بیانیه اخیر 
شــورای عالی امنیت ملی در توقف برخی 

تعهدات برجامی پرداخت.
وی در ابتــدای این نشســت خبری گفــت: امروز 
وضعیــت صنعت هســته ای بعد از بیانیــه اخیر ابالغ 
شــده به ســازمان انرژی اتمی و پیشرفت های حاصله 
در تاسیسات آب سنگین اراک را تشریح خواهیم کرد.

کمالوندی با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی 
امنیــت ملی عنوان کرد که از زمان چهار برابر شــدن 
ظرفیت، تولیــد اورانیوم 3.67 درصــد افزایش یافته 
اســت. از امروز به مدت 10 روز )شــش تیر( از سقف 

300 کیلو اورانیوم عبور خواهیم کرد.
وی درباره آب ســنگین تولیدی در تاسیسات آب 
سنگین اراک هم گفت: ممکن است در سال های آینده 

میزان استفاده از آب سنگین در داخل افزایش یابد.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد که 
منتظر تصمیم مقامات کشــور برای گام دوم هستیم، 
البتــه فرصت برای اروپایی ها وجــود دارد. ایران دیگر 

برای دیدن عمل آنها صبر نخواهد کرد.
وی تأکید کرد، ذخایر ایران با شتاب بیشتری روند 
افزایشی خواهد داشت، اگر برای آنها ]اروپایی ها[ حفظ 

برجام مهم است، باید تالش کنند.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه این 
اقدامات ایران در راســتای پاراگــراف 36 و 26 برجام 
است، خاطرنشــان کرد: به مجردی که تعهداتشان را 

اجرا کنند اقدامات به قبل بازخواهد گشت.
معاون سازمان انرژی اتمی گفت: هم طراحی قبلی 
رآکتور اراک مدنظر اســت و هــم بازطراحی آن. اگر 
بدعهدی صورت بگیرد ایران لوله های کالندریا را دارد 

و رآکتور قبلی قابل احیاست.
وی ادامه داد: االن طراحی ها تمام شده و در مرحله 
تهیه ماشــین آالت هســتیم، اگر ]طرف های برجام[ 
صادق باشند و وظایفشان را انجام دهند شاید ترجیح 
این باشــد کــه از رآکتور جدید به دلیــل مزایای آن 

استفاده شود.

کمالونــدی اضافه کــرد: ســناریوهای مختلف در 
اختیار مســؤوالن نظــام قــرار دارد. »اورهال« خوبی 
روی کارخانه آب ســنگین انجام شده و آماده افزایش 
ظرفیت بیش از این اســت. اگــر تا دو ماه و نیم آینده 
بازار نداشته باشیم ذخایر آب سنگین می تواند از 130 

تن هم بگذرد.
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی همچنین در 
خصوص افزایش میزان غنی ســازی نیز اظهار کرد که 
سقف غنی ســازی فراتر از 3.67 درصد می تواند 3.68 
درصد باشــد تا هر میزان دیگری، این بسته به تصمیم 

مسؤوالن کشور است.
کمالوندی همچنین بیان کرد: در شــرایط بســیار 
خوبــی برای حرکت با شــتاب در صنعت هســته ای 
هستیم. ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی با اشاره به 
تحریم شــرکت تولیدکننده رادیودارو از سوی آمریکا 
آن را یــک تــرور خواند و گفت: خوشــبختانه اتفاقی 

نیفتاد چون ما ظرفیت کافی برای تولید داریم.
وی با بیــان اینکه »ان شــاءا... در همه حوزه های 
صنعت هسته ای پیشرفت هایی داشته باشیم« تصریح 
کــرد: »همه گوش بــه فرمان رهبری هســتند و این 

صنعت نخواهد خوابید.«
کمالوندی درباره فراتر رفتن از ســقف 3.67 گفت: 
دو ســناریو وجود دارد. یکی این است که غنی سازی 
فراتر از 3.67 درصد را برای نیاز بوشــهر تعریف کنیم 
که می شــود 5 درصد، یا برای رآکتــور تهران تعریف 
کنیم که می شــود 20 درصد. سناریوهای مختلف در 

این خصوص دیده شده است.
وی گفــت: آمریــکا به چین فشــاری آورده بود با 
ایــن تخیل که اگــر ایران رآکتور بازطراحی شــده را 
نداشــته باشد نیاز به آب ســنگین ندارد. آمریکایی ها 
در معافیت های آخر گفته بودند آب ســنگین را کسی 
نخرد. خوشــبختانه چینی ها که یکی دو هفته گذشته 
با آنها ارتباط داشتیم در روند خوبی با ما کار می کنند. 

طراحی را خودمــان انجام می دهیم االن 
در مرحلــه تأمین تجهیزات هســتیم که 
اروپایی ها می توانند تأمیــن کنند و این 
محک خوبی است اگر تاسیسات را بدهند.

کمالوندی افزود: ما خیلی از تجهیزات 
را می توانیم خودمان تولید کنیم ولی اگر 
به ما بدهند با سرعت بیشتری کارمان را 

انجام می دهیم.
معاون صالحی تأکید کرد: اگر بخواهند 
در مسائل فنی سیاسی کاری کنند، ایران 

مسیر خودش را می رود.
وی گفت: ما تعهد داشــتیم بیشــتر 
از 300 کیلــو اورانیوم غنی شــده 3.67 
را تولیــد نکنیم ولی از امروز شــمارش 
معکوس تــا 10 روز دیگر )ششــم تیر( 
شــروع می شــود و از 300 کیلــو عبور 

می کنیم.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه اگر 
تــا االن ایران صبر کرده بــه این دلیل بوده که حجت 
تمام شود، خاطرنشان کرد: این یک آزمایش مهم برای 
اروپاســت؛ اگر تعلل بیشتر داشته باشد یا نمی خواهند 
که در حرفهایشان این گونه نیست و یا اینکه نمی توانند 
به ضرر آنها اســت که آمریکا برای آنها تعیین تکلیف 

کند.
وی ادامه داد: در حوزه فنی گزینه های زیادی داریم 
و ایــران در حال حاضر با شــیب حرکت می کند. اگر 
اقدام جدی نشود شیب رو به باال می رود و گزینه های 

شدیدتر در دستور کار است.
معاون ســازمان انرژی اتمی در پاســخ به ســوال 
خبرنگاری درباره اینکه آیــا در گام های بعدی، ایران 
در همکاری هــای داوطلبانــه خود با آژانــس درباره 
دسترســی ها و بازرســی ها تغییری خواهد داد، گفت 
که ایران اجــرای پروتکل الحاقــی را داوطلبانه انجام 
می دهد. ایران مادامــی در ان پی تی حضور دارد، باید 

پادمان را اجرا کند.
وی در پاســخ به ســوال دیگر خبرنگاری مبنی بر 
اینکه آیا گام نهایی ایران خروج از برجام اســت، گفت: 
اگر این شرایط از ســمت دو طرف ادامه یابد برجامی 

نمی ماند که بخواهیم در آن بمانیم یا نمانیم.
کمالونــدی همچنین گفت که ما نگرانی از گزارش 

آتی آژانس نداریم.
وی افزود: با ماشــینهای فعلــی زمینه تولید 190 
هزار ســو را داریم. در سال 15 برجام )11 سال دیگر( 
امکان ظرفیت 272 هزار سو را داریم و اگر ماشینهای 
جدید صحه گذاری شــوند خیلی بیشتر از 272 هزار 
ســو امکان تولید داریم و اگر برجام کنار گذاشته شود 
سرعت خیلی کارها بیشتر خواهد شد. االن ماشینهای 
IR-6 تا 90 درصد به وضعیت نهایی رســیده و 70 تا 

80 درصد روی ماشین IR-8 کار شده است.

طرح زیست شبانه زمینه ساز فساد و آشفتگی نهاد خانواده
حجت االسالم  جهان:  و  ایران  گروه  هگمتانه، 
ســالک نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
اجرای طرح زیست شبانه  از  اســالمی  شورای 

انتقاد کرد.
وقتی از استحاله فرهنگی به عنوان یکی از مهم ترین 
پروژه هــای نفوذ ســخن به میان می آیــد، گزاره هایی 
همچون براندازی نظام، دین زدایی، ســکوالریزه کردن 
جامعه و ســبک زندگی غربــی اصلی ترین اهداف آن 
محسوب می شود، در واقع منظور از استحاله فرهنگی، 
تالش دشــمنان یک ملت برای گرفتــن اعتقادات و 
ارزش های مردم آن جامعه است، مردمی که با پشتوانه 
اعتقادات دینی و ملی خود، سرمایه عظیمی از فرهنگ 
و دســتاوردهای فرهنگــی را با خود دارنــد. می توان 
گفت اســتحاله فرهنگی باعــث جابه جایی ارزش ها از 
رویکردهای دینی به سوی رویکردهای الحادی می شود 

و زمینه را برای ناهنجاری های بعدی فراهم می کند.
مدتی اســت طرحی با عنوان زیست شبانه در شهر 
تهران روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفته 
اســت. در صد و بیســت و دومین جلسه شورای شهر 
تهران در سال گذشته، طرح "زیست شبانه" در تهران 
مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و کلیات الیحه »الزام 
شهرداری به برنامه ریزی و بسترسازی و احیای زیست 
شــبانه« با 14 رأی موافق در شــورای شهر تصویب 
شــد. قرار اســت این طرح از بازه زمانی ساعت 24 تا 
3 نیمه شــب و چه بسا بیشــتر در راستای دستیابی به 

حیات شبانه اجرا شود.
با آغاز ماه مبارک رمضان و بر اساس اعالم شهرداری 
تهران، طرح حیات شــبانه در 3 منطقه آغاز شــد و با 
پایان یافتن ماه مبارک رمضان، شهرداری تهران بنا بر 
ادامه اجرای طرح حیات شبانه را در دستور کاری خود 
قــرار داد اما این بار نیروی انتظامــی با ادامه و اجرای 
طرح پــس از ماه مبارک رمضــان مخالفت کرد. پس 
از مخالفــت نیروی انتظامی با ادامه اجرای طرح، زهرا 
نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران مجدداً 
به این موضوع واکنش نشان داد و در این زمینه گفت: 
سه شنبه 21 خرداد جلسه ای با سردار رحیمی فرمانده 
نیروی انتظامی تهران بزرگ داشتیم که در این جلسه 
جزئیات اجرای طرح زیست شبانه مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت.
نژادبهرام عضو شورای شــهر تهران درباره آخرین 
اقدامات صورت گرفته درباره اجرای طرح زیست شبانه 
در پایتخت گفت: در جلســه ای که برگزار شد، کلیات 
ضوابط و چگونگی اجرای طرح و دالیل مخالفت نیروی 
انتظامی با ادامه طرح زیســت شبانه مورد بررسی قرار 
گرفــت و در نهایــت تصمیم بر آن شــد اجرای طرح 

زیست شبانه در پایتخت ادامه پیدا کند.

* محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران 
پیش از این درباره اجــرای این طرح گفته بود: 
مخالف حضور فرزندانم در زیست شبانه هستم. 
خودم نیز شــب ها ساعت 10 می خوابم و 5 صبح 
بیدار می شوم بنابراین تمایلی به این طرح ندارم. 
در صورتی که فرزندان جداگانه برنامه هایی برای 
و  نگران می شوم  باشــند  داشته  زیست شبانه 
به نظرم این مســأله در صورتی که در چارچوب 
خانواده باشد، مشکل زا نیست. در صورتی که در 
یک خانواده نیز پدر به تنهایی در زیست شبانه 
باشد، قطعًا نگرانی هایی برای زنان ایجاد می کند.

اما سؤالی که همچنان باقی است این است که؛ این 
طرح و تفکری که پشت اجرای این طرح است، از کجا 
ناشی می شود و چگونه با سبک زندگی ایرانی اسالمی 

ما همخوانی دارد؟
حجت االسالم احمد ســالک نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اســالمی با اشاره به تصویب 
کلیات طرح زیست شبانه در شورای شهر تهران گفت: 
هر روز شــاهد یک نوع حرکت از ناحیه مدیران داخل 
کشور و شبکه های نفوذ هستیم، یک روز سند 2030 
مطرح می شود و بنیاد خانوادگی و تربیت زندگی را بر 
اساس سبک زندگی غرب تنظیم می کند و ارزش های 
انقــالب را تحت  شــعاع قرار می دهــد و یک روز هم 
طرح زیست شبانه مطرح می شود، یعنی ترتیب دادن 
برنامه هایی که مردم به وســیله آنها از معنویت شــب 

محروم بمانند.
وی افزود: در اســالم توصیه به تقسیم کار شده ایم، 
امیرالمؤمنیــن)ع( در روایتی فرمود: انســان باایمان 
ساعات شبانه روز خود را به سه بخش تقسیم می کند: 
قســمتی را صرف مناجات با پــروردگارش می کند و 
قســمت دیگری را برای ترمیم معاش و کســب وکار 
زندگی قرار می دهد و قسمت سوم را برای بهره گیری 
از لذات حالل و دلپســند می گذارد و ســزاوار نیست 
که انســان عاقل حرکتش جز در سه چیز باشد: امرار 

معــاش، گامی در راه معاد و لــذت در غیرحرام«. این 
تقســیم بندی برای هر مؤمنی در طول شبانه روز محل 

توجه است.
حجت االسالم ســالک خاطرنشــان کرد: در نظام 
ارزشی اســالم و انقالب این وجود دارد که شب را به 
اســتراحت بپردازیم تا قبل از ســحر برای مناجات با 
خدا و شــب زنده داری که این قدر مورد تأکید خداوند 
در قرآن کریم است، آماده شویم، در حقیقت نیمه شب 
و ســحر موتــور محّرک انســان در طول روز اســت. 
امیرالمؤمنین)ع( در وصف سیمای متقین می فرماید: 
اما شبها همچنان برپای ایستاده  اند تا جزء جزء کتاب 

خدا را بخوانند و آرام و با تأنّی و تدبّر می  خوانند.
* طرح »زیست شــبانه« خطری جّدی برای 

جامعه اسالمی است
نایب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای 
اســالمی اضافه کرد: حاال شــما تصــور کنید مؤمنان 
به جای پرداختن به این مســائل ارزشــی بــا افرادی 
نشســت و برخاست کنند که انســان را از معنویت و 
ارزش های اخالقی دور می کند، این مسأله برای جامعه 
اسالمی یک خطر جّدی است، درست است که با این 
طرح در صدد از بین بردن شــب مردگی هســتند، اما 
باید بگویم که ما معتقد به شــب زنده داری هستیم آن 
هم شب زنده داری که خداوند و اهل بیت)ع( ما را به آن 

دعوت کرده است.
وی گفــت: این طــرح از جنبه ای دیگــر نیز قابل 
بررسی اســت، ممکن اســت در خانواده ای آشفتگی 
ایجاد شــود و حاال پدر، مادر یــا فرزندان به خاطر آن 
مســأله از خانه خارج شــوند و در آن اوقات شــب به 
خیابان ها و نقاط مختلف شــهر بروند و خدای نکرده به 
دام باندهای فساد بیفتند، به همین دلیل طرح "زیست 
شبانه" می تواند عامل اصلی فساد در جامعه باشد، باید 
در جهت تقویت بنیه خانواده ها تالش کرد نه در جهت 

فروپاشی خانواده ها.
حجت االســالم ســالک افزود: اینکه این طرح در 
بســیاری از شهرها و کشورهای جهان اجرا شده دلیل 
نمی شود ما هم آن را در جمهوری اسالمی اجرا کنیم، 
ما مقلّد غرب نیســتیم که بیاییم هر کاری آنها انجام 
می دهنــد ما نیز دنباله آن را بگیریم، این الگوگیری از 
غرب توسط انسان های بیمار انجام می شود، یعنی اگر 
افرادی در منبع ارزش های دینی و انقالبی عمیق شوند 

باید بدانند برنامه شبانگاهی نگاه اسالم کدام است.
وی یادآور شــد: ما نباید به هیچ وجه از غرب برای 
ترویج ســبک زندگی غربی الگوبــرداری کنیم، بلکه 
آن را ضــدارزش می دانیم، این طــرح مقدمه ای دیگر 
برای حرکت در مسیر زندگی غربی و ظلمی بزرگ به 

خانواده و جریان انقالب است.

یمن:
فرودگاه های »أبها، جازان و 

نجران« به صورت مداوم هدف 
قرار خواهند گرفت

هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی ارتش 
و کمیته های مردمی یمن ســه فرودگاه سعودی را 
»ناامن« خواند و گفت: این ســه فرودگاه به صورت 

مرتب هدف قرار خواهند گرفت.
»یحیی ســریع« اعالم کرد: حملــه پهپادی دیروز به 
فرودگاه ســعودی »أبها« موفق بود و باند فرود هواپیماها 

را هدف قرار داد.
بر اساس گزارش شبکه »المســیره«، سریع در ادامه 
گفت: فرودگاه های »أبها، جازان و نجران« به فرودگاه های 
ناامن تبدیل شــده اند و به خاطر ادامه حمالت و محاصره 
ظالمانه علیه ملت یمن و اســتفاده از این فرودگاه ها برای 
حمــالت نظامی، به صــورت مرتب هدف قــرار خواهند 
گرفت. یحیی ســریع بار دیگر از غیرنظامیان خواست از 
ایــن فرودگاه ها به صورت کامل فاصله بگیرند. وی تأکید 
کرد: پاسخگویی به حمالت تنها محدود به این فرودگاه ها 
نمی شــود بلکه عملیات های ما شامل اهداف حساس در 
اماکن دیگری نیز می شــود که رژیم سعودی تجاوزگر و 
ظالم نمی تواند آن را پیش بینی کند؛ رژیمی که همچنان 
بــه حمالت هوایی خود، هدف قــرار دادن غیرنظامیان و 

محاصره ظالمانه علیه ملت ما ادامه می دهد.
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شهرستان

خبــر

کشف بیش از یک میلیارد ریال 
مرغ قاچاق در فامنین

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از کشف دو 
هــزار و 750 قطعه مرغ قاچاق و فاقد مجوز از دو 

دستگاه کامیون در این شهرستان خبر داد.
علی حســن حیدری به ارزش ریالی محموله 
کشف شده اشاره کرد و گفت: کارشناسان ارزش 
مرغ های کشف شده را بیش از یک میلیارد و 100 

میلیون ریال ارزیابی کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان فامنین بیان کرد: 
دو متهــم در این خصوص با تشــکیل پرونده به 

مرجع قضائی معرفی شدند.

سوءاستفاده شاگرد 
از حساب بانکی اوستا

رئیس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات 
اســتان همــدان از کالهبرداری یک شــاگرد از 

کارفرمای خود خبر داد.
سرهنگ فیروز ســرخوش نهاد در تشریح این 
خبر گفت: با مراجعه فردی به پلیس فتا و ادعای 
وی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی اش 
به مبلغ هشــت میلیون تومان خواستار رسیدگی 

به این موضوع شد.
وی ادامه داد: پس از طرح شــکایت شــاکی و 
تشــکیل پرونده مشخص شــد فردی در دفعات 
متعدد برداشت غیرمجاز اینترنتی تا سقف هشت 
میلیون تومان را از حساب شاکی انجام داده است.

ســرخوش نهاد تصریح کرد: با انجام اقدامات 
پلیسی کارشناسان پلیس فتا متهم شناسایی شد 
و پس از دستگیری، متهم خود را شاگرد یک سال 

گذشته کارفرما معرفی کرد.
وی اضافــه کــرد: متهــم در بازجویی مدعی 
شــد هنگامی که یک سال گذشــته نزد کارفرما 
مشــغول به کار بوده اســت کارت بانکی کارفرما 
به علت اعتماد بیــش از حد برای انجام برخی از 
عملیات های بانکــی در اختیارش قرار می گیرد و 
ســرانجام او اقدام به فعال ســازی رمز دوم کارت 
کــرده بود و در نهایت کارت بانکی را به صاحبش 

بازمی گرداند.
ســرخوش نهاد بیان کرد: شاگرد پس از جدا 
شدن از کارفرما پس از یک سال در دفعات متعدد 
با استفاده از رمز دوم کارت و ثبت اطالعات بانکی 
کارفرما اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی 

وی تا سقف هشت میلیون تومان کرده بود.
کالهبرداری  و  غیرمجــاز  برداشــت   *
اینترنتی بیشترین جرایم مجازی در استان 

همدان است
رئیــس پلیس فتای اســتان همــدان گفت: 
بیشــترین جرم های واقع شــده در حوزه فضای 
مجازی اســتان مربوط به برداشــت  غیر مجاز از 
حســاب ها، کالهبرداری اینترنتی و مزاحمت های 

اینترنتی است.
سرهنگ  فیروز سرخوش نهاد اظهار کرد: برای 
پیشــگیری از وقوع جرم های اینترنتی آموزش و 
اطالع رســانی و نظارت در سرلوحه کار های پلیس 
فتا بوده و هســت و ســال قبل 305 هــزار نفر 
آموزش چهره  بــه چهره برای اقشــار مختلف در 
استان داشــتیم. روش های آموزشــی به صورت 
حضوری کارشناسان پلیس فتا در امکان عمومی 
مانند مســاجد، مدارس، دانشــگاه، اداره ها، خانه 
سالمت، کسبه، صدا و سیما و رسانه های مجازی 

و... بوده است.
وی بدون اشــاره به تعداد جرم های واقع شده 
در فضای اینترنتی و مجرمان در اســتان همدان 
افزود: اجازه نداریم آمار را اعالم کنیم اما بیشترین 
جرم های واقع شده در این حوزه در استان همدان 
هم از رتبه های اول تا ســوم را می توان برداشــت  
غیر مجاز از حســاب ها، کالهبــرداری اینترنتی و 

مزاحمت های اینترنتی عنوان کرد.
روش های  کــه  این باره  در  ســرخوش نهاد 
کالهبــرداری شناســایی شــده کــدام بوده 
اینترنتی  اســت، روش متداول کالهبــرداری 
را فیشــینگ و اســکیمرینگ نام برد و  اظهار 
کرد: توصیه اکید ما به همه شــهروندان برای 
فعالیت مالی در فضای اینترنت آشــنایی کامل 
با این فضا اســت و یا اگر خودشــان توانایی 
اســتفاده از این فضــا را ندارنــد نباید بدون 
داشــتن اعتماد و اطمینان انجام کار های خود 

را به افراد نا  آشــنا بسپارند.
وی اظهار کــرد: 75 درصد جرم های اینترنتی 
رصد شده استان همدان هم از بستر گوشی تلفن 
همراه ثبت شــده است 65 درصد مجرمان فضای 
اینترنتی اســتان همدان هم رده سنی بین 25 تا 
35 ســال، 18 درصد 18 تا 25 ســال و بقیه هم 

بیش از 35 سال داشتند.
ســرخوش نهاد با تأکیــد بر اینکــه به همه 
شهروندان توصیه می کنیم برای در امان بودن از 
دام مجرمان اســکیمرینگ حتما خودشان کارت 
خرید را در دســتگاه قــرار داده و رمز آن را وارد 
کنند، گفت: در جلســه های مکرر با اصناف هم از 
آنان خواسته ایم که دستگاه پوز خود را در مقابل 
دید و دسترس مشتری قرار دهند و اگر شهروندی 
مشــاهده می کند کــه این حقوق شــهروندی او 
توســط مغازه داری رعایت نمی شود بهتر است از 

او خرید نکند.
رئیس پلیس فتای اســتان همدان با تأکید بر 
اینکه جرم اســکیمرینگ عابر بانکی هم در استان 
نداشتیم، اظهار کرد: فیشینگ یعنی ارجاع دادن 
مــردم به صفحه خرید و فروش اینترنتی جعلی و 
ثبت اطالعات مردم هــم از دیگر جرم های حوزه 

اینترنت است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس:

روندثبتجهانیگردویتویسرکانشتابمیگیرد
هگمتانــه، گروه شهرســتان: نماینده مردم 
تویســرکان در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
روند ثبــت جهانی گردو در ســازمان خوار بار 

جهانی)فائو( شتاب می گیرد.
محمــد مهــدی مفتح اظهــار کرد: ثبــت جهانی 
محصــول چند منظــوره گــردو از جنبه های مختلف 
کشــاورزی، گردشــگری، آیینی، فرهنگی و اقتصادی 

برای شهرستان تویسرکان اهمیت دارد.
وی افزود: مدت ها است که تالش برای ثبت جهانی 
گردوی تویســرکان آغاز شــده اما این روند به شتاب 

بیشتری برای رسیدن به نتیجه الزم نیاز دارد.

مفتح با بیان اینکه از وزیر جهاد کشاورزی خواسته ایم 
تا زمینه الزم برای ثبت هرچه سریعتر گردوی تویسرکان 
در ســازمان خوار بار جهانی فراهم شود، تأکید کرد: این 
موضوع را به صورت مســتمر و با استفاده از تمام توان و 

ظرفیت های موجود دنبال می کنیم.
وی از تشــکیل ســتاد "جیاس" یعنــی کارگروه 
تخصصی برای ثبت جهانی گردوی تویسرکان در این 
شهرستان خبر داد و افزود: داشته ها و امکانات موجود 
حوزه کشــاورزی و باغداری شهرســتان تویسرکان به 
میزانی هســت که بتوان ســازمان خوار بار جهانی را 

مجاب به ثبت جهانی گردو کرد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی 
تصریــح کرد: اکنون نهالســتان و زنجیــره کامل باغ 
مادری و تولید نهال گواهی شــده کشور در شهرستان 
تویسرکان راه اندازی شده که در منطقه کم نظیر است 
و می توان از ظرفیت های آن به عنوان یک پژوهشکده 

گردو نیز استفاده کرد.
وی گفت: همچنین در حــال حاضر طرح اصالح، 
سرشــاخه کاری و پیوند زنی درختــان گردو با هدف 
مقاوم ســازی آنها در برابر آفات و سرمازدگی و ارتقای 
سطح کمی و کیفی تولید در سه هزار هکتار از باغ های 

گردوی شهرستان تویسرکان در حال انجام است.

سرپرست فرمانداری اسدآباد:

اصالت فرش دستباف اسدآباد احیا شود
هگمتانــه، گروه شهرســتان: سرپرســت 
فرمانــداری اســدآباد گفت: بــا مرتفع کردن 
اصالت فرش  باید  قالیبافان اسدآبادی  مشکالت 

دستباف شهرستان را احیا کرد.
لیــال امیدی در جلســه کمیته فــرش اظهار کرد: 
شهرســتان اســدآباد دارای پنج هزار نفر بافنده فرش 
دســتباف فعال بوده کــه از این تعداد هــزار و 313 
نفر عضو شــرکت تعاونی فرش دســتباف، 388 نفر از 
قالیبافان تحت پوشــش کمیته امداد و 16 نفر تحت 

پوشش بهزیستی هستند.

وی افزود: در حال حاضر در این شهرستان پنج نفر 
پشتیبان وجود دارد که 100 نفر نیز زیر مجموعه این 
پشتیبان ها قرار داشته و مابقی قالیبافان نیز به صورت 

شخصی دارای فعالیت هستند.
امیدی با بیان اینکه چهــار درصد بافندگان فرش 
دستباف اســتان همدان به اســدآباد اختصاص دارد، 
تصریح کرد: سال گذشته قالیبافان اسدآبادی بیش از 
1040 متر فرش دستباف تولید و روانه بازار کرده اند.

وی در ادامه تعداد فرش بافان بیمه این شهرستان 
را 386 نفر برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر هزار 

و ســه دار قالی فعال در این شهرستان وجود دارد که 
ســال گذشته 750 مورد بازرسی از دارهای قالی فعال 
انجام شــده که در این بازرسی ها 120 مورد اخطار به 
قالیبافان داده شده و 10 نفر از قالیبافان اسدآبادی به 

دلیل عدم فعالیت قطع بیمه شده اند.
وی با اشــاره به صدور 750 مورد کارت مشاغل در 
رشــته قالیبافی توســط اداره صنعت، معدن و تجارت 
شهرســتان در سال گذشته یادآورشــد: سال گذشته 
56 مورد تســهیالت قالیبافی با ســود چهار درصد به 

فرش بافان این شهرستان پرداخت شده است.

هزینه 10 میلیارد ریال برای زیرساخت های گردشگری مالیر

میراث  هگمتانه، گــروه شهرســتان: مدیر 
فرهنگی، صنایع دســتی و  گردشگری مالیر با 
بالقوه شهرستان  و  بالفعل  به ظرفیت های  اشاره 
در حوزه آثــار تاریخی و مکان هــای دیدنی، 
تفریحــی، اقامتی و... گفــت: تاکنون در زمینه 

از  بیش  زیرساخت های گردشگری مالیر  توسعه 
یک میلیارد و 580 میلیون تومان هزینه شــده 

است.
ابراهیــم جلیلی اظهار کرد: این شهرســتان دارای 
300 اثر تاریخی ارزشمند است که حدود 200 اثر آن 

ثبت ملی شده است.
وی افزود: از این تعداد آثار باســتانی و ارزشــمند 
شهرستان در حال حاضر 25 تا 30 اثر شاخص همانند 
بازار، ارگ نوشیجان، امارت مصدقی، امارت لطفعلیان، 
مســاجد تاریخی همچون مسجد حاج قاسم و عاشورا، 
پارک تاریخی ســیفیه مالیر و جاذبه های گردشگری 
آن، بــام   مالیــر و ورودی هــای زیبای شهرســتان، 
روستاهای هدف گردشگری مانند مانیزان، پری و ده ها 
ظرفیت و شاخص ارزشمند دیگر از جمله آثار تاریخی 

قابل بازدید مالیر است.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
مالیــر اظهار کــرد: با توجه به تکمیــل خطوط ریلی 
و تکمیــل و تجهیــز بزرگراه هــا و ایجــاد اقامتگاه ها 
و  مجموعه هــای تفریحــی و گردشــگری قطعــا در 
آینــده نزدیک میــزان حضور و مدت اقامت مســافر 

و گردشــگران در شــهر جهانی و ملی انگور و  منبت 
افرایش چشمگیری خواهد داشت.

جلیلی با اشــاره به اینکه ســال گذشته مبلغ 600 
میلیون تومان از محل شــاخص توسعه  برای برگزاری 
جایگاه مراسم شــیره پزان در مانیزان روستای هدف 
گردشــگری شهرســتان هزینه شــد، تصریــح  کرد: 
همچنین مبلغ 730 میلیون تومان از محل شــاخص 
توسعه زیرساخت های گردشــگری استان برای ایجاد 
کف پوش و آســفالت ریزی، تکمیل جایــگاه برگزاری 
مراسم شــیره پزان و ایجاد زیرســاختهای گردشگری 

تخصیص یافته که در حال انجام  است.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
مالیر با اشــاره به بارندگی های خوب ابتدای امســال 
و آبگیــری تــاالب آق گل، ایــن منطقــه را یکی از 
شاخص های گردشــگردی و  جذب گردشگر در  مالیر 
دانســت و اظهار کرد: با توجه به پیگیــری و اهتمام 
نمایندگان مالیر در صــورت تخصیص اعتبارات برای 
ایــن منطقه برنامه های مطلوبی برای توســعه و ایجاد 
زیرســاخت های گردشــگری، فراهم کردن امکانات و 
محل های اســکان  مســافران، ایجاد غرفه های عرضه 

محصوالت و صنایع دســتی شهرستان، افزایش مدت 
زمان اقامت گردشگران و... در این منطقه داریم.

جلیلی ایجاد محل های اســکان و امکانات رفاهی، 
تفریحی در اطراف سد کالن مالیر را از دیگر برنامه های 
آتی اداره میراث فرهنگی شهرســتان دانســت و ابراز 
کــرد: این منطقه جاذبه های بی نظیر و بکری داشــته 
و در نظر داریم تعدادی کمپ و سرویس بهداشتی در 
آنجا ایجاد کنیم که در حال حاضر مشــکل واگذاری 
زمیــن وجــود دارد و امیدواریم با پیگیــری و تعامل 

مسؤوالن شهرستانی به زودی برطرف شود.
وی راه اندازی مجتمع مرویل با وجود 14 ســوئیت 
و تمامــی امکانات تفریحی و رفاهــی را یکی دیگر از 
ظرفیت های  شــاخص در زمینه افزایــش مدت زمان 
اقامت مســافران و گردشــگران در مالیر دانســت و 
بیان کرد: با توجه به موقعیــت جغرافیایی و ظرفیتها 
و جاذبه های گردشــگری و مطرح شــدن این شــهر 
بــه عنوان شــهر جهانی و ملی انگــور و مبل منبت و  
همجواری با استان های کرمانشــاه، خرم آباد، مرکزی 
و... در آینده نه چندان دور مالیر به قطب گردشــگری 

استان تبدیل می شود.

اخبار پلیس

دستگیری فوری قاتل درگیری 
منطقه حصار مطهری

معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی همدان از 
دستگیری قاتل 64 ســاله فراری در مخفیگاهش 

خبر داد.
حسین بشری در تشــریح این خبر بیان کرد: 
شامگاه شنبه گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره قتل 
در منطقه حصار مطهری شــهر همدان به سامانه 

فوریت های پلیسی 110 داده شد.
وی ادامــه داد: پس از اعــالم گزارش و حضور 
مأموران در صحنه قتل، دستگیری قاتل در دستور 
کار پلیس قرار گرفت امــا قاتل پس از انجام قتل 

متواری شده بود.
بشری با اشاره به اینکه قاتل 64 ساله با مقتول 
رابطه دوستانه ای داشته است، خاطرنشان کرد: پس 
از انجام تحقیقات توســط پلیس مشخص شد که 
قاتل با مقتول 35 ســاله رابطه دوستانه ای داشته 
است که با ایجاد اختالف بین آن دو پس از مدت ها 
در منطقه حصار مطهری شــهر همدان با یکدیگر 
درگیر شــده و قاتل با ضربات چاقو دوست خود را 

به قتل می رساند.
وی اضافــه کرد: ضربات متعــدد چاقو موجب 
پارگی شش و همچنین آسیب به قلب مقتول شده 
که پس از انتقال وی به بیمارستان متأسفانه جان 

خود را به علت شدت جراحات از دست داده بود.
بشــری گفت: با توجه به پیگیــری پرونده این 
قتل در کالنتری مریانج و همچنین تالش بی وقفه 
پلیس، قاتل پس از چهار ســاعت شناســایی و در 

مخفیگاهش دستگیر شد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی همدان در 
پایان یادآور شــد: قاتل پس از دستگیری و انجام 
بازجویــی انگیزه خود را اختالف بــا مقتول اعالم 
کرد و ســرانجام وی برای اعمال مجازات به مراجع 

قضایی ارجاع شد.

دستگیری 5 خرده فروش 
مواد مخدر در رزن

فرمانده انتظامی شهرســتان رزن از دستگیری 
پنــج خرده فروش مواد مخدر در این شهرســتان 

خبر داد.
ســرهنگ علی زنگنه اظهار کرد: در پی کسب 
خبــری مبنی بر فعالیت باند خرده فروشــان مواد 
مخدر در شهرستان رزن بررسی موضوع در دستور 
کار مأموران مبارزه با مواد مخدر این شهرســتان 

قرار گرفت.
وی افــزود: با انجام کارهــای اطالعاتی زمان و 
محل فعالیت این باند شناســایی شد و سه نفر از 
خرده فروشان مواد مخدر دستگیر شدند و مقادیری 

مواد مخدر صنعتی از آنان کشف شد.
ســرهنگ زنگنه خاطرنشــان کرد: همچنین 
در عملیــات دیگری دو خرده فــروش مواد مخدر 

شناسایی و دستگیر شدند.
وی گفت: این پنج متهم پس از تشکیل پرونده 

تحویل مرجع قضائی داده شدند.

کشف 81 رأس دام قاچاق 
در مالیر

فرمانده انتظامی شهرســتان مالیر از کشف 81 
رأس گوســفند قاچاق و فاقد مجوز از دو دستگاه 

خودروی نیسان در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدباقر سلگی گفت: مأموران مبارزه 
با جرایــم اقتصادی شهرســتان مالیر حین کنترل 
محورهای مواصالتی، به دو دستگاه خودروی نیسان 
مشکوک شدند و آنها را برای بررسی متوقف کردند. 
وی با اشــاره به اینکه ارزش دام های قاچاق شده بر 
اساس نظر کارشناســان، دو میلیارد و 500 میلیون 
ریال برآورد شده است، گفت: دو متهم در این خصوص 

دستگیر و تحویل مرجع قضائی داده شدند.

کشف 9 فقره سرقت در نهاوند
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از دستگیری 
دو نفر سارق و کشف 9 فقره سرقت توسط مأموران 

انتظامی این شهرستان خبر داد.
شــااحمد ســاکی از کشف ســرقت در نهاوند 
خبر داد و اظهار کــرد: مأموران انتظامی کالنتری 
12 شهرســتان نهاوند، حین گشــت زنی در حوزه 
استحفاظی موفق به دستگیری فردی حین سرقت 

سیم و کابل مخابرات شدند.
وی بــا بیان اینکه این فرد پس از دســتگیری 
برای بازجویی به کالنتری منتقل شد، گفت: متهم 
به چهار فقره سرقت پمپ کولر، پنجره و مشاعات 

ساختمان اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند بیان کرد: در 
عملیاتی دیگر مأموران پلیس آگاهی این شهرستان 
یک ســارق داخل خودرو را دســتگیر کردند که 
این ســارق نیز به پنج فقره سرقت وسایل خودرو 
اعتراف کرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان 

با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

کارخانه روغن کشی در اسدآباد راه اندازی می شود

هگمتانــه، گروه شهرســتان: مدیر جهاد 
کشــاورزی اســدآباد از پیگیری راه اندازی 
کارخانه روغن کشــی در این شهرستان خبر 

داد.
ســقراط بیرنــگ اظهار کــرد: در حــال حاضر 
متقاضی طرح بــه منظور احــداث کارخانه روغن 
کشــی در این شهرستان طرح خود را ارائه داده که 
بر اساس برآورد ها برای استفاده از تسهیالت بانکی 

به 15 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی با بیان اینکه قرار اســت متقاضی طرح واحد 
لبنــی واقع در اراضی دهگالن را بــا تغییر کاربری 
به واحد صنعتی روغن کشــی تبدیــل کند، افزود: 
با راه اندازی این طرح قطعا این طرح ســودآوری و 
توجیه اقتصادی مناســبی برای شهرستان رهاورد 

خواهد داشت و برای این منطقه وجود چنین صنایع 
تبدیلی ضرورت بسیاری داشته و نیاز است.

وی در ادامه از پیش بینی تولید بیش از سه هزار 
تن دانه های روغنی در این شهرستان در سال جاری 
خبر داد و تصریح کرد: در ســال جاری ســطح زیر 
کشت کلزای شهرســتان به دو برابر افزایش داشته 

است.
بیرنــگ اضافه کرد: عالوه بر دانــه روغنی کلزا، 
در ســال های اخیر کشت کنجد، کاملینا، گلرنگ با 
توجــه به کم آب بر بودن با کالس های آموزشــی و 
ترویجی در بحث دانه های روغنی در این شهرستان 
در بین بهره برداران اسدآبادی متداول شده که البته 
در حال حاضر میزان ســطح زیر کشــت این نوع از 

دانه های روغنی وسعت چندانی ندارد.

اجرای طرح پرورش زالو و بره پرواری در فامنین
مدیر  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
فامنین  شهرستان  کشاورزی  جهاد 
از اجرای چهار طــرح با اعتبار بالغ 
بر یک میلیارد و 212 میلیون تومان 
طی هفته جهاد کشــاورزی در این 

شهرستان خبر داد.
جعفر کاویانی دلشــاد با اعالم این خبر 
اظهار کــرد: 805 میلیون تومــان از این 
اعتبار با عنوان تسهیالت بانکی با سود شش 
درصد پرداخت شده و حدود 406 میلیون 

تومان نیز آورده شخصی متقاضیان بوده است.
وی گفت: این طرح ها شــامل یــک طرح پرورش 
زالــوی 500 هزار قطعه ای، یک طرح بره پرواری 200 
رأســی و دو طرح اجرای ســامانه های نوین بارانی به 
حدود 50 هکتار با اشتغالزایی حداقل 20 نفر به طور 

مستقیم است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان فامنین بیان کرد: 
غبارروبی گلزار شــهدا، دیدار با خانواده شهیدشکری از 
شهدای جهادگر، دیدار با نماینده ولی فقیه در فامنین و 
فرماندار و بازدید از طرح های محرک و برنامه های جانبی 

سایر برنامه ها به مناسبت هفته جهاد کشاورزی بود.
وی با اشــاره به تولید 50 هزار تن گندم، 20 هزار 
تن جو، 25 هزار تن چغندر قند و 500 تن کلزا در این 
شهرستان، از تولید یک هزار و 500 تن گوشت قرمز، 
420 تن گوشــت ماهی، 35 تن عسل و 17 هزار تن 

شیر خبر داد.
کاویانی دلشــاد به پرداخت هفــت میلیارد تومان 
وام مکانیزاســیون به منظور خریــد تراکتور و ادوات 
کشــاورزی دامداری و... اشــاره کرد و افــزود: توزیع 

یک هزار و 300 تن بذر اصالح شــده، 15 هزار هکتار 
مبارزه با سن غالت و توزیع شش میلیون لیتر سوخت 
یارانه دار به واحدهای صنعتی فعال نیز از دیگر اقدامات 

صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: سرشاخه کاری و پیوند 500 اصله 
درخت گردو، توزیع شــش هزار تن انواع مواد کودی، 
اجرای پنج هزار هکتار خاک ورزی حفاظتی، الیروبی 
و مرمت هفت رشته قنات با پنج هزار و 500 میلیون 
ریال و احداث کانال آبرسانی در چهار روستا با اعتبار 
چهار هزار میلیون ریال نیز از دیگر اقدامات بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین با اشاره به 
اجرای 300 هکتار سامانه نوین بارانی در فامنین گفت: 
آموزش دو هزار نفر از کشاورزان و دامداران آقا و 400 
نفر از خانم ها، راه اندازی 13 واحد راکد و نیمه فعال و 
بازگشت آنها به چرخه تولید، توزیع 500 هزار قطعه 
تخم نوغان، پرداخت شش میلیارد تومان وام کم بهره و 
پیگیری اخذ موافقت اصولی و پروانه تأمین در راستای 
احداث 15 هکتار گلخانه از دیگر اقدامات انجام شده 

در شهرستان است.

قول بنیاد مسکن برای پرداخت تسهیالت بهسازی مسکن روستایی
بنیاد  مدیرکل  شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
مسکن انقالب اسالمی استان همدان از پرداخت 
تسهیالت بهسازی مسکن روستایی در راستای 
نوسازی و بهســازی واحدهای فرسوده و تأمین 
نیازمند  اقشار  و  برای زوج های جوان  مســکن 

مسکن در روستاها خبر داد.
حســن ظفری اظهار کــرد: پرداخت تســهیالت 
بهسازی مســکن روستایی برای نوســازی و بهسازی 
واحدهای فرسوده و تأمین مسکن برای زوج های جوان 
و اقشــار نیازمند مسکن در روستاها در قالب 12 هزار 

فقره سهمیه و اعتباری افزون بر480 میلیارد تومان به 
استان ابالغ شد.

وی تصریح کرد: با مشــخص شدن بانک های عامل 
ملی، مسکن، صادرات، تجارت، رفاه و سپه نظام بانکی 
به عنوان بازوی مؤثر و قوی در راستای رفع مشکالت 
مســکن می تواند همانند سال های گذشته ایفای نقش 
داشــته باشــد که امیدواریم با توجه بــه افزایش 60 
درصدی سقف تســهیالت بهسازی مسکن روستایی و 
ابــالغ 40 میلیون تومان ما به ازای ســاخت هر واحد 
توســط هیأت دولت در این برهه از زمان با مشارکت 

حداکثری مردم، همکاری و همراهی جامعه مهندسین 
استان، ســازمان نظام مهندسی، نظام فنی روستایی و 
نظام اجرایی توانمند موجود در استان بتوانیم استفاده 
حداکثــری از این برنامه در راســتای تأمین مســکن 

روستایی داشته باشیم.
ظفری یادآور شــد: این تســهیالت در شــهرهای با 
جمعیت زیر 25 هزار نفر جمعیت در استان قابل جذب 
و امکان اجرایی شــدن را دارد؛ بنابراین برای جذب این 
تسهیالت و احداث واحدهای جدید مانند گذشته برای 
هر واحد نقشه ساختمانی تهیه می شود و طراحی و تهیه 

نقشه و نیز نظارت بر اجرای صحیح توسط بنیاد مسکن 
انجام خواهد شد و تمامی ضوابط و آیین نامه ها و مقررات 
ملی ساختمان در راستای طراحی نقشه و اجرای آن مانند 

سال های قبل رعایت می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان افزود: 
سقف تسهیالت بهســازی مسکن روستایی ما به ازای 
ســاخت یک واحد 40 میلیون تومان است که با سود 
تسهیالت پنج درصدی و بازپرداخت 15 ساله با لحاظ 
زمان مشارکت مدنی معین و به بنیاد مسکن و بانکهای 

عامل ابالغ شده است.
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خبــر همدان - فرهنگئ

ایستگاه آسمان

همین حوالئ

روز مسافران تابستانی در گنجنامه همدانعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

رهبر امت در پنهان کردن عیوب مردم 
از همه سزاوارتر است

در قرآن مجید آمده اســت:  ای کسانی که ایمان آورده اید 
محرم اســراری از غیر خود انتخاب نکنیــد چون مخالفان از 

هیچ گونه شر و فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند.
حضرت امام علی علیه السالم فرموده اند: سینه انسان خردمند 

صندوق راز اوست.
حکایت:  علی بن ابیطالب علیه السالم در سفارشات خود به 
مالک اشتر برای سرپرستی مردم آورده که از رعیت آنان که از 
همه عیب جوتر هستند از خود دور کن؛ زیرا مردم عیوبی دارند 
که رهبر امت در پنهان کردن آن از همه ســزاوارتر است پس 
مبادا آنچه بر تو پنهان اســت آشکار سازی و آنچه هویداست 
پنهان کنی، پس چندان که می توانی زشتی ها را بپوشان تا آن 
را که دوست داری بر رعیت پوشیده بماند، خدا بر تو بپوشاند.

گفت پیغمبر که هر که سّر نهفت
زود گردد با مراد خویش جفت

وصیت شهید علیرضا هراتی

بی تفاوت بودن، ضربه ای بزرگ به ثمره خون شهیدان است
این  هگمتانه، گــروه فرهنگی: کجای 
خاک بودی، زیر کدام آســمان، آن لحظه 
از قلب پرشــورت جاری  که این کلمات 
می شــد؟ زیر آتش کدام خمپاره و آماج 
را؟  حرف هایت  نوشتی  برایم  گلوله  کدام 
چه حالی داشــتی وقتی با تمام وجودت 
جانت را گذاشــته بودی البه الی واژگان 
پرپر و می نوشــتی از عبورت؟ می نوشتی 
از افق هــای گلگون، از جوانه های روییده 
در خاک هــای تفدیده. تو می نوشــتی و 
امروز منم که می خوانمش، منم که صدای 
تو  دنیا.  در خواب های سنگین  تو شده ام 
می نوشتی و امروز ماییم که کلمات تو را 
فریادیم، چشم هایت را بیداریم و دستانت 

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

»گمــان مبرید آنان که در راه خدا کشــته 

می شوند مرده اند، بلکه زنده اند و نزد پروردگار 
خویش روزی می خورند«.

با ســالم بر مهدی صاحب الزمان)عج( و با 
ســالم به امام امت خمینــی و روحانیت مبارز 
و در خــط امــام و درود بــر ملــت قهرمان  و 
شــهیدپرور که با نثار خونشــان درخت اسالم 
را بــارور کردند و دین خدا را یاری رســاندند 

و نگذاشتند اسالم در معرض خطر قرار گیرد.
پروردگارا من روسیاه را از در خانه ات مران، 
خودت می دانی که چقدر گناه کرده ام، خداوندا 
اگر مرا به زندگی جاوید که همان مرگ اســت 
برســانی چه خوب است شهادت در راه خودت 

را نصیبم کنی.
ای بــرادران عزیز مبــادا در غفلت بمیرید، 
مبادا در بســتر بمانید و بپوسید، خدا نکند آن 
روزی که انســان در عالم گناه و معصیت جان 

بسپارد.

ای عزیــزان مــن خیلی کوچکــم که این 
حرف ها را به شما می زنم حرف های من بیشتر 
به آن دسته از برادرانی است که در جامعه هیچ 
نقشــی ندارند و این همه گل های پرپر شده را 

می بینند ولی تکانی به خود نمی دهند.
پس ای بــرادران عزیز این  قدر نســبت به 
مسائل بی تفاوت نباشــید که همین بی تفاوت 
بودن ضربه بزرگی به جمهوری اســالمی است 
بیاییــد کمی فکر کنیم که چرا پا به راه اصالح 
شدن نگذاریم، تا وقت داریم توبه کنیم، بیایید 
کمــی مطالعه خود را زیاد کنیم انشــاءاهلل که 

موفق می شوید.
اما چند کلمه ای با برادران انجمن اســالمی 
و بسیج، ای عزیزان که زحمت شب و روز شما 
حتــی خوابتان همه و همه برای خداســت از 
بنــده حقیر و درمانده ایــن را بپذیرید که هر 
کاری را که می کنید برای رضای خدا باشــد و 

برای منت و غرور انســانی نباشد، انشاءاهلل که 
این طور نیســت. ســعی کنید با اخالق حسنه 
خود با مردم و با هرکس دیگر رفتار کنید باشد 
که این رفتار شــما باعث جذب کردن افرادی 
به جمهوری اســالمی باشــد. در تمام کارهای 
حســنه خویش انشاء اهلل موفق و پایدار باشید. 
در پایــان از تمام برادرانم می خواهم که اگر در 
تمام مســائل بدی دیده اند حالل کنید و این 

راهم یادتان نرود که امام را دعا کنید.

کاوش های معبد الئودیسه نهاوند زمینه ای برای رونق گردشگری
هگمتانه، گــروه فرهنگی: از جمله آثار به 
جا مانده از ســلوکیان در نهاوند همدان، آثار 
معبدی است که منسوب به سلوکیان بوده که 

به معبد »الئودیسه« معروف است.
مکان دقیق این معبد مشخص نیست اما آثاری 
که نواحی تپه مرکزی شهر و در بافت قدیمی نهاوند 
به نام تپه دوخواهران به دست آمده این احتمال را 
قوت می بخشد که محل معبد، این مکان بوده است.

این معبد را آنتیو خوس پادشــاه ســلوکی، در 
این شهر برای خواهر خود ملکه الئودیسه بنا کرده 
است. در حفاری هایی  که  در سال  1322 انجام شد 
کتیبه ای  بــه  خط  یونانی  پیدا شــده  که  مربوط  به  
آنتیو خوس  سوم  پادشاه  سلوکیی است. این کتیبه 
از دو قســمت متمایز تشکیل شده که قسمت اول 
نامه ای است از مندموس که فرمان شاه را به اهالی 
نهاوند ابالغ و از آنان درخواســت می کند تا فرمان 
وی را روی سنگی نقش کرده و در معبد اصلی شهر 

نصب کنند.

قســمت دوم کتیبه مانند نامه آنتیو کوس سوم 
بــه مندموس بوده کــه به خاطر ملکه الئودیســه 
نگاشــته و بنیانگذاری یکی از شــعائر مذهبی را به 
ملکه یــادآوری می کند که ملکه به ســمت کاهنه 
بزرگ از حقوق مسلم و مزایای ویژه حوزه حکومتی 

مندموس برخوردار شود.
در این محل چهار مجســمه کوچک مفرغی نیز 
پیدا شده که یکی از این مجسمه ها الهه ای را نشان 
می دهد که سرش هالل خورشید بوده و گل زنبقی 
در میان آن قرار گرفته و در دســت هایش شاخه ای 
پر از میوه اســت. احتمال دارد این مجســمه ملکه 

الادویسه الهه فراوانی یونان باشد.
عالوه  بر کتیبه مذکــور دو کتیبه کوچک دیگر 
در این محل پیدا شــده که یکی از آنها تقریباً سالم 
است. این  کتیبه  که  قسمتی  از آن  بر اثر فرسایش  از 
میان رفته  هم اکنون  در موزه  ایران  باستان  نگهداری  
می شــود. معبد الئودیســه  در تاریخ  ســال  1327 
به عنوان  میراث  فرهنگی  در فهرست  آثار ملی  ایران  

ثبت  شد از این  معبد ستون، سرستون، ته  ستون  و 
تکه  سنگ هایی  یافت  شــده  که  در پاساژ حاجیان، 
بازار نهاوند و بعضی منازل  وجود دارد. قلعه  یزدگرد 
که  در مجاورت  معبد الئودیســه  قرار دارد حدود 6 
قرن  بعد از معبد ســاخته  شده  و تفاوت  آن  با معبد 
سبک  معماری  آن  اســت  که  به صورت  کاماًل ایرانی  
و سنتی  ســاخته  شده  اســت. همراه  کتیبه  معبد 
الئودیسه  پیکرهای  کوچکی  به  نام های  زئوس، آپلو، 
آتنا و دمترو یافت  شــد که  هم اکنون  در موزه  ایران  

باستان  حفاظت می شوند.
هنگامی که پروفسور گریشمن به منظور کاوش 
در تپه گیان به نهاوند آمده، حین کاوش چند روزی 
ناپدید می شود. گریشمن سپس به محل کاوش های 
تپه باســتانی گیان باز می گردد و مشخص می شود 
که در مدت غیبت چند روزه اش، مشــغول حفاری 
و کاوش در تپــه دو خواهــران نهاوند)محل معبد 
الئودیســه( بوده که در این هنگام موفق به کشف 

پیکر برنزی چهار الهه یونانی می شود.

بر اثــر حفاری های متعددی  که  برای  یافتن  آثار 
معبد ســلوکیان  در نهاوند انجام  شــده  ســتون ها، 
سرستون ها و سنگ های  تراش  خورده  زیادی  یافت  
شده  است. همچنین  سنگ هایی  در حمام های شهر، 
منازل  قدیمی و بازار نهاوند یافت  شــده  که  برخی  
معتقدند که  این  سنگ ها از بقایای  ستون های  معبد 

هستند.
برخی  باستان شناســان  معتقدند این آثار متعلق  
به  دوره  قاجار و حمام های  این  دوره  هستند و هیچ  

ارتباطی  به  معبد ندارند.
هفته گذشته فصل چهارم کاوش معبد الئودیسه 
آغاز شــد. معبــدی که بــه گفته کارشناســان و 
مســووالن میراث فرهنگی، می توانــد نهاوند را در 

سطح بین المللی مطرح کند .
برای آغاز فصل چهارم کاوش معبد الئودیســه 
180 میلیون تومــان اعتبار برای تملک ملک مورد 
نظــر در منطقه دوخواهران تأمین  و همچنین برای 
ادامه کاوش 200 میلیــون تومان اعتبار تخصیص 

داده شده است.
معبــد الئودیســه می تواند  بی شــک کشــف 
گردشگری در شهرستان و استان را متحول کند و 
در جذب گردشگران خارجی بسیار تأثیرگذار باشد.

برگزاری هفته فرهنگ رضوی از 13 تا 20 تیر در همدان

گردهمایی دختران آفتاب در هفته فرهنگ رضوی
هگمتانه، گروه خبر همــدان: هفته فرهنگ 
رضوی از 13 تا 20 تیر در همدان برگزار می شود 
و گردهمایی دختران آفتــاب اولین برنامه این 

هفته خواهد بود.
*مرادی نور: توجه بــه فرهنگ امام رضا)ع( 
یکی از کارآمدتریــن برنامه ها در حوزه کاهش 

آسیب های اجتماعی است
به گزارش هگمتانه بــه نقل از روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، سرپرست 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان همدان از 
همکاری نمایندگی آســتان قدس رضوی و مؤسســه 
شــهید محــراب آیت اهلل شــهید مدنــی در برگزاری 
برنامه های فرهنگی و مذهبی بــه ویژه هفته فرهنگ 

رضوی قدردانی کرد.
علــی مرادی نور اظهار کــرد: هفته فرهنگ رضوی 
امســال با همکاری نهادهای مختلف فرهنگی و هنری 

در همدان برگزار می شود.
وی با تأکید بر اهمیت ویژه دهه کرامت، خاطرنشان 
کــرد: ترویج ســیره و فرهنگ رضــوی از اولویت ها و 
وظایف اصلی نهادهای متولی فرهنگ در جامعه است.

مرادی نــور افزود: توجه به فرهنــگ امام رضا)ع( و 

بهره گیری از آموزه ها و ســبک زندگــی رضوی یکی 
از کارآمدترین برنامه ها در حوزه کاهش آســیب های 

اجتماعی است.
*فروتن: امســال جشــنواره بیــن المللی 
فرهنگی و هنری امــام رضا)ع( به صورت هفته 

فرهنگ رضوی در شهر همدان برگزار می شود
معاون امور فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی اســتان همدان نیز در این جلسه 
گزارشــی از برنامه های همدان در دوره های گذشــته 
جشــنواره بین المللی فرهنگــی و هنری امام رضا)ع( 
ارائه داد و گفت: این جشــنواره امسال در شانزدهمین 
دوره، به صورت هفته فرهنگ رضوی در شــهر همدان 

برگزار می شود.
مجید فروتن با بیان اینکه برای هر روز از این هفته 
برنامه های خاصی تدارک دیده شده، افزود: گردهمایی 
دختران آفتاب به همت دبیرخانه کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد استان، اولین برنامه این هفته خواهد 

بود.
وی خاطرنشــان کرد: در ســایر روزهای این هفته 
نهاد کتابخانه های عمومی استان، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، خانه شعر و ادب استان، مؤسسات 

قرآنی و انجمن ســینمای جوان همــدان برنامه های 
شاخصی در حوزه فرهنگ رضوی اجرا خواهند کرد.

به  نوجوانان  و  جوانــان  جــذب  *حجازی: 
برنامه های فرهنگی و مذهبی از وظایف ماست

نماینده آســتان قدس رضوی در همدان هم در 
این جلســه گفت: برگزاری ایــن برنامه در همدان 
بســیار قابل تقدیر بــوده و بازخــورد قابل توجهی 

خواهد داشت.
ســید محمدکاظم حجازی با تأکید بــر برگزاری 
برنامه هایــی از ایــن قبیــل، افزود: جــذب جوانان و 
نوجوانان به برنامه هــای فرهنگی و مذهبی از وظایف 
ماســت؛ با این حال عالوه بر جذابیت بخشیدن به این 
برنامه ها باید به محتوا، سیره و روش ائمه اطهار )ع(به 

ویژه امام رضا )ع( توجه ویژه داشته باشیم.
وی پیشــنهاد کــرد با توجه به جایــگاه ویژه دهه 
کرامت، عیادت از بیماران بســتری در بیمارستان ها، 
مراکز بهزیستی و... هم جزو برنامه های این هفته قرار 

گیرد.
گفتنی اســت هفته فرهنگ رضــوی از 13 تا 20 
تیرماه در مجتمع فرهنگی ســینمایی شــهید آوینی 

همدان برگزار خواهد شد.

رفاهی:

سامانه سجام امنیت مفسدان اقتصادی را برهم زده است
مدیرکل  جهــان:  و  ایران  گــروه  هگمتانه، 
مدنی  مشــارکت های  و  مردمی  پیشگیری های 
قوه قضاییه گفت: سامانه سجام، امنیت مفسدان 
اقتصــادی را برهم زده و خواب راحت را از آنان 

می گیرد.
ســیدعلی اصغر رفاهــی در کارگاه پیشــگیری از 
مفاســد اداری مالی در فضای مجازی افزود: مفسدانی 
که در حال ارتکاب فســاد مالی و اختالس هســتند با 
سامانه ســجام خواب آرام نخواهند داشت، از گمنامی 

در می آیند و رسوا می شوند.
این مستشــار قضایــی با بیان اینکــه گزارش های 
مردمی در ســامانه ســجام تبدیل بــه پرونده قضایی 
نمی شــود، اظهار کرد: با ارســال گزارش در ســامانه 
سجام، یعنی قبل از وقوع جرم، پیشگیری می شود و از 

ابتدا نیازی به رفتن پرونده به دستگاه قضایی نیست.
وی ادامــه داد: از ایــن رو شــاهد کاهش ورودی 
پرونده ها به دســتگاه قضایی و به تبع آن شاهد وقت 
بیشــتر برای قضات در رســیدگی به بقیــه پرونده ها 

خواهیم بود.
رفاهی تصریح کرد: گزارش دیده بانان در ســامانه 
سجام محدودیت زمانی و مکانی ندارد و دیده بانان در 
هر جا و هر ساعتی می توانند از طریق سامانه گزارش را 
ارسال کنند و گزارش واصله هم پس از صحت سنجی 
در کمترین زمان ممکن به مســؤول سازمان مربوطه 

برای پیگیری ارسال می شود.
وی افــزود: گزارش های فضای مجــازی به معاون 
دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی هم ارسال 

خواهد شد.
مدیرکل پیشــگیری های مردمی و مشــارکت های 
مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضاییه گفت: به خاطر اینکه تبانی و فســاد در سامانه 
اتفاق نیفتد، گزارش های واصله قابلیت حذف شــدن 
ندارند و کســی نمی تواند این گزارش ها را از ســامانه 

پاک کند.
گزارش های  کل کشــور:  دادستان  معاون   *

سجام به صورت متمرکز دریافت شود
جواد جاوید نیا معاون دادســتان کل کشور در امور 
فضای مجازی هم در نشست هم اندیشی پیشگیری از 
آســیبهای فضای مجازی، گفت: ارتباطات مردمی قوه 

قضاییه در همه زمینه ها )چه شــکایات شخصی، چه 
گزارش جرم یا گزارش های پیشــگیرانه( باید از طریق 
سامانه سجام به صورت متمرکز دریافت و دسته بندی 

و به قسمتهای مختلف قوه ارجاع شود.
وی ادامه داد: حجم باالی گزارش ها ممکن اســت 
باعــث مغفول واقع شــدن برخی گزارش ها شــود یا 
اهمیت الزم بــه برخی موضوعات داده نشــود. برای 
جلوگیری از موازی کاری و ســردرگمی مردم می توان 
دسترسی استانی و منطقه ای برای استانها ایجاد کرد و 

نظارت کامل در سطح کشور انجام داد.
جاویدنیا گفت: آمار گزارش ها بررسی شود و موارد 
رسیدگی با شفافیت در اختیار مردم قرار گیرد و سجام 

می تواند به صورت آزمونه این کار را انجام دهد.
معاون دادستان کل کشــور خاطرنشان کرد: رابط 
کاربری مناسب و اپلیکیشن ها و نرم افزارهای موبایلی 
مناسب می تواند دسترسی عمومی را برای گزارش دهی 
فراهم کند؛ گزارش ســپس با توجــه به نوع و منطقه 

صحت سنجی و به سیستم ارجاع شود.
وی افزود: یعنی افراد ناشناس گزارش هایی می دهند 
که توسط قوه یا ضابطان خاص صحت سنجی تخصصی 
انجام می شــود. ســامانه محدود به موارد پیشگیرانه 
نباشد. در سند ملی پیشگیری و مقابله با جرایم فضای 
مجازی که در شــورای عالی فضای مجازی در دست 
تدوین اســت یکی از بخشهای مهم پیشگیری از وقوع 
جرم اســت که بالطبع به معاونت پیشــگیری مربوط 
می شــود. همچنان که بخشهای قضایی و رسیدگی به 

جرایم در دادستانی کل متمرکز است.

اطالع نگاشت
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خبــر

کارنامه درخشان بانوی 
همدانی در انتخابی تیم ملی 

قایقرانی

قایقران  دختر  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
همدانی در مســابقات انتخابــی تیم ملی 
به  را  کارنامه درخشانی  آرام کشور  آب های 

ثبت رساند.
آرزو حکیمــی با ســابقه ترین و پرافتخارترین 
قایقران تاریــخ ورزش همدان که برای حضور در 
المپیک 2020 توکیو آماده می شود، در نخستین 
گام توانســت نتیجه رضایت بخش را در مسابقات 

انتخابی تیم ملی به ارمغان آورد.
تست انتخابی تیم ملی آبهای آرام بانوان برای 
حضور موفق در مسابقات قهرمانی جهان و کسب 
سهمیه المپیک توکیو 2020 در دریاچه ورزشگاه 

آزادی برگزار شد.
در ایــن رقابت هــا و در کایــاک 200 متــر 
بزرگساالن آرزو حکیمی از همدان، هدیه کاظمی 
از هرمزگان و الناز شــفیعیان از گیالن به ترتیب 

اول تا سوم شدند.
حکیمــی در ماده کایــاک 500 متر نیز پس 
از هدیــه کاظمی قایقران هرمزگانی توانســت بر 

سکوی دوم قرار بگیرد.
این رقابت ها در رده سنی بزرگساالن، زیر 23 
ســال و جوانان و در دو بخش کایاک و کانو و در 

دو ماده 500 متر و 200 متر انجام شد.
با درخشــش در این رقابت ها  آرزو حکیمی 
موفق به کســب ســهمیه حضور در اردوی تیم 

ملی شد.
ایــن قایقــران همدانی بــا تأکید بــر اینکه 
هدفــش حضور دوبــاره در بازی هــای المپیک 
اســت، گفت: رقابت های آســیایی را در پیش 
داریم که با توجه به انتخابی المپیک، از اهمیت 

فراوانی برخوردار است.
برای  کار ســختی  افــزود:  آرزو حکیمــی 
کســب سهمیه در پیش داریم و باید با تمرین 
و تالش بیشــتر بتوانیم سطح آمادگی خود را 

دهیم. ارتقا 
وی بیان کرد: تا شروع مسابقات قهرمانی آسیا 
چند ماه فرصت داریم و با حمایت های خوبی که 
فدراسیون قایقرانی از ملی پوشان دارد، امیدواریم 
با آمادگی بســیار مطلوب در ایــن رقابت ها برای 

کسب سهمیه حضور یابیم.

خبــر

بازگشت بانوی المپیکی تیراندازی 
همدان به اردوی تیم ملی

هگمتانــه، گــروه ورزش: رئیس هیأت 
تیرانــدازی همدان گفت: بانــوی پرافتخار 
در  حضور  ســابقه  که  اســتان  تیراندازی 
بازی های المپیک و مســابقات جهانی دارد، 

بار دیگر به اردوی تیم ملی دعوت شد.
ناصر محمودی اظهار کرد: مه لقا جام بزرگ که 
مدتی به دلیل مصدومیت از اردوهای تیم ملی دور 
بود، با ســپری کردن دوره درمانــی خود به اردوها 

بازگشت.
وی اضافه کــرد: مرحله جدید اردوهای تمرینی 
تیم ملی تفنگ به منظور حضور موفق در رقابت های 
بین المللی پیش رو از یکم تیرماه امسال آغاز می شود 
و تا 21 همان ماه ادامــه دارد. محمودی بیان کرد: 
10 تیرانداز در این مرحله از اردوی تیم ملی حضور 
دارند. وی یادآور شد: جام بزرگ برای کسب سهمیه 
المپیک 2020 توکیو تالش می کند و با سابقه ترین 

تیرانداز استان همدان محسوب می شود.
رئیــس هیأت تیرانــدازی همدان با اشــاره به 
سرکشــی از شهرســتان ها گفت: هفته گذشته از 
شهرســتان اسدآباد بازدید کردیم و سعی ما تجهیز 
امکانات تیراندازی برای مستعدین این رشته ورزشی 
است. محمودی خاطرنشــان کرد: از رؤسای ورزش 
شهرســتان ها می خواهیم تا در راســتای پویایی و 
توســعه ورزش تیراندازی به هیأت ها کمک کنند؛ 
چرا که این استان مستعد رشــته تیراندازی است. 
وی یادآور شــد: هیأت تیراندازی استان از فعال سازی 
هیأت های شهرستانی استقبال می کند و حمایت های 
الزم را در این حوزه به لحاظ فنی و آموزشــی خواهیم 

داشت.
باشگاه شاهین همدان

 تاسیس شد
شاهین  باشــگاه  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
همدان با مدیریت بابک صمدیان ســرمربی 
فصل قبل تیم فوتبال شهرداری همدان پروانه 

بهره برداری گرفت.
تیمور الحق و ســعید ســهیلی از پیشکسوتان 
فوتبال همدان هیأت مدیره این باشــگاه را تشکیل 
می دهند. این باشگاه هم اکنون در دو بخش سالنی و 

چمنی در رده های سنی پایه فعالیت می کند.
بابــک صمدیــان دارای مدرک A آســیا و از 

مدرسان فدراسیون فوتبال به شمار می رود.
وی همچنیــن اســتعدادیاب برتــر کشــور و 

سراستعدادیاب غرب کشور است.

رئیس هیأت فوتبال همدان:

برای لیگ یکی شدن پاس تالش می کنیم
هگمتانه، گــروه ورزش: رئیس هیأت فوتبال 
همدان گفت: برای حضور پاس در لیگ دســته 
اول کشور تالش می کنیم و اگر تا 15 روز آینده 
شرایط مهیا نشــد، تیم را برای لیگ 2 خواهیم 

بست.
عباس صوفــی در جمع اعضای کانــون هواداران 
باشــگاه پــاس اظهار کــرد: در حال رایزنــی با چند 
مجموعه بزرگ اقتصادی کشــور هســتیم که اصالت 
همدانی دارند و اگر حمایت الزم صورت بگیرد، حضور 

در لیگ یک هموار است.
وی اضافــه کرد: برای حضــور در لیگ یک اعم از 
خرید امتیاز و هزینه برای تیم 70 میلیارد ریال بودجه 
نیاز است که امیدواریم با حمایت حامیان مالی تحقق 

یابد.
صوفی بیان کرد: به هر حال شــکل و جایگاه لیگ 
یک بسیار متفاوت با لیگ 2 بوده و سعی ما نیز حضور 

در این عرصه از مسابقات است.
رئیــس هیأت فوتبال همــدان با تأکیــد بر ادامه 
همکاری با احمد جمشــیدیان سرمربی فصل قبل این 
تیم گفت: جمشیدیان در فصل گذشته تیمی قدرتمند، 
منظم، با اخالق و نیز با ســطح فنی باال تشکیل داد و 
عملکرد او و شاگردانش نیز مورد رضایت همگان بود؛ 

بنابراین دلیلی ندارد که وی دیگر در تیم نباشد.
وی اضافه کرد: جمشــیدیان امســال نیز در سطح 
لیگ یک یا 2 مورد حمایت ما اســت و به توانایی این 

مربی بومی همدان اعتقاد داریم.
وی یــادآور شــد: فصــل قبل تیمی پــاک، بدون 
حاشــیه، منضبط با ســطح فنی باال را شاهد بودیم و 

اگر از جذابیت های حضور در لیگ برتر فاکتور بگیریم، 
اولین ســالی بود که از بازی های پاس در لیگ یک و 

دو کشور لذت بردم.
صوفی با قدردانی از حمایت همه جانبه سیدسعید 
شــاهرخی اســتاندار فعلی و نیز محمدناصر نیکبخت 
اســتاندار قبلی از تیم پاس گفت: با وجود محدودیت 

بهره مندی از منابع دولتی، اســتانداری همدان بازهم 
به تیم پاس کمک های شایانی در فصل قبل داشت.

وی خاطرنشان کرد: البته حمایت های همه جانبه 
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین 
در مجلس شورای اسالمی و محسن جهانشیر مدیرکل 

ورزش و جوانان همدان نیز قابل تقدیر است.
رئیس هیأت فوتبال همــدان بیان کرد: برای پاس 
هیچ گاه کوتاهــی نکرده و نمی کنیــم؛ چرا که پاس 
شاخصه همدان اســت و فوتبال این استان نیز دارای 

جایگاه ویژه نزد فدراسیون است.
وی با اشاره به نشســت های صورت گرفته با چند 
مجموعه اقتصادی کشــور گفت: صحبت های خوبی با 
مدیرعامل شــرکت ایرانســل پیرامون حمایت از تیم 
پاس و ورود این تیم به سامانه هواداری داشته ام ضمن 
آنکه هفته آینده با دو مدیر مهم اقتصادی کشــور که 
اصالت همدانی دارند و از دوســتانم محسوب می شوند 
نیز مذاکره حضوری خواهم داشت که امیدوارم نتیجه 

بخش باشد.
در این نشست علی صمدی، بهروز کریمی و مهدی 
جعفری از اعضای کانون هواداران باشگاه پاس پیرامون 
لزوم اطالع رســانی الزم از آخرین وضعیت این تیم به 

فوتبال دوستان همدانی تأکید کردند.

برگزاری همایش پیاده روی کاروان نشاط و سالمت در همدان
همایش  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
پیاده روی کاروان نشاط و سالمت با 
حضور اعضای هیأت علمی، کارکنان 
مناسبت  به  دانشگاه  دانشجویان  و 
هفته جهانی بدون دخانیات برگزار 

شد.
سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی 
ابن ســینا با یادآوری اینکه بسیج ملی 
کنترل فشــار خون از 17 خرداد تا 15 
تیر همزمان با سراسر کشور در استان 
انجام می شود، اظهار کرد: جمعیت زیر 
پوشــش این طرح در اســتان همدان 
نزدیک 850 هزار نفر است که تاکنون 

حدود 250 هزار نفر از نظر فشار خون پایش شدند.
رشید حیدری مقدم از اعضای هیأت علمی، کارکنان 
و دانشجویان دانشگاه درخواست کرد برای بررسی فشار 
خون خود و خانواده شــان به مراکز بهداشتی درمانی 
استان، خانه های بهداشت و تیم های سیار مراجعه کنند 
یا از روش خود اظهاری فشار خون برای شرکت در این 

بسیج ملی استفاده کنند.

وی با اشــاره به نامگذاری 25 تــا 31 خرداد هر 
ســال به نام هفته ملی بدون دخانیات گفت: با توجه 
بــه اینکه 27 خرداد با عنوان تحرک بدنی نام گرفته 
است روز گذشته همایش پیاده روی کاروان نشاط و 

سالمت دانشگاه برگزار شد.
سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا افزود: 
ســاالنه شــش میلیون نفر به دلیل عوارض استفاده 

از دخانیات فوت می کننــد و 10 درصد این 
افراد در معرض دود دسته دوم قرار می گیرند؛ 
بنابراین باید از مواجهه در معرض دود دسته 
دوم اجتنــاب کــرد. وی با تأکیــد بر لزوم 
افزایش تحرک فیزیکی  و فعالیت جســمانی 
به تحقیق های انجام شــده بــرای اثبات این 
موضوع و مجموعه کتابهای 10 جلدی تالیف 
شــده توسط خود اشــاره کرد و فراهم شدن 
شرایط بهره گیری دانشگاهیان دانشگاه از این 

مجموعه را خواستار شد.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی 
ابن ســینا نیز با اشــاره به بسیج ملی کنترل 
فشــار خون، اظهــار کرد: با مصــرف توتون 
تا یک ســاعت فشــار خون باال می رود و در صورت 
تکرار موجب افزایش فشــار خون دائم باال می رود و 

مشکالت قلبی و عروقی را به وجود می آورد.
منوچهر کرمــی با بیان اینکــه ورزش و تحرک 
جسمانی برای درمان بسیاری از بیماران کمک کننده 
اســت ابراز امیدواری کرد دانشگاهیان بیش از پیش 

به موضوعات خودمراقبتی توجه داشته باشند.

تحمیل هزینه 45 هزار میلیارد تومانی مصرف دخانیات بر نظام سالمت
معاون  جهــان:  و  ایران  گــروه  هگمتانه، 
فرهنگی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران با 
اشــاره به عوارض زیاد مصــرف دخانیات بر 
ارکان مختلف جامعــه گفت: مصرف دخانیات 
باعث تحمیل هزینه 45 هزار میلیارد تومانی بر 

شبکه درمانی و نظام سالمت می شود.
عبدالرحمان رستمیان در نشست خبری با اشاره 
به برگزاری هفته ملی دخانیات در کشور اظهار کرد:                                                                                                                                             

                                                                                                        یکــی از دغدغه ها افزایش شــیوع مصرف دخانیات 
به ویژه قلیان در سنین پایین است.

وی بــا تأکید بر این که دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهران در آموزش هــای الزم در خصوص جلوگیری 
از مصــرف دخانیات توجه دارد، افزود                                                                                                                                                                                                                   : ســاالنه 60 
هزار مرگ بر اثر مصرف دخانیات در کشــور به وقوع 
می پیونــدد و درصــد زیادی از ســرطان ها به دلیل 

مصرف سیگار است.
معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به 
عوارض مختلف مصرف ســیگار بر جامعه یادآور شد: 
شاید صنعت بیمه و اقتصاد عوارض زیادی از مصرف 
دخانیات در کشور ببینند و نمونه آن تحمیل هزینه 
45 هزار میلیارد تومانی درمان و نظام سالمت بر اثر 
مصرف دخانیات است و در کل هزینه های مستقیم، 
غیرمســتقیم و پنهانــی برابر با 100 هــزار میلیارد 
تومان بر اقتصاد کشــور بر اثر مصــرف مواد دخانی 

تحمیل می کند.
رستمیان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه از مصرف 
ســیگار در دانشــگاه و مراکز درمانی تحت پوشش 
خاطرنشــان کرد: مراکزی مانند آموزش و پرورش و 
دانشگاه  رســالت کاهش تقاضای مصرف دخانیات را 
برعهده دارند، ضمن این که ما بیمارســتان عاری از 
دخانیات را ایجاد کرده ایم و در آن عوارض ســیگار و 
پیامد آن در ایجاد بیماری های مختلف را به بیماران 

معرفی می کنیم.
وی اضافه کرد: وقتی فردی ســیگار می کشد بر 
سلول های استخوان ساز او اثر می گذارد و باعث زیاد 

شدن پوکی استخوان می شود.
معاون فرهنگی دانشــگاه علوم پزشکی با تأکید 
انجــام اطالع رســانی در خصوص عــوارض مصرف 
سیگار در جامع یادآور شد: شیوه نامه ای برای پایین 
آوردن میزان مصرف ســیگار در مراکز آموزشــی و 
دانشگاه های تحت پوشش در نظر گرفته شده است، 
 ضمن این که باید گفت باید سیاســت گذاران در این 
خصوص فعالیت بیشــتری داشــته باشند تا مصرف 
دخانیات کم شــود، اما اکنــون این موضوع برعکس 
شده و منبع درآمد فروشگاه ها و دکه ها سیگار است؛ 

چراکه عوارض مصرف سیگار را کم کرده ایم.
رستمیان با بیان این که قرار بود هر سال و از سال 
85 سالی 10 درصد به عوارض سیگار اضافه شود اما 
این موضوع تحقق پیدا نکرد، گفت: امروز دسترسی 

به کاالهای ســالمت محور کم است اما دسترسی به 
ســیگار راحت بوده و در این خصوص به شــدت از 

نمایندگان مجلس گالیه داریم.
وی بیان کرد: ســیگار از ســال 95 تاکنون کم 
شــده اســت و از 2700 میلیارد تومــان به 2000 
میلیارد تومان کاهش پیدا کرده اســت، درحالی که 
می توانستیم این عوارض در نظر گرفته شده را ظرف 
آموزش در مدارس کنیم، اما باید گفت بیشترین پول 

در دست دالالن و فروشندگان مواد دخانی است.
معاون فرهنگی دانشــگاه علوم پزشــکی با اشاره 
اقدامــات کشــورهای مختلــف در افزایش عوارض 
و مالیــات بــر مصرف ســیگار متذکر شــد: اکنون 
کشــورهایی مانند عربســتان، ترکیه و پاکستان 70 
درصــد مالیات عــوارض مصرف ســیگار اختصاص 

داده اند، اما ما تنها 15 درصد در نظر گرفته ایم.
رســتمیان افــزود                                                                                                                                                                                                                   : امــروز اعــالم می کنیم هر 
بیمارستان ســاختمان و مکانی که مایل باشد عاری 
از دخانیات باشــد، آمادگی داریم بــا آنها همکاری 
کنیــم، ضمن این که طرح عاری بــودن از دخانیات 

در خوابگاه های دانشجویی ما هم در حال اجراست.
علیرضا نوروزی عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی دانشگاه و مرکز ملی تحقیقات اعتیاد درباره 
مصرف سیگار اظهار کرد:                                                                                                                                                                                                                                                     مصرف سیگار و وجود ماده 
نیکوتین در آن باعث می شــود که مدت زمانی پس 
از مصرف کردن حالت اجباری مصرف در فرد ایجاد 
کند به شــکلی که 75 درصد افراد ســیگاری اعالم 
می کنند که دوســت دارند ترک کنند اما نمی توانند 
ایــن کار را انجام دهند، ضمــن این که بیماری های 
فشــار خون، قلبی و ریوی و انواع سرطان ها ازجمله 

عوارض سیگار است.
وی با اشــاره به راهبردهای مختلف برای کاهش 
مصرف دخانیات خاطرنشان کرد: محدود کردن سن 
مصرف، ممنوعیت فروش نخی سیگار، محدود کردن 
محل فروش و تبلیغات و وضع مالیات بر ســیگار از 
جمله راهبردها برای کاهش مصرف دخانیات است،  
ضمن این که در گذشته عرضه قلیان در غذاخوری ها 
ممنوع بود ولی امروز این موضوع آزاد شــده و باعث 

افزایش مصرف شده است.
عضــو مرکز ملی تحقیقــات اعتیاد با اشــاره به 
عوارض خطرناک مصرف قلیــان در افراد، ابراز کرد: 
ممکن است برخی  از افراد این تصور را داشته باشند 
مصرف قلیان خطرناک نیست، آن هم به دلیل این که 
دود آن از آب خارج می شــود ولــی باید بدانیم این 
موضوع فریبنده است و مصرف قلیان، سیگاری های 

آینده را تربیت می کند.
نوروزی با اشاره به این که 14 درصد افراد جامعه 
دخانیــات مصرف کرده و 11 درصد افراد نیز مصرف 
روزانه سیگار را دارند، افزود                                                                                                                                                                                                                   : باید کارهای پیشگیرانه 
و آموزشــی در خصوص معرفی عوارض سیگار انجام 
شــود و به موضوع رشــد مهارت های شــخصی در 

مدارس و دانشگاه ها توجه شود.
وی با اشاره به موضوع درمان افراد سیگاری گفت: 
در حوزه مالیات ســیگار قرار بود بخشی از آن صرف 
درمان سیگاری ها شــود اما عمال این موضوع اتفاق 
نیفتاده اســت و مراکز تخصصی ترک سیگار محدود 

است.
عضــو مرکز ملــی تحقیقات اعتیــاد اضافه کرد: 
کلینیــک تخصصــی تــرک ســیگار در مرکز ملی 
مطالعات دخانیات راه اندازی شده است، ضمن این که 
ارتبــاط بیماری فعلی افراد با مصرف ســیگار نیز به 

چنین افرادی آموزش داده می شود.
نرجس توکلی نیا متخصص پزشــکی اجتماعی با 
اشــاره به انواع مختلف ناشی از مصرف سیگار اظهار 
کرد:                                                                                                                                                                                                                                                     ســه نوع دود ناشــی از مصرف ســیگار وجود 
دارد. نوع اول دودی اســت که فرد در اثر مصرف آن 
تنفس می کند، دود نوع دوم از انتهای ســیگار بلند 
می شــود و برای کسانی که در معرض افراد سیگاری 
و در نزدیکــی آنها قرار دارند ایجاد مشــکل می کند 
و عوارضی مانند ســرطان ریه به دنبال دارد. دسته 
سوم از دودها، دودی است که آثار آن پس از مصرف 

سیگار در فضا باقی می ماند و بسیار مضر است.
الهی کارشــناس معاونت فرهنگی دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران نیز از تشــکیل پویش شهر عاری از 

دخانیات در شهر تهران خبر داد.

سوارکار همدانی سرمربی 
تیم ملی جوانان شد

هگمتانه، گروه ورزش: سوارکار پرافتخار 
اســتان طی حکمی به عنوان سرمربی تیم 

ملی جوانان کشور منصوب شد.
با حکم مســعود خلیلی رئیس فدراســیون 
سوارکاری کشور، سرمربیگری تیم ملی جوانان 
به علیرضا بختیاری ســوارکار و مربی پرافتخار 

سوارکاری همدان واگذار شد.
علیرضا بختیاری به عنــوان مربی تیم ملی 
ســوارکاری کشــورمان افتخــار کســب نایب 
قهرمانی مســابقات آســیایی کره جنوبی را در 

کارنامه خود دارد.
همچنین کســب مقام نخســت مســابقات 
اف ای آی و نایب قهرمانی مســابقات سی اس آی 
کشــور نروژ از موفقیت های به دست آمده این 

سوارکار همدانی است.
بختیاری دو عنوان قهرمانی، نایب قهرمانی 
و مقام سوم مسابقات سوارکاری قهرمانی کشور 

را در کارنامه افتخارات خود دارد.
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دانا همه 

عصر خاطره طنین آسمان

شاهکار

پرواز در حلقه یاران
روش زندگی 

شهید "شکری پور"

دانا: »هیچ چیز  گروه همــه  هگمتانه، 
وقتی حقوق  نداشت  اهمیت  برایش  مادی 
می گرفت، ما خــب حقوقمان کم بود کلی 
را  و قسط ها  داشتیم همه خرجی ها  قسط 
حســاب می کرد کنار می گذاشت،یه پولی 
هم برای کمک به جبهه می گذاشــت کنار 
می گفتم شــما خودت جبهه هستی بازم 
به جبهه کمک می کنی؟! می گفت من چه 
کار می کنم مگر جــز اینکه خرج اضافی 
اهمیت  اصال  جبهه.  در  می کنم  درســت 
نمی داد به مادیات! یک بار از طرف ســپاه 
رفته بود قم، می خواسته برود حرم تاکسی 
می گیــرد، کرایه تاکســی دو تومان بود؛ 
سوار تاکسی می شــود وسط راه می بیند 
یک تومان بیشتر ندارد وسط راه می گوید: 
آقای راننده هم اینجا نگه دارید می پرسد 
بــرای چه می گوید آخر مــن یک تومان 
بیشــتر ندارم می گوید عیب ندارد همان 
یک تومان را بده البته پول سپاه همراهش 

بوده اما خرج نکرده«.
...

» یک بار داشتیم می رفتیم تهران من توی 
فکــر بودم گفت به چی فکر می کنید گفتم ما 
اگه خانه بســازیم مهمان بیاید برایمان قاشق 
اینها ارزش  چنگال کم داریم می گفــت آخه 
داره براش فکــر کنی حاال اگــه مهمان آمد 
می رویم از مادر می گیریم اون زیاد داره اصال 
اهمیت نمی داد اگر لباســی داشت لباسی بود 
که براش هدیه آورده بودند خودش نمی خرید 
دوست داشت برای ما بخرد ولی برای خودش 
نمی خریــد وقتــی که آمد خواســتگاری یقه 
کتــش رو گرفت گفــت من فقــط این یک 
دســت کت وشــلوار را دارم با حقوقی که از 
ســپاه می گیــرم دیگه هیچی نــدارم. من یه 
مقدار مریــض بودم زیاد می خوابیدم می گفت 
هیچوقت بعد از نمــاز صبح نخواب محدثه را 
هم بیدار کن بگــذار یادبگیرد تا طلوع آفتاب 
نخوابد اشــکال دارد. خواســتید نزدیک اذان 
ظهــر بخوابید کــه ثــواب دارد محدثه یک 
عروسک داشت باالی تختش بود می گفت یه 
مقنعه یا روســری برای این عروسک درست 
کن تا بچه نگاه عروســک می کند خوشــش 
نیاد خودش را مثل اون عروســک بکند البته 
محدثه هم چادر و حجاب را از بچگی دوست 
داشت وقتی می خواست وضو بگیرد محدثه را 
می برد تا اونم یاد بگیره وضو بگیره یا مسواک 
که می زد محدثه را می بــرد تا یاد بگیره من 
یه مانتو پرچین داشــتم می گفت این مانتو را 
بپوش تا زیاد جلب توجه نکند می گفت چادر 
که می پوشید رویتان را بگیرید دوست داشت 
محدثه قاری قرآن بشــه و بــه نماز اول وقت 

اهمیت می داد«. خیلی 

معرفی

ققنوس و آتش

کتاب ققنوس و آتش
مولف: حسن سجادی پور

ناشر: انتشارات عابد 
تعداد صفحات: 176

قطعاتــی کــه در ایــن مجموعــه آورده 
از زندگی، سرگذشت  شــده شــامل روایاتی 
و خاطــرات شــهید "حاج رضا شــکری پور" 
فرمانده گردان 154لشکر32انصارالحســین از 

استان همدان است.

به بهانه سالگرد شهادت فرمانده وفا "شهید حاج رضا شکری پور":

شهید حاج رضا شکری پور؛ علمدار جزیره مجنون
شهید شکری پور: می ترسم ما برویم و مسئله منکرات و فساد حل نشود!

هگمتانه، گروه همه دانا: فرمانده گردان 154 
پاسداران  )سپاه  انصارالحســین)ع(   32 لشکر 
انقالب اســالمی( دوازدهم اسفند ماه 1335 در 
همدان متولد شــد. دوران کودکی را پشت سر 
گذاشــت و در ســال 1342 وارد دبستان شد. 
محبت خاصی نســبت به اهل بیت پیامبر بزرگ 
ابــا عبداهلل  به خصوص حضرت  اســالم )ص( 

الحسین )ع( داشت.
در ماه های محرم و صفر بیشــتر شب ها در مسجد 
به ســر می برد. او بعــد از اینکه مــدرک قبولی دوره 
راهنمایی را گرفت وارد هنرستان شهیدان دیباج شد. 
در این دوره به ورزش دو ومیدانی روی آورد و در چند 
رشــته مثل پرش طول، دو پنج هزار متر و پرتاب نیزه 
شــرکت کرد. او در چند مسابقه موفق شد نشان هایی 
را کســب کند. بعد از اینکه مــدرک پایان تحصیالت 
دبیرستان را گرفت در سال 1356 به خدمت سربازی 

رفت.
بعــد از گذرانــدن آمــوزش نظامــی در یکــی از 
پادگان های ارتش در اســتان آذربایجان غربی خدمت 
نظام وظیفه را به پایان رســاند. او که از گذشــته در 
مبارزه بــا حکومت خیانتکار پهلوی فعالیت داشــت، 
در ســال 1357 که منجربه پیروزی انقالب اســالمی 
شد دراستان همدان برای پیشــبرد اهداف انقالب به 

مبارزاتش شدت بخشید.
ســال 1358 به تهران رفت.در رشته فنی تحصیل 
کرده بود و به این کار نیز عالقه داشــت . به کار نصب 
شــوفاژ مشــغول شــد. مدتی بعد به همدان برگشت 
ودر کار پخش روغن و همکاری با بنیاد مســتضعفان 

مشغول فعالیت شد.
در این دوران با همکاری شــهید احسان تقی پور 
اقدام به تشــکیل پایــگاه مقاومت بســیج ناحیه 14 
همدان در منطقه موسوم به چمن چوپانها کرد. جنگ 
تحمیلی شروع شــده بود و او به دنبال این بود که در 
جبهه حضور یابد. حضور در شهر با روح بزرگ و افکار 

انقالبی او سازگار نبود.
در مرداد ماه 1360 به عضویت ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی در همدان درآمــد. اورا به نام »حاج 
«رضا شکری پور می شناختند در حالی که به سرزمین 
وحــی نرفته بود و اعمال حج را نیز انجام نداده بود. به 
گفته دوســتان و همرزمانــش روح بزرگ او در طواف 
خانه خدا و ســعی صفا و مروه شرکت کرده و حاجی 

شده بود.
در یــک مقطع زمانی در همــه جا از او به نام حاج 

رضا یاد می شــد. بعد از شــهادتش یکی از دوســتان 
نزدیک او به نیت ایشــان اعمال حــج عمره مفرده را 

انجام داد.
پس از عضویت در سپاه مدتی آموزش نظامی دید. 
بعــد از پایان این دوره آموزشــی به دلیل موفقیت در 
دوره به فرماندهی یکی از گردان های آموزشی و مدتی 

بعد به فرماندهی پادگان آموزشی منصوب شد.
او فرماندهــی بود که هر آموزشــی را به نیروهای 
تحت امر خود مــی داد، خود نیز رعایت می کرد. او در 
پشــت جبهه بود اما عالقه زیادی به شرکت در جبهه 
و جنگ داشــت. در همین مدتی که فرمانده پادگان 
آموزشــی بود موفق شــد چند بار در عملیات و خط 

مقدم جبهه حضور یابد.
او در امر پاک ســازی مناطق آلوده کردســتان به 
ضد انقالب در تیپ ویژه شــهدا به فرماندهی ســردار 
شــهید کاوه .مجاهدات زیادی انجام داد.پس از مدتی 
به همدان آمد و به فرماندهی پادگان آموزشــی قدس 
انتخاب شــد. پس از مدتی انجام وظیفه در این سمت 
به خاطر شــوق عالقه ای که به حضور در جبهه داشت 
به لشــکر انصارالحسین )ع( رفت و در عملیات والفجر 
5 فرماندهی گردان 151 مســلم ابن عقیل را به عهده 
گرفت. او در این عملیات همراه با شــهید رضا محرمی 

تمام اهداف مأموریت خود را محقق ساخت. همیشه از 
شجاعت و شهامت همرزمان شهیدش در این عملیات 

سخن می گفت.
بــا گذر ایام و ضــرورت حضور نیروهــای زبده در 
رده های مختلف یگان های جنگ او مســؤولیت معاون 
رئیــس ســتاد لشــکر انصارالحســین)ع( را به عهده 
گرفت. پس از مدتی با حفظ ســمت مسؤولیت واحد 
آموزش نظامی را نیز پذیرفت. او مسؤولیت غیر رزمی 
داشــت اما با حضور در عملیات و خطوط مقدم جبهه 
رشادت های غیر قابل وصفی از خود نشان داد از جمله 

در محورهای میمک و سومار.
پس از به اســارت در آمدن فرمانــده گردان 154 
حضرت علی اکبر )ع( ســردار رضا مســتجیری، رضا 
شــکری پور فرماندهی این گردان را عهده دار شــد و 

نیروهای گردان را آماده نبرد با دشمنان کرد.
این گردان با فرماندهی رضا شکری پور در عملیات 
والفجــر 8 افتخارات زیادی نصیب نیروهای مســلح و 
مردم ایــران کرد به جرأت می تــوان گفت فرماندهی 
شــهید شکری پور باعث شد نیروهای دشمن در جاده 

ام القصر زمین گیر شوند.
بعد از این عملیات ســردار محسن رضایی فرمانده 
ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در دوران دفاع مقدس 

گفت:" گردان 154لشــکر انصارالحسین)ع( گردنه ی 
احد را برای اســالم حفظ کرد. دلیلش این بود که اگر 
عراق از این نقطه موفق به پیشــروی می شد نیروهای 
ما در سایر محورها در محاصره می افتادند و در نهایت 

فاو سقوط می کرد."
او در این عملیات مجروح شد. با اصرار زیاد او را به 
پشت جبهه منتقل کردند . در موقع انتقالش به پشت 
خط می گفــت. روی صورت مرا بپوشــانید تا روحیه 
نیروها با دیدن من ضعیف نشــود. بعد از عمل جراحی 
در آبــادان حاج رضا را به تهران اعزام کردند .او مدتی 
در بیمارســتان نیروی دریایی بستری بود . دوستان و 
همرزمانش دسته دسته به عیادتش می آمدند. وقتی از 
او جویای وضع جسمی اش می شوند می گوید:" خوب 
است .این دکترها چرا ما را مرخص نمی کنند. ما باعث 
زحمت و خرج برای جمهوری اســالمی هستیم چون 
برای ما پول خرج می کنند؛ ما باید برای انجام وظیفه 

به جبهه برویم."
در 28 اســفند ماه 1364 او را بــه همدان منتقل 

می کنند تا در منزل خود بستری شود.
او سفارشات الزم را به نیروهای گردان می کرد که 
مبــادا قصور و کوتاهی در مورد جنــگ روا بدارند. در 
ایام فراغت با مادرش صحبت می کرد و او را به صبر و 

شکیبایی دعوت می نمود.
با بــی حجابی و بــی بند و باری جوانان ســخت 
مخالف بود و از آن رنج می برد . می گفت:" می ترســم 
ما برویم و این مســائل منکرات و فساد حل نشود. در 
صحبت هایش تأکید داشــت که پیام ها و رهنمودهای 
امام بزرگــوار را باید اطاعت کنیــم و به حضرت امام 
عشق و عالقه زیادی داشــت. از دروغ و غیبت سخت 
بی زار بود و می گفت:" این دنیا محل آزمایش است ما 

باید صبر کنیم از امتحان خوب بیرون بیایم. "
به دید و بازدید از فامیل و دوســتان اهمیت بسیار 
می داد و هر نوبت که می خواســت بــه جبهه برود از 

همگان طلب حاللیت می کرد.
برادرش می گوید:" موقعی کــه مجروح و در خانه 
بســتری بود با بچه اش زیاد گــرم نمی گرفت و وقتی 
به او می گفتیــم چرا ایــن کار را می کنی؟ می گفت: 

نمی خواهم به من عادت کند."
بعد از بهبودی نســبی و در خــرداد ماه 1365 به 
جبهــه رفــت. در آن زمــان گــردان 154 در جبهه 

خرمشهر مشغول پدافند بود.
نیروهای دشــمن در جبهه جزیره مجنون جنوبی 
عملیاتی را انجام داده و دو خاکریز نیروهای خودی 
را تصــرف می کنند. از آنجا کــه جزایر مجنون برای 
ایــران از اهمیت خاصــی برخوردار بــود حاج رضا 
با عــده نیرو که در اختیار داشــت بــرای مقابله با 
نیروهای متجاوز دشــمن به جزیــره مجنون اعزام 
می شــود. او در دفــاع از جزایر مجنون به ســختی 
مجروح می شــود. فرمانده لشــکر اصــرار می کند او 
برگــردد عقب اما حاج رضا قبــول نمی کند و اظهار 
می دارد ما در جزیره هزاران شهید داده ایم و سزاوار 

نیست آنجا را از دست بدهیم.
او در شب عملیات که به قصد تصرف خاکریزهایی 
تصرف شده توسط دشــمن در بیست و هشت خرداد 
1365 از ناحیه دســت و پا مــورد اصابت ترکش قرار 
می گیرد اما به پشــت جبهه برنمی گردد تا عملیات به 
نتیجه برسد و خاکریزهای مورد نظر پس گرفته شود. 
او به وعده اش عمل می کند و مواضع ســقوط کرده را 
دوباره از دشــمنان باز پس می گیــرد اما در صبح روز 
عملیــات در حالی که از مواضع تصرف شــده پدافند 
می کرد از ناحیه سر مورد اصابت گلوله غناسه دشمن 

قرار می گیرد و به درجه عظیم شهادت نایل می شود.
--------------------------------------

منبع:پرونده شهید در بنیاد شهید و امور ایثارگران 
همدان و مصاحبه با خانواده و همرزمان شهید

وصیت نامه شهید

تا زمانی که ظلم در جهان حاکم است 
مبارزه خواهیم کرد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و ما النصر اال من عنداهلل العظیم

با درود و ســالم بر مهدی موعود صاحب عصر و 
زمان )عج( و با ســالم بر خمینی بت شکن نایب بر 
حقش و با درود بر شــهدای به خون خفته از صدر 
اســالم تا کنون و با درود بر شــما امت شهید پرور 
که همیشــه در صحنه اید و امیدوارم که تا انقالب 

مهدی)عج( نهضت را ادامه دهید، انشاءاهلل.
خدایا تو خود شــاهدی که چگونه ظالمان و زالو 
صفتان جهانی ملتهای مستضعف را در بند کشیده 
و می کشند و بر آنها قلدری می کنند، ولیکن هیهات 

من الذله.
امام ما این اســطوره تقــوی و مقاومت با توکل 
بر خداوند ســبحان و اســتعانت یاران وفادارش و 
پشــتوانه این امت شهید پرور بپا خاسته و بر دهان 
یاوه گویان و مســتکبرین زمانه زدند و اعالم کردند 
که ما نیز همچون موالیمان حســین )ع( و یارانش 
که تا آخرین قطــره خون جنگیدند و حتی کودک 
شــش ماهه خود را نیز نثار کردند، ندای تن ندادن 
به ذلت را سر می دهیم و می گوئیم ای آمریکا و ای 
شوروی و ای اســتکبار جهانی، بدانید و آگاه باشید 
ما به حکم وظیفه شــرعی تا زمانــی که در جهان 
ظلم هســت و تا وقتی که پرچم ســبز ال اله اال اهلل 
بر جهان طنین نیفکنده باشد، مبارزه هست و انشاء 

اهلل مبارزه خواهیم کرد.
آری! به قول امام عزیزمــان که می فرماید ما بر 
اســالم دعوا داریم، ما نیز هیچ آرزویی بجز پیروزی 
اسالم نداریم و جهت تحقق این هدف باید خون داد 
و حاال که کاروان شــهدا در حرکت اســت ما نیز از 
خدا خواستیم که دنباله رو این کاروان باشیم، شاید 
که خدا ما را هم بپذیرد و شکر خدا را که در این راه 
قدم نهادیم، دیگر خداوند سبحان می داند و مالئک 

مقربش که توفیق شهادت داشته باشیم یا نه.
و اما شما ای برادران پاسدار بدانید که مسؤولیت 
بس ســنگین است و دشــوار، راه دراز و هدف نیز 
بســیار مقدس اســت و شــما نیز که بــا پیروی و 
همراه بودن با روحانیت پیشــرو این راهید، کوشش 
کنید که مبادا از مســؤولیت محوله شــهدا غافل و 
از پیروزیهای مقطعی به خود مغرور شــوید. تا توان 
داریــد به جبهــه بروید و جهت تحقق دســتورات 
خداوند با دشمنان کافر جهاد کنید و انشاء اهلل بعد 
از پیــروزی یا در صورتی که خداوند تبارک و تعالی 
شما را پذیرفت و شهید شدید، تازه وظیفه یک فرد 
مسلمان را انجام داده اید و تمام اعمال ما وظیفه ای 
است که خداوند بر ما مقرر کرده است و ما نیز باید 
آن را انجام دهیم و خداوند متعال به رســول خود 
نیز چنین فرمــود که تو وظیفــه ات را انجام بده، 
حــاال مردم می خواهند بپذیرند یا نپذیرند و اما آن 
بیچارگانی که توفیق جهاد فی ســبیل اهلل به علل 
مختلف از آنها سلب شده و لیاقت شرکت در جبهه 

را ندارند بدانند که توفیق شرکت در جبهه سعادتی 
بس بزرگ است و در صورت قبول خداوند، شهادت 

عظیم تر از همه اعمال است.
و ای امت شــهید پرور بدانید که خداوند انسانها 
را همیشه مورد امتحان قرار می دهد زیرا دنیا محل 
آزمایش اســت، منتهی در سطح علم، آگاهی، صبر 
و مقاومت انســان مثال امتحان حضرت ابراهیم این 
اســت که بخاطر ایمان به خــدا از طریق کفار در 
آتش انداخته شــود و در همان حال مالئکه تقاضا 
می کنند که به او کمک کنند ولیکن او نمی پذیرد و 
اعالم می کند خداوندی که مبلغ او هستم مرا یاری 
می کنــد که به فرمان خداوند آتش بر او گلســتان 

می شود.
و امــا امتحان ما در ایــن مرحله از زمان، جنگ 
است، جنگی که امام عزیزمان می فرماید جنگ بین 
تمامی کفر با تمامی اســالم است. پس وصیت من 
به شما این اســت که جبهه ها را پشتیبانی کنید و 
اماممان را تنها نگذارید و پشــتیبان او باشــید و از 
اهداف مقدس او غافل نشوید که ما اکنون در حال 
امتحانیم و این متــاع دو روزه دنیا را بر آخرت که 
قرآن می فرماید نفروشــید و بدانید که خداوند هیچ 

گاه به وعده اش خالف نمی کند.
یک مسئله مهم که ما باید در آن بیندیشیم این 
اســت که ببینیم حق کیســت و چیست؟ آیا قرآن 
حق اســت یا نه؟ پس حاال که دانستیم قرآن حق 
اســت و کلیه ابرقدرتها خالف آن عمل می کنند و 
آن نیز از کفر و الحاد و نفاق و فســاد آنها در تمامی 
کشورها می باشــد و با ما روبرو شده اند پس ما نیز 
بــه پیروی از قرآن، حقیــم و باید از حق خود دفاع 
کنیم و بدانیم که در این دنیا مسافری بیش نیستیم 
و انشــاءاهلل باید نتیجه اعمال نیک و بد خود را در 

آخرت ببینیم که )الدنیا مزرعه االخره(.
خداوند همه ما را به راه راست، راه اولیاء و انبیاء 
خود هدایت کند و ما را آنی و لحظه ای به خودمان 
وامگذارد و به امام عزیز ما طول عمر عنایت فرماید.

والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
رضا شکری پور 22/12/1362

باز هم اول شدی...!
هگمتانه، گروه همه دانا: بین من و 
شکری پور شــکر آب شده بود. چیز 
اختالف سلیقه  بیشــتر  نبود.  مهمی 
پور  دفعه شــنیدم شکری  یک  بود. 
مجروح شــده و اعزامــش کرده اند 
کرمانشــاه. با خودم گفتم من مقصر 
به  بطلبم.  حاللیــت  بروم  باید  بودم 
ســرعت خودم را رساندم کرمانشاه. 
شده  اعزام  پیش  ساعت  چند  گفتند 
دیر  همدان  رســیدم  وقتی  همدان. 
وقــت بود. گفتم صبــح زود می روم 
ســراغش. نماز صبح را خوانده بودم 
که صدای در بلند شد. اول صبح چه 
کسی با ما کار داشت. تا در را باز کنم 
هزار تا فکر و خیال به ســرم زد. سر 

جایم میخکوب شدم. باورم نمیشد. شکری پور 
دو تا عصا زیــر بغلش گرفته بود. هر دو پایش 
مجروح شده بود. خودش را انداخت بغلم. من 
ببوس و او ببــوس. می گفت: » آمده ام حاللی 
بطلبم. « اشک توی چشم هایم حلقه زده بود 
و بغض توی گلویم شکسته بود. زدم زیر گریه 

می گفتم: » باز تو اول شدی. «
راوی: همرزم شهید

...
*خاطره شهید صیاد شیرازی و حاج رضا

صیاد شیرازی، مسؤوالن لشکر را دعوت کرده بود 
قرار گاه؛ جشن نیمه شعبان.

جمعّیت را کنار زدم به صیاد برسم. آن جلو مچم 
را گرفت و گفت:

کجا؟
گفتم: یه عطره می خوام بدمش به صیاد.

گرفت و بو کرد.
چشماشو بست و نفس عمیقی کشید:

به به چه بویی داره!
گذاشت تو جیبش.

گفتم: نمی ذارم ببری!
گفت: من به دردت می خورم! فردا که شهید بشم 

غصه می خوری ها!
کوتاه نیامدم.

آخر مراسم رفت پیش صیاد.
گفت این عطر رو دوستم برای شما آورده

ولی چــون خیلی خوش بو بود نتوانســتم ازش 
بگذرم.

صیاد گرفت و بو کرد،
بعد دو دستی برگرداندش به حاج رضا و با لبخند 

گفت:
تقدیم به شما سرباز امام زمان.

...
قبل از شــروع عملیات جزیره مجنون در خرداد 
65، حاج رضا شکری پور که تازه از مرخصی برگشته 
بــود پیش ما آمــد. هنوز زخمی بود و شــکمش به 
واسطه جراحت شدید 27-28 تا بخیه خورده بود و 

با اون مجروحیت شدید باز اومده بود منطقه.
من به همراه شــهید سید حســین فدایی فروتن 
مشغول درست کردن خورشیدی بودیم که حاج رضا 
به ســمت ما اومد و رو کرد به سید حسین و گفت: 
آقا سید یه چند روزی رو بیا پیش ما. آقا سید با اون 
نگاه معصومانه رو سوی من کرد و انگشت خودش رو 
باال آورد و به من گفت: اجازه هست؟ با تمام عالقه ای 
که به سید حسین داشــتم و دلم نمیخواست که از 

من دوره بشه اما گفتم باشه برو.
سید حسین که شال سبزش رو به کمرش بسته 
بود با اون نگاه معصوم و لبخند همیشگی همراه حاج 

رضا عازم شد و رفت.
روز عملیات به واسطه مجروحیت حاج رضا، عمو 
اکبر )اکبر امیرپور فرمانده اطالعات و عملیات لشکر 
32 انصار الحســین )علیه الســالم(( که فرماندهی 
محور رو به عهده داشــت اجازه حضور حاج رضا رو 
تو خط نداد و همراه حاج رضا، عمو مفرد و چندتا از 
بچه ها در سنگر فرماندهی محور کار فرماندهی خط 
رو بــه عهده گرفته بود و از قبل یکی دیگه از بچه ها 
رو به جای حاج رضا بــه فرماندهی گردان منصوب 

کرده بود.
بــه نقل از عمو اکبر، اون روز خط خیلی شــلوغ 
بود و آتش دشــمن بی نهایت سنگین و مدام بچه ها 
در حال تک و پاتک بودن. من هر بار که با بیســیم 
با خط مقدم تمــاس می گرفتم هر چند بار یه دفعه 
یه صدای جدید رو خط می اومد و وقتی میپرســیدم 

شما؟ میگفت من فالنیم و نفر قبلی شهید شد.
همین طور پشت ســر هم فرمانده ها به شهادت 
می رســیدند و فرماندهــی رو تو خــط مقدم کس 

دیگه ای به عهده میگرفت.
حاج رضا کنار ما نشســته بود و مثل اسفند روی 
آتیش یک جا بند نمیشد. اضطراب تمام وجودش رو 
گرفته بود. مدام التمــاس میکرد: عمو اکبر بذار من 
برم جلــو، تو رو خدا بذار من برم. من میتونم بچه ها 

رو هدایت کنم. بذار برم جلو پیش بچه ها.
بــه نقل از عمو مفرد، اون روز حاج رضا یه کفش 
کتانی ســفید پوشــیده بود و می دیدم که چجوری 

باال و پایین میپــره و به خودش پیچ 
و تــاب میخوره و بهم ریخته اســت. 
نمی دونم چطوری ولی حاج آقا کیانی 
که حرفــش برای عمو اکبر حرف آخر 
بود از اصرار حاج رضا با خبر شده بود 
و با بیسیم به عمو اکبر گفته بود حاج 

رضا رو بفرست جلو.
همین کــه عمو اکبر گفت پاشــو 
بــرو. خدا رو گواه میگیرم حاج رضا رو 
دیدم که وقتی به سمت قایق میدوید 
پاهاش از زمین جدا شــده بود. دیدم 
حاج رضا بــا اون کفش هــای کتانی 
سفید چطوری از زمین جدا شده بود 
و بین زمین و آسمون داشت به سمت 

قایق دوان دوان پرواز می کرد.
به نقل از یکــی از بچه ها که توی خط بود وقتی 
حاج رضا به خط رســید شــروع کرد به هدایت بچه 
ها. حجم آتیش بی نهایت زیاد بود و بیشــتر بچه ها 
شهید یا مجروح شده بودن. اکثرا هم از ناحیه صورت 
مجروح شده بودن. وسط اون هیاهوی تیر و خمپاره، 
احساس کردم یک لحظه همه جا ساکت شد و تیری 
زوزه کشــان انگار که به شیشــه ای برخورد کنه به 
جایی اثابت کرد و صدای شکسته شدن جسمی بلند 
شــد. من همینطور که با یک چشــم مجروح دنبال 
صدا میگشــتم دیدم تیر به بازوی حــاج رضا اثابت 

کرده و استخوانش کامال خورد شده.
یکی از بچه ها به سمت حاج رضا رفت تا دستش 
رو پانســمان کنه که یک هو صدای فریاد حاج رضا 
بلند شــد که: برو چیزی نشــده که، به بچه ها برس. 
دیگه تــوی اون همه هیاهوی گلوله و باروت و خون 

غرق شده بودیم.
انفجارهــای مهیبی در منطقه رخ میداد و من به 
ســمت خط مقدم رفتم. قایــق رو کنار یک خاکریز 
نگه داشــتم و پیاده شدم، وقتی از خاکریز باال رفتم 
وضعیت خیلی عجیبی بود. همه بچه ها شــهید شده 
بودن و جنازه هاشــون گوشه و کنار پخش شده بود 
و مــوج انفجاز لباس های بچه ها رو تیکه و پاره کرده 

بود.
جلوتر رفتم دیدم انگار حاج رضا روی یک بشکه 
نفــت نشســته، جلوتر که رفتم دیدم تیری به ســر 
مبارکش اثابت کرده و در همان حالت با دســتهای 

باز و رو به آسمان ملکوتی شده بود.
جالب بود بیشــتر فرمانده گروهان ها و دسته ها و 
مســؤولین گردانش، دور تا دور حاج رضا به شهادت 
رسیده بودند و همراه با فرمانده خود به پرواز درآمده 

بودند.
همین طور که داشــتم برمی شــگتم دیدم سید 
حسین فدایی فروتن هم با همون شال سبزی که به 
کمر بسته بود گوشه ای مظلومانه به شهادت رسیده 

و آسمانی شده بود.
یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.

راوی: مرتضی نادر محمدی

ویژه سالگرد شهادت »شهید حاج رضا شکری پور«
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شهرداری منطقه چهار همدان

شــهرداری منطقه چهار همدان در نظر دارد نســبت به واگذاری پروژه های عمرانی زير از طريق مناقصه عمومی به پيمانکاران واجد 
 شــرايط اقدام نمايد. لــذا از پيمانکاران دارای صالحيت دعوت بعمل می آيد جهت دريافت اســناد و اوراق شــرکت در مناقصه از تاريخ

3/28/ 98لغایت 98/4/4 به آدرس سامانه تدارکات الکترونيک دولت )ستاد(مراجعه نمايند
خالصه شرایط شرکت در مناقصه :

1ـ حداکثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهرداری منطقه چهار ازتاريخ 98/4/4 لغایت98/4/15خواهد 
بود.

2ـ چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم 
نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

3ـ مبلغ تضمين شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانکی يا واريز نقدی که می بايستی به شماره 
حساب 0107996658004 شهرداری منطقه چهار همدان نزد بانک ملی شعبه فرعی باباطاهر واريز گردد.

4ـ متقاضی بايد براســاس ظرفيت کاری مورد تاييد از طرف معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياســت جمهوری قيمت پيشنهادی 
خود را ارائه نمايد. بديهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد.

5ـ کليه هزينه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
6ـ ساير اطالعات و جزييات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

7ـ شهرداری در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار می باشد.
 8ـ شــرکت در مناقصه و دادن پيشــنهاد به منزله قبول شــرايط و تکاليف شــهرداری همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالی شهرداری 

می باشد.
9ـ ســپرده افرادی که در مناقصه برنده نگرديده به اســتثناء نفر اول و دوم يک هفته پس از ابالغ صورتجلسه کميسيون معامالت  مسترد 

می گردد.
11ـ بديهی اســت حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان   5 درصد پروژه از برنده مناقصه اخذ و تضمين شــرکت 

در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد
12ـ به اين پيمان ها تعديل تعلق می گيرد 

13ـ به اين پيمان ها پيش پرداخت تعلق نمی گيرد.
14ـ  زمان و مکان بازگشــايی پاکت ها مورخ98/4/16ســاعت 16بعدازظهردر شــهرداری مرکزی خواهد بود )حضور نمایندگان 

پيمانکاران در این جلسه بالمانع است(
15ـ برای کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 4246248 3 تماس حاصل نماييد.

16ـ ضمناً امکان مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهرداری همدان به آدرس WWW.hamedan.ir امکان پذير می باشد.

مبلغ برآورد نام  پروژهرديف
اوليه )ريال(

ان
يم

ت پ
مبلغ تضمين مد

شرکت در 
مناقصه)ريال(

محل تامين اعتبارشماره سيستمی مناقصهرتبه پيمانکار
نوع مناقصه

احداث پارک 1
5150,000,000ماه2,985,247,908حصارامام

رتبه 5 حقوقی ابنيه 
وپايه 1 

شخص حقيقی
اعتبارات بازآفرينی 2098090334000053

-عمومی-

احداث پارک 2
اعتبارات بازآفرينی 2098090334000054رتبه 5 حقوقی ابنيه 5210,000,000ماه4,141,189,059وليعصر)ديزج(

-عمومی

ديوارکشی روخانه 3
3110,000,000ماه2,044,460,654حصارامام

رتبه 5 حقوقی ابنيه 
وپايه 2

شخص حقيقی
اعتبارات بازآفرينی 2098090334000055

-عمومی

4
ديوارکشی 

وپوشش رودخانه 
حصارامام

4210,000,000ماه4,017,890,310
رتبه 5 حقوقی ابنيه 

وپايه 1 
شخص حقيقی 

اعتبارات بازآفرينی-2098090334000056
عمومی 

لوله گذاری واصالح 5
5330,000,000ماه6,537,812,731نهرديزج

رتبه 5 حقوقی 
جمع آوری وانتقال 

فاضالب
اعتبارات بازآفرينی-2098090334000057

عمومی

مناقصه گهئ  آ
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شهرداری منطقه یک همدان

     شــهرداری منطقه یك همدان در نظر دارد اجراي پروژه هــای عمرانی ذيل را به پيمانکاران ذيصــالح واگذار نمايد. لذا از 
پيمانکاران واجد شرايط دعوت به عمل می آيد از تاريخ )98/3/13تا تاریخ  98/3/18(، جهت دريافت اسناد مربوط به شرکت در 

مناقصه، به آدرس سامانه تدارکات الکترونيکی دولت)ستاد( مراجعه نمايند .
خالصه شرایط شرکت در مناقصه:

1-حداکثر مهلت قبول پيشــنهادها و تحويل اســناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهرداری منطقه يک از تاريخ 98/3/18 لغایت 
)98/3/28

2-چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد تضمين شــرکت در مناقصه ايشــان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و 
در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

3-مبلغ تضمين شــرکت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدی به حســاب 0108127085002 بانک ملی شعبه امامزاده 
عبداله در وجه شهرداری منطقه يک يا ضمانتنامه بانکي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.

4-متقاضی بايد بر اساس ظرفيت کاری مورد تاييد از طرف معاونت محترم برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری قيمت 
پيشنهادی خود را ارائه نمايد. بديهی است در غير اين صورت تضمين شرکت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام می گردد.

5-کليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6-ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.

7-شهرداری در رد يا قبول يک يا کل پيشنهادات مختار است.
8-شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالی شهرداری 

می باشد.
9-تضمين شرکت در مناقصه افرادی که در مناقصه برنده نگرديده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از يک هفته  از ابالغ صورتجلسه 

کميسيون معامالت مسترد خواهد شد.
10- بديهی است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمين 

شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.
11-ارزيابی توانمندی فنی، بازرگانی و مالی پيشــنهاد دهنده بعهده کميســيون ميباشد و در صورت تاييد توسط کميسيون پاکت 

پيشنهاد قيمت بازگشايی خواهد شد.
12- به اين پيمان ها پيش پرداخت تعلق نمی گيرد.

13- به اين پيمان ها تعديل تعلق می گيرد.
14- زمان بازگشــايی پاکت ها مورخ 98/3/29 ساعت14 در محل شهرداری ستاد خواهد بود و حضور نمايندگان پيمانکاران در 

اين جلسه بالمانع می باشد.
15-براي کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائيد.
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مبلغ برآورد اوليه    نام پروژه
)ريال(

ان
يم

ت پ
مد

مبلغ تضمين شرکت 
مبلغ تضمين رتبه پيمانکاردر مناقصه )ريال(

شماره مناقصه سيستمیمحل تامين اعتبارانجام تعدات

1
پوشش 
رودخانه 
نيازمند

6525/000/000ماه10/486/690/745
حداقل پايه 
پنج حقوقی 

ابنيه

پنج درصد 
کل مبلغ 

پيمان

درآمدهاي 
 2098090334000045عمومي شهرداري

2
احداث سايت 
موزه ميدان 

امام)ره(
1/450/000/000 5ماه28/732/983/457

حداقل پايه 
پنج حقوقی 

ابنيه

پنج درصد 
کل مبلغ 

پيمان

از محل اعتبارات 
کمکهای فنی و 

اعتبارات موضوع 
بند الف تبصره 
18 طرح ملی 

بازآفرينی شهری

2098090334000043 

3
خريد و 

اجرای دستی 
آسفالت

6420/000/000ماه8/389/861/918

 حداقل پايه 
پنج حقوقی 
راه و باند 

فرودگاه

ده درصد کل 
مبلغ پيمان

درآمدهاي 
 2098090334000044عمومي شهرداري
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به زیارت مردگان خود بروید که آنها از 
دیدار شما خوشحال می شوند و هرکدام 
از شما بر سر قبر پدر و مادرش، پس از 

دعا برای آنها از خدا حاجت بخواهد.
کافی، ج2، ص2٣0

زهار دولتم از غیب روی بنمایدگرم عنایت او رد ربوی بگشاید

زم سرم هب پاهی کروبیان فرو انیدنظر هب گلشن روحانیون نیندا

ز روی لطف رب احوال ما ببخشایدوگر هب حال رپیشان ما کند نظری

ن نیاالیدهب شیپ خاطرم ار کاینات رعهض کنند ز کبر دامن همت بدا

گرش هب صیقل توفیق زنگ زبدایدتوان رد آینه آن جمال جان دیدن

پسند دوست بود رههچ دوست فرمایدورم ز شیپ رباند هب جور حکم اوراست

دلش ز غم رنهد خاطرش نیاسایدعبید را کرمش ات نوازشی نکند
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4 قيمـت هر گرم طال , 2 8 9 , 0 0 0
45,690,000 قيمت تمام سكه
24,470,000 قيمت نيم سكه
16,480,000 قيمت ربع سكه

9 قيمت سكه يك گرمي دولتي , 9 9 0 , 0 0 0

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

133,360دالر 
152,430یورو 
170,440پوند 
19,560یوان

23,000لير ترکيه

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان همدان:

کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن 
نتیجه بی توجهی به قانون بهبودی مستمر فضای کسب و کار

انجمن  دبیر  رویــداد:  گروه  هگمتانه، 
انبوه سازان مســکن و ساختمان استان 
قانون  بــه  توجه  عدم  گفــت:  همدان 
بهبودی مستمر فضای كسب و كار باعث 
كاهش سرمایه گذاری بخش مسکن شده 

است.
بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانــه، علی 
عندلیبــی با اشــاره به اینکــه بهبود فضای 
کســب و کار و رونق تولید از سوی مسؤوالن 
کشــوری تأکید شده است، به اهمیت آن در 
بخش مســکن اشــاره  کرد و گفت: پنج سال 
تاش وزارت راه و شهرســازی و پنج ســال 
کار کارشناســی در جهت بهبود فضای کسب 
و کار که توســط وزیر سابق راه و شهرسازی 
و کارشناسان ورزیده وزارت راه و شهرسازی 
رقم خــورده بود با البیگــری تعدادی خاص 

به هوا رفت.
وی با اشاره به اینکه معاونت جدید مسکن بدون 
کوچک ترین توجهی به ســال ها تاش کارشناسی 
بخشــنامه اخیر را اباغ کرده اســت، عنوان کرد: 
نمایندگان کانون سراســری انبوه سازان در جلسه 
مشــترکی با معاونت مســکن مراتب اعتراض خود 
را نشــان دادند؛ چراکه این بخشــنامه ارجاع کار 
مهندســان بهبودی فضای کسب و کار را به شدت 
تحت تأثیر قرار داده و شایسته ساالری و بهره وری 
را کاهــش خواهــد داد و معنی و مفهــوم رقابت 
را که الزمه پیشــرفت اســت کم اثر خواهد کرد و 
است که  انتخاب مهندسانی  انبوه ســازان  خواسته 
توســط وزارت راه و شهرســازی تعیین صاحیت 
شــوند و برای آنها کارت صاحیت حرفه ای صادر 
شــده است متأسفانه کار به جایی رسیده است که 
امروز کانون سراســری انبوه سازان کشور به دلیل 
عدم رعایت قانون بهبودی فضای کســب و کار به 

قوه قضاییه شکایت کردند.
دبیر انجمن انبوه ســازان مســکن و ساختمان 
اســتان همــدان در همین خصــوص اضافه کرد: 

این موضوع عاوه بر دلســردی انبوه سازان کشور، 
تأثیــر منفی در تولید مســکن دارد به طوری که 
امروز تعداد پروانه های صادر شده به شدت کاهش 
داشته و به زیر 400 هزار واحد رسیده است و این 
در حالی اســت که نیاز به تولید مسکن حدود یک 

است. واحد سالیانه  میلیون 
وی به اصاح قانون نظام مهندســی و کنترل 
ســاختمان اشــاره کرد که بدون توجــه به نظر 
بخــش خصوصی و ماده دو فضای کســب و کار، 
بررســی  در کمیســیون عمران مجلس در حال 
اســت اشــاره کرد و گفت: این قانون به شــدت 
منافــی بهبــودی فضای کســب و کار اســت و 
به  نادیده گرفتن خاســتگاه های بخش خصوصی 
شــدت در آن نمایان شــده اســت و در کاهش 
تولید مســکن در آینده نیز تأثیــر منفی خواهد 

داشت.
این مســؤول با بیان اینکه انبوه سازان کشور به 
این قانــون خوش بین نیســتند، تصریح کرد: این 

قانــون نتایج بدی را در عدم رونق تولید دارد.
عندلیبی با اشــاره به گرانی مســکن نیز گفت: 

در تمام حوزه های مســکن از جمله مصالح و 
عوارض مختلف و انشعابات آب و برق و گاز و 
خدمات مهندسی گرانی اتفاق افتاده است و 
قیمت زمین 2.5 برابر و حتی بیشتر افزایش 
یافته اســت که همگی آنها در گرانی موجود 

مؤثر بوده اند.
و  عــوارض شــهرداری  افزایش  بــه  وی 
خدمــات فنی مهندســی نیز اشــاره و بیان 
کرد: قیمت میلگرد و مصالح دیگر به شــدت 
افزایش یافته است و از سوی دیگر مشکات 

مختلفی در تهیه این مصالح وجود دارد.
آپارتمان ها  قیمت  افزایش  به  این مسؤول 
اشــاره و عنوان کرد: از آنجا که قدرت خرید 
مردم پایین آمده اســت و تــورم وجود دارد 
رکود تورمی در مســکن پدید آمده اســت. 
بــدان معنی که با وجود نیاز به مســکن، به 

دلیل تورم باال قدرت خرید کمتر شده است.
عندلیبی اظهار کرد: تســهیات در حال حاضر 
با سود 18 درصد به انبوه ساز پرداخت می شود که 
انبوه ســاز باید 20 درصــد آن را اوراق بخرد که با 
هزینه خرید اوراق سود پرداختی تسهیات به 25 
درصد می رســد که تحمیل هزینه به ساخت و ساز 

را زیاد خواهد کرد.
دبیر انجمن انبوه ســازان مســکن و ساختمان 
استان همدان خواستار پرداخت تسهیاتی با سود 
زیر 10 درصد به انبوه ســازان شد و اظهار کرد: از 
ســویی پرداخت اقســاط برای خریداران باید 25 
ســال به باال باشد. تا خریداران در پرداخت اقساط 
ماهیانه با مشــکل مواجه نشــوند و بتوانند از وام 

گردند. بهرمند  مناسب 
قانــون پیش فروش و  بــه موضوعات  عندلیبی 
مــاده 77 نیز اشــاره ای کرد و با بیــان اینکه این 
قانون ساخت و ســاز و تولید مسکن را قفل کرده 
است، عنوان کرد: درخواســت انبوه سازان اصاح 
این قوانین اســت تا بهبودی فضای کســب و کار 

ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان:

بیش از 200 میلیارد ریال 
صرف بازسازی و تعمیر تجهیزات مصوب استانی

١9 مجتمع آبرسانی روستایی در استان وجود دارد
هگمتانه، گــروه رویداد: مدیرعامل 
شركت آب و فاضالب روستایی استان 
همدان با بیان اینکه ســال گذشته 20 
میلیــارد و 500 میلیــون تومان برای 
بازســازی، تعمیر و نگهداری و بخش 
بیان  داشتیم،  استانی  مصوب  بهداشت 
كرد: 27 میلیارد تومان هم اعتبار ملی 
و از محل های مختلف مصوبه داشتیم كه 

پروژه های خوبی در استان اجرا شد.
به گــزارش خبرنــگار هگمتانه، ســید 
مصطفی هاشمی دیروز در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به اینکه سال گذشته 20 میلیارد و 
500 میلیون تومان برای بازســازی، تعمیر و 
نگهداری و بخش بهداشــت مصوب استانی 
داشتیم، گفت: 27 میلیارد تومان هم از اعتبار 
ملی و از محل های مختلف مصوبه داشتیم که 
توانســتیم پروژه های خوبی را در استان اجرا 

کنیم.
وی با بیــان اینکه امســال بارندگی هــای خوبی 
داشــتیم، عنوان کرد: این بارش های مقطعی مشــکل 

چندانی از مشکات آب استان حل نکرده است.
هاشــمی با اشــاره به تنش های آبی گفت: وجود 

گرمای اخیر مصرف آب را افزایش خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه همدان یک استان روستانشین 
است، عنوان کرد: این نشــان می دهد وظیفه آبفار در 

قبال مردم سنگین است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب روستایی استان 
همدان با بیان اینکه 880 حلقه چاه در اســتان وجود 
دارد،  گفت: آب روستاهای استان از 229 دهنه چشمه 

و 62 رشته قنات تأمین می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه ظرفیت منابــع آبی ما 38 
میلیون مترمکعب در ســال اســت، بیــان کرد: 19 
مجتمع آبرسانی در روســتاهای استان وجود دارد که 

205 روستا را پوشش می دهد.
هاشــمی گفت: سال گذشته 40 حلقه چاه با عمق 
ســه هزار مترمربع حفــاری کرده ایم که 340 لیتر در 

ثانیه به ظرفیت تأمین آب اضافه کردیم.

وی با اشــاره به اینکه شش مجتمع آبرسانی جدید 
در دست مطالعه داریم، عنوان کرد: 16 مجتمع نیز در 

دست مطالعه است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب روستایی استان 
همدان با بیان اینکه بــرای50 درصد وصول مطالبات 
افزایش یافته اســت، گفت: این امر برای نخستین بار 

اتفاق افتاده است.
هاشمی در ادامه سخنانش با بیان اینکه عمده مصرف 
بیش از اندازه آب در روســتاها به دلیل فرهنگ نادرست 
اســت، بیان کرد: مصرف در روستاها عمدتاً غیرخانگی، 

آبیاری باغچه ها، آبپاشی محوطه و شستشو است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی همدان با 
اشاره به اینکه در استان 46 ایستگاه پمپاژ وجود دارد، 

عنوان کرد: ظرفیت پمپاژ 220 هزار مترمکعب است.
هاشــمی ادامه داد: در اســتان تعــدادی مجتمع 
آبرســانی به بهره برداری رسیده و تعدادی هم در حال 

احداث است.
وی بیان کرد: در استان 250 کیلومتر شبکه توزیع 
آب و خط انتقــال جدید احداث و هفت کیلومتر خط 

برق ایجاد شده است.

وی با اشــاره به اینکه سال گذشته 13 باب مخزن 
ذخیره ایجاد شــد، گفت: این مخازن سه هزار و 700 

متر حجم دارد.
هاشمی با بیان اینکه هشت باب آزمایشگاه فیزیک، 
شــیمی و سنجش کیفیت آب در روســتاهای استان 
مســتقر شــده، عنوان کرد: همچنین در روســتاهای 
اســتان در راستای بهداشــتی و گندزدایی کردن آب 

291 دستگاه کلرزن مایعی نصب شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب روستایی استان 
همــدان درباره نوســازی تجهیزات نیز گفت: ســال 
گذشــته چهار هزار و 200 کنتور خراب در روستاهای 

استان تعمیر و تعویض شده است.
وی تصریح کــرد: 12 هزار کنتور در روســتاهای 

استان همدان خراب است که باید تعویض شوند.
هاشــمی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مردم 
در سال 96، در ساخت 71 پروژه با یک میلیارد تومان 
شرکت داشــته اند، گفت: در سال 97 نیز 82 پروژه با 
یک میلیارد و 500 میلیون تومان با مشارکت مردمی 
انجام شده است. وی تصریح کرد: امسال هم 12 پروژه 

با هفت میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.
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