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)اشخاص حقوقي و صاحبان درآمد امالک اجاري(:

مهلت ارائه الکترونيکي اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 97 و 
 WWW.tax.gov.ir پرداخت ماليات مربوطه از طريق سامانه

حداکثر تا پايان تيرماه سال جاري است.
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جناب آقای مهندس 

درويشئ ــد  مجيـ

روزنامه هگمتانه

شايســته  انتصاب 
عنوان  به  جنابعالي 
شهرستان  فرماندار 
تبريک  را  اسدآباد  
عرض نمــوده، دوام 
توفيقات شــما را از 
درگاه خداوند متعال 

مسئلت داريم.

14357

جناب آقای مهندس 

درويشئ ــد  مجيـ

روابط  عمومی 
شهرداری تویسرکان

شايسته  انتصاب 
عنوان  به  جنابعالي 
شهرستان  فرماندار 
تبريک  را  اسدآباد  
دوام  نموده،  عرض 
مزيد  و  توفيقــات 

عزت و ســامت شــما را از درگاه 
خداوند متعال مسئلت داريم.

14357

شورای اسالمی شهر و شهرداری همدان

به عنوان فرماندار شهرستان  و بجای جنابعالی  انتصاب شايسته 
را  می باشد  ارزنده شما  تجربيات  و  توانايی  از  که حاکی  اسدآباد 
صميمانه تبريک عرض نموده و از درگاه ايزد منان آرزوی توفيقات 

روز افزونتان را داريم.

جناب آاقی  مهندس مجـيد ردويشی
فرماندار محترم شهرستان اسدآباد
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حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس خبر داد:

پیگیری پرورش و اصالح نژاد بوقلمون 
با 91 میلیارد تومان اعتبار در همدان

امیر خجسته نماینده همدان در مجلس:

مشکالت واحدهای صنعتی همدان
 رو به افزایش

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار:

اعالم پنج هزار میلیارد ریال اعتبار 
اشتغال برای همدان

@HegmatanehNewspaper كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

روادید اربعین حذف شد
3

معاون سازمان تعاون روستایی ایران:

اتاق های صنفی کشاورزی
 به زودی تشکیل می شود

خأل بانک اطالعاتی برای اثبات فعالیت بهره برداران

معاون توســعه تعاونی ها، تشــکل ها و نظام های 
بهره برداری ســازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
از تشــکیل اتاق های صنفی کشــاورزی در آینده ای 

نزدیک خبر داد.
عبدالرضا مسلمی پیش از ظهر دوشنبه با حضور 
در اســتان همدان و در جمع دبیــران نظام صنفی 
کارهای کشــاورزی استان از تشــکیل اتاق اصناف 

کشاورزی خبر داد.

معــاون توســعه تعاونی ها، تشــکل ها و نظام های 
بهره برداری ســازمان مرکزی تعاون روســتایی ایران 
گفــت: اولین رســالت نظام صنفی هویت بخشــی به 

کشاورزان است تا بتوان از حقوق آنها دفاع کرد.
وی افزود: با این حال همواره چالش شناســایی 
بهره برداران وجود دارد و متأسفانه در عصر فناوری 
هنــوز یــک بانک اطالعاتی منســجم بــرای اثبات 

ندارد. بهره برداران وجود  2فعالیت 

2

8
به مناسبت 18 تیر ، روز ادبیات کودک و نوجوان

کتاب، دنیایی پر از رنگ و خیال
 و دانایی برای کودکان

4
اختصاص 300 میلیارد تومان 

تسهیالت به واحدهای
خسارت دیده از سیل در نهاوند

5

نشست کتاب خوان رضوی
 برگزار شد

6

فعالیت 51 مدرسه فوتبال
 و فوتسال در همدان

وعده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان:

بهره برداری از 28 طرح صنعتی تا سه سال آینده
87 واحد صنعتی تعطیل در استان            برای قیمت سیب زمینی کاری بیشتر از نامه زدن نمی توانم انجام دهم

7

پیاده رو سازی همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
 خیابان آزادگان 

)شهیدمدنی(
اعتبار :

620 میلیون تومان

پیشرفت فیزیکی : 
20 درصد

مجری :
 منطقه سه  شهرداری

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

15

 گزارش می دهد:

کودتای »نقاب« از شکل گیری تا شکست
دالورمردان سپاه همدان در تعقیب کودتاچیان
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آزاد خط 

   همایش ســه روزه استانداران، معاون 
سیاســی- امنیتــی و اجتماعی اســتانداران، 
مدیران کل سیاســی انتخابات و تقســیمات 
کشــوری و فرمانداران سراسر کشور با هدف 
ارتقاء سطح آگاهی مجریان انتخابات و ایجاد 
انتخابات  برگــزاری  بــرای  الزم  هماهنگــی 
قانونمند و ســالم ســال جاری در تاریخ 18 
لغایــت 20 تیرمــاه 98 در تهــران برگــزار 

می شود.

   با ورود سیب زمینی همدان بازار این 
محصــول از تب و تاب خواهــد افتاد. رئیس 
هیأت مدیره انجمن ملی ســیب زمینی کشور 
اعــام کــرده در هفته های پیــش رو با ورود 
ســیب زمینی اســتان همدان به بازار، شاهد 
کاهــش قیمت تــا حــدود 40 درصدی این 

محصول در بازار خواهیم بود.

   نامزدهــای انتخابات مجلــس یازدهم 
و طرفــداران آنهــا، این روزها حضــوری فعال 
در فضای مجــازی دارند و با ژســت منتقدانه 
نسبت به وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود 
کشور ســعی در جلب آرای مردم در انتخابات 
پیــش روی مجلس دارند، در حالــی که تا دو 
سال گذشته به شــدت از وضعیت اقتصادی و 

اجتماعی کشور حمایت می کردند.

خبــر

پنجشنبهبرگزارمیشود
همایش»حافظانحریم

خانواده«درپیادهراهبوعلی

هگمتانه، گروه خبــر همدان: فرمانده 
برگزاری همایش  از  ناحيه همدان  ســپاه 
حافظــان حریم خانواده بــا حضور الهام 

چرخنده در پياده راه بوعلی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ علی بقایی در 
جمع خبرنگاران با اشــاره به فرارســیدن هفته 
حجاب و عفاف به تشــریح برنامه های این هفته 
پرداخــت و اظهار کرد: بــا توجه به هجمه های 
فرهنگی زیادی که به کشور وارد می شود توجه 
بــه هفته هایی همچون هفتــه حجاب و عفاف 

بسیار اهمیت دارد.
وی به تشریح برنامه های سپاه ناحیه همدان 
در هفته حجاب و عفاف پرداخت و گفت: برنامه 
شــاخص این هفته برگزاری همایش حافظان 

حریم خانواده است.
فرمانده ســپاه ناحیه همدان ادامه داد: این 
همایش در روز پنجشنبه هفته جاری از ساعت 
18 تــا 20 در پیاده راه بوعلــی همدان برگزار 

می شود.
وی با اشــاره به حضور الهــام چرخنده در 
این مراســم گفــت: این همایش با ســخنرانی 
آیت اهلل شــعبانی و میهمان ویژه الهام چرخنده 
و به همراه حضور خادمان امام رضا)ع( و پرچم 

متبرک حرم رضوی برگزار می شود.
بقایی در پایان با تأکید برنقش مهم حجاب 
بر حفظ آرامش در حریم خانواده گفت: از همه 
آحاد مردم دعوت می کنم بــرای ترویج هرچه 
بیشتر فرهنگ حجاب در جامعه در این مراسم 

حضور پیدا کنند.

معاونسازمانتعاونروستاییایران:

اتاقهایصنفیکشاورزی
بهزودیتشکیلمیشود
خألبانکاطالعاتیبرایاثبات

فعالیتبهرهبرداران

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: معاون 
توسعه تعاونی ها، تشــکل ها و نظام های 
بهره بــرداری ســازمان مرکــزی تعاون 
روستایی ایران از تشکيل اتاق های صنفی 

کشاورزی در آینده ای نزدیک خبر داد.
عبدالرضا مســلمی پیش از ظهر دوشنبه با 
حضور در استان همدان و در جمع دبیران نظام 
صنفی کارهای کشاورزی استان از تشکیل اتاق 

اصناف کشاورزی خبر داد.
معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های 
بهره برداری ســازمان مرکزی تعاون روســتایی 
ایران گفت: اولین رســالت نظام صنفی هویت 
بخشی به کشاورزان است تا بتوان از حقوق آنها 

دفاع کرد.
وی افــزود: با ایــن حال همــواره چالش 
شناسایی بهره برداران وجود دارد و متأسفانه 
در عصر فنــاوری هنوز یک بانــک اطاعاتی 
منســجم برای اثبــات فعالیــت بهره برداران 

وجود ندارد.
مســلمی موج ســواری را یک چالش در 
حوزه بیمه کشــاورزان دانســت و گفت: این 
امر سبب می شــود معرفی کشاورزان به بیمه 
برای بهره گیری از یارانه دولتی با حساســیت 

انجام شود. باالتری 
وی از تشــکیل اتاق های صنفی در آینده 
نزدیک خبر داد و اضافه کرد: پس از تشــکیل 
اتاق های صنفی کشــاورزی کماکان نظام های 
صنفی وجود دارند تــا اطاعات کامل منتقل 

شود.

خبــر

فرماندهانتظامیاستانهمدانخبرداد:
کشف100کیلوگرمتریاک
نتیجهعملیاتمشترکپلیس

همدانوالبرز
هگمتانــه، گروه خبر همــدان: فرمانده 
انتظامی استان همدان از کشف 100 کيلوگرم 
تریــاک در عمليات پليس مبــارزه با مواد 
مخدر استان همدان در استان البرز خبر داد.
سردار بخشــعلی کامرانی صالح در گفتگویی 
اظهار کرد: بــا تاش های اطاعاتــی چند ماهه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان بر روی 
یک باند قاچاق و توزیع مواد مخدر مشــخص شد 
این باند اقدام به انتقال مواد مخدر از اســتان های 

جنوبی به استان های مرکزی کشور می کند.
وی افزود: مشخص شد این باند اقدام به تهیه 
یــک محموله ســنگین مواد مخدر کــرده که به 
منظور جلوگیری از خرد شدن مواد در یک تعامل 
با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز، خودرو 
سواری آنها در ورودی مهر شهر کرج شناسایی و 

متوقف شد.
ســردار کامرانــی صالــح بیــان کــرد: طی 
بازرســی های صورت گرفته از این خودرو، 100 
کیلو گرم تریاک کشــف شــد، 4 متهم دستگیر 

شدند و 2خودرو سواری توقیف شد.
ورودی  در  تریاک  کيلوگرم   8 *کشــف 

شهرستان مالیر
فرمانــده انتظامی اســتان همــدان افزود: در 
عملیات دوم و در پــی تاش های اطاعاتی، باند 
قاچاقچیــان مواد مخدر که اقــدام به انتقال مواد 

مخدر به شهرستان مایر می کرد شناسایی شد.
وی تصریح کرد: کارکنان پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اســتان خودروی سواری آنها را در ورودی 
شهرســتان مایر شناســایی کرد و در بازرسی از 
آن، 8 کیلوگرم تریاک با لفافه کشف و یک متهم 

در این خصوص دستگیر شد.
در  قاچاق  ليتر سوخت  هزار  *کشف 85 

نهاوند
فرمانده انتظامی اســتان همدان همچنین از 
کشــف 85 هزار لیتر ســوخت قاچاق و توقیف 3 
دســتگاه کامیون توســط مأموران پلیس آگاهی 

شهرستان نهاوند خبر داد.
وی اظهــار کرد: در پی کســب خبری مبنی 
بر عبــور خودروهــای حامل ســوخت قاچاق از 
محورهای مواصاتی شهرســتان نهاوند، مأموران 
انتظامی این شهرستان با تشدید اقدامات کنترلی 
از 3 دســتگاه کامیون، 60 هزار لیتر نفت ســفید 
و 25 هــزار لیتر گازوئیل قاچــاق و فاقد مجوز را 

کشف کردند.
وی افزود: 3 متهم در این خصوص با تشــکیل 

پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کالهبرداری5میلیونتومانی
ازطریق»دیوار«
متهمشناساییشد

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس پليس 
فضای توليد و تبادل اطالعات استان همدان 
از کالهبرداری یک فرد در وبگاه دیوار خبر 

داد.
ســرهنگ فیروز سرخوش نهاد در گفتگویی در 
توضیــح این خبر اظهار کرد: بــا دریافت مرجوع 
قضایی مبنی بر کاهبرداری در وبگاه دیوار توسط 
یک شــهروند همدانی، رســیدگی به پرونده در 

دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
وی ادامــه داد: پــس از انجــام اقدامات فنی 
و پلیســی توســط کارشناســان پلیــس فتا در 
بررســی های اولیه مشخص شد شــاکی به قصد 
اجاره منزل در وبگاه دیوار با آگهی درج شــده از 
یک خانــه تمام عیار با تجهیــزات کامل و اجاره 

ارزان مواجه می شود.
ســرخوش نهاد مطرح کرد: پــس از تماس با 
صاحب آگهــی او اظهار می کند کــه برای اجاره 
خانه ابتدا باید بیعانه ای به مبلغ 5 میلیون تومان 
واریز کند چرا که خانه مشتری زیادی دارد و باید 

برای اطمینان ابتدا مبلغی را پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: شاکی پس از واریز پول به 
حساب صاحب خانه با او تماس می گیرد اما متوجه 
می شود متهم شماره را از دسترس خارج و آگهی 

را از وبگاه حذف کرده است.
رئیس پلیس فتای استان همدان با اشاره به اینکه 
متهم شناسایی شده است، توصیه کرد: شهروندان 
تمام معامات مالی خود را در فضای حقیقی انجام 
دهند و به هیچ عنوان به افراد ناشــناس برای انجام 

معامله در فضای مجازی اعتماد نکنند.

زلزلهمسجدسلیمان
درهمداناحساسشد

هگمتانه، گروه خبر همدان: حوالی ساعت 
11:30 دیروز زلزله ای همدان را تکان داد.

پیش از ظهر دیروز زلزله ای در همدان احساس 
شد. بر اســاس گزارش مرکز لرزه نگاری زلزله ای 
به قدرت 5.7 ریشتر در استان خوزستان و حوالی 
مســجد سلیمان در ساعت 11 و 30 دقیقه و 33 

ثانیه رخ داده است.
این زلزله در 19 کیلومتری مســجد سلیمان 
قلعــه خواجــه  کیلومتــری  )خوزســتان(، 29 
)خوزستان( و 37 کیلومتری ایذه )خوزستان( رخ 

داده است.
این زلزله در همدان نیز احســاس شــد ولی 

خسارتی وارد نکرد.

حاجیبابایینمایندههمداندرمجلسخبرداد:

پیگیری پرورش و اصالح نژاد بوقلمون با 91 میلیارد تومان اعتبار در همدان

نماینده مردم  هگمتانه، گروه خبر همــدان: 
اجرایی  از  اســالمی  در مجلس شورای  همدان 
بوقلمون  نــژاد  شــدن طرح پرورش و اصالح 
گوشتی صنعتی در روستای »ایوک« همدان خبر 

داد.
حمیدرضــا حاجی بابایــی در گفتگویی از اجرایی 

شــدن طرح پرورش و اصاح نژاد بوقلمون گوشــتی 
صنعتــی در روســتای »ایوک« همدان خبــر داد و با 
تأکید بر لزوم برنامه ریزی برای ارتقای اشتغال و تولید 
روســتایی با توجه به موقعیت و بافت بومی روستاهای 
همدان گفت: طی هفته های گذشته دو پروژه گاوداری 
6 هزار رأســی در قهاوند و پرورش 2000 رأســی بز 
مورسیا در فامنین قطعی شد و در حال حاضر سومین 
پــروژه دامداری باعنوان پرورش و اصاح نژاد بوقلمون 
گوشــتی به طریق صنعتی در روســتای ایوک بخش 

مرکزی همدان در دست پیگیری است.
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسامی 
گفــت: هدف از اجــرای این پروژه پــرورش بوقلمون 
گوشتی در ســطح اســتاندارد جهانی با تکیه بر یک 
صنعت زیربنایی در کشــور و نیز رفع معضات ناشی 
از نژادهای خارجی به دلیل عدم انطباق با اقلیم ایران 
و در نتیجــه رفع تلفات باال و مصــرف بی رویه آنتی 

بیوتیک ها در پرورش بوقلمون است.

وی گفــت: افزایش بهداشــت در مصرف گوشــت 
بوقلمون با تولید محصول طبیعی، افزایش ســودآوری 
در گله های گوشتی و اشــتغالزایی در جامعه از جمله 

اهداف این پروژه است.
حاجی بابایــی بابیــان اینکه تعریــف عملیاتی و 
کاربردی این پروژه در 7 مرحله صورت گرفته اســت، 
گفت: در مرحله اول ســاخت و تجهیز و به کارگیری 6 
سالن با تجهیزات کامل برای جمع آوری منابع ژنتیکی 
با یک دســتگاه جوجه کشی به ظرفیت 6هزار و 600 

قطعه اجرایی خواهد شد.
وی به ساخت و تجهیز و به کارگیری 8 سالن دیگر 
در بخــش یــک در مرحله دوم و ســاخت و تجهیز و 
به کارگیری 14 سالن در بخش دو برای انتقال الین ها 
از ســالن های بخش یک به آنها در مرحله سوم اشاره 
کــرد و گفت: در مرحله چهارم این پروژه، ســاخت و 
تجهیز و به کارگیری 8 ســالن در بخش 3 برای انتقال 
الین های ذخیره بــه آنها صورت می گیرد و در مرحله 

پنجم نیز، ساخت و تجهیز و به کارگیری جوجه کشی، 
خــارج از واحدهــا با ظرفیت 19 هــزار و 800 قطعه 

صورت می گیرد.
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسامی 
گفت: ســاخت و تجهیز و به کارگیری یک واحد تولید 
خوراک طیور با ظرفیت 10 هزار تن در ســاعت برای 
مرحله ششــم تعریف شده و ســاخت و تجهیز و بهره 
برداری از یک واحد کشــتارگاهی با ظرفیت کشــتار 
2هزار قطعه در ســاعت در هفتمین و آخرین مرحله 

اجرایی خواهد شد.
حاجی بابایی به ماهیت تخصصی پروژه نیز اشــاره 
کــرد و گفت: در طول انجام این پروژه امکان جابجایی 

مراحل با هم با توجه به نیاز به آنها ممکن است.
وی گفت: بــرآورد اعتبار برای اجرایی شــدن این 
پــروژه در حال حاضــر 91 میلیارد تومان اســت که 
پیش بینی می شــود در مراحل اجــرای آن، تغییرات 
اندکی با توجه به اولویت های متخصصان صورت گیرد.

امیرخجستهنمایندههمداندرمجلس:

مشکالت واحدهای صنعتی همدان رو به افزایش
نماینده مردم  هگمتانه، گروه خبر همــدان: 
همدان در مجلس شــورای اسالمی بابيان اینکه 
صادرات استان همدان با قوانين دست و پا گير 
واحدهای  مشــکالت  گفت:  است،  شده  مواجه 
صنعتی اســتان همدان از سال های گذشته روز 
به روز به علت تأثيرپذیری از تحریم ها و برخی 
خودتحریمی ها در حال افزایش اســت که نياز 
اســت با تعامل و همکاری دولت و رفع تعارض 
دســتورالعمل های لحظه ای بــا نيازهای بخش 

توليد، مرتفع شود.
امیر خجسته پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی 
مشــکات صنعتگران همدان عنوان کــرد: صادرات در 
اســتان همدان با قوانین دســت و پا گیر مواجه شده و 
مشکات موجود و نبود آموزش، دسترسی صنعتگران به 

بازارهای جهانی را با مشکات اساسی مواجه ساخته است.
خجســته گفــت: فقــدان ثبات در سیاســت های 
اقتصادی و دستورالعمل های لحظه ای، پیچ و خم های 
اداری، مشــکل در تأمین مواد اولیه، پیمان ســپاری 
ارزی و معضل هــای ناشــی از آن و نبود بســتر امن 
ســرمایه گذاری از مشــکات فعاالن بخش صنعت و 

معدن کشور است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اســامی عنوان کرد: در زمانی که سیاست های دولت 
باید به حمایت از صنعتگران معطوف شــود می بینیم 
که وقوع مسائل دست و پا گیر و ایجاد بخش نامه ها و 
برخی تصمیم های ناصحیح و فقدان حمایت صحیح از 
صادرات و واردات مایحتاج صنعت، این قشر اثرگذار را 

با دشواری های متعددی مواجه ساخته است.

وی با بیان اینکه باید مسؤوالن امر با تغییر نگرش 
برای رفــع این چالش ها اقدام کننــد، افزود: برخی از 
مشکات در استان با همراهی و کمک مسؤوالن قابل 

حل است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اسامی خاطرنشــان کرد: مشکات واحدهای صنعتی 
اســتان همدان از سال های گذشته روز به روز به علت 
تأثیرپذیــری از تحریم ها و برخــی خودتحریمی ها در 
حال افزایش اســت که نیاز است با تعامل و همکاری 
دولــت و رفع تعــارض دســتورالعمل های لحظه ای با 

نیازهای بخش تولید، مرتفع شود.
عضو هیأت رئیســه کمیســیون اصل 90 مجلس 
به  ایــن مشــکات دسترســی صنعتگــران  گفت: 
بازارهــای جهانــی را با مشــکات اساســی مواجه 

ســاخته که باید بــا ارائه راهکارهای کارشناســان، 
توســط نمایندگان و مســؤوالن دولتی پیگیری های 

رفع این معضل انجام شود.

وعدهرئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانهمدان:

بهره برداری از 28 طرح صنعتی تا سه سال آینده
87واحدصنعتیتعطیلدراستانبرایقیمتسیبزمینیکاریبیشترازنامهزدننمیتوانمانجامدهم

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان با بيان 
اینکه تا سه سال آینده 28 طرح صنعتی توليدی 
این  برداری می رسد گفت:  بهره  به  در اســتان 
پروژه ها از تأثير بسزایی در بعد منطقه ای و ملی 

برخوردار هستند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، صبح دیروز حمیدرضا 
متین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا سه سال آینده 
28 طــرح صنعتی تولیدی در اســتان به بهره برداری 
می رســد که در صــورت به بهره برداری رســیدن 50 
درصد این واحد ها عاوه بر تأثیر اســتانی و منطقه ای 

در بعد ملی نیز تأثیر بسزایی دارند.
*توسعه شرکت شيشــه برای 240 نفر شغل  

ایجاد می کند
متین با اشــاره به اینکه یکی از این واحدها شرکت 
شیشه اســت عنوان کرد: طرح توسعه این واحد برای 
240 نفر اشتغال زایی ایجاد می کند که در بهمن سال 
جاری یا تیرماه سال 99 به بهره برداری خواهد رسید.

وی به فوالد جعفری نیز اشــاره و بیان کرد: بخش 
نخســت این مجموعه به چرخه تولید بازگشــته است 
و بخش دوم آن نیز پیش بینی می شــود شــهریورماه 

سال جاری به نتیجه برسد.
متین تعداد واحدهای صنعتی تعطیل استان را 87 
مورد برشــمرد و گفت: این واحد هــا به دلیل اختاف 
شــرکا، بدهی بانکی و کهنه بودن دســتگاه ها تعطیل 

شده اند.
وی درباره بازار نیز بیان کرد: گرانی سیب زمینی به 
دلیل صادرات آن اســت اگر جلو آن گرفته شود یقیناً 

قیمت  مناسب تری خواهد شد.
این مسؤول با اشاره به اینکه درباره افزایش قیمت 
ســیب زمینی 21 روز پیش نامه به تهران ارسال کرده 
ایم بیان کرد: من بیشــتر از نامه زدن نمی توانم کاری 

انجام دهم و متأســفانه نمایندگان استان هم به دنبال 
این موضوع نبودند.

نامه نگاری  وزیر  با  سيب زمينی  گرانی  *برای 
کرده ایم

متین بــا بیان اینکه نمی توانم بــروم مرز و جلوی 
صادرات را بگیرم بیان کرد: ما در این باره به وزیر نامه 

داده ایم و خواستار تشــکیل جلسه شده ایم و تاکنون 
جلسه تشکیل نشده است.

وی تصریح کرد: انجمن سیب زمینی کاران دفاعیات 
زیادی برای برداشــتن ممنوعیت صادرات داشــت که 
قابل قبول بود از طرفی قرار شد سقف صادراتی تعیین 
کنند که ما نپذیرفتیم زیرا سقف صادرات به دلیل آنکه 
بســیاری از این محصول به صورت پیله وری ارســال 

می شود قابل رصد نیست.

*صادرات یکی از عوامل گرانی
رئیــس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همــدان صادرات را یکی از عوامــل گرانی بیان کرد و 
گفت: علیرغم باال رفتن قیمت محصوالتی مانند برنج، 
ممنوعیت صادرات اعام نشــده کــه در حال پیگیری 

ممنوعیت صادرات هستیم.

میتــن با بیان اینکه قیمت برنــج وارداتی و هندی 
حدود 7 تــا 7 هزار و 500 تومان اســت عنوان کرد: 
ممنوعیت صادرات برنج را باید استان های دارای کشت  

این محصول انجام دهند اما انجام نداده اند.
متیــن همچنیــن به نبــود شــبکه در رابطه با 
قیمت محصوالت کشــاورزی اشاره و بیان کرد: در 
بخش کشــاورزی و امور دامی شبکه وجود ندارد و 
کشــاورز و دامدار می تواند محصول خود را به هر 

کند. عرضه  قیمتی 
رئیــس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همدان درباره گرانی مواد شوینده نیز عنوان کرد: دلیل 
این افزایش بین المللی است و این محصوالت چون در 

بورس ارائه می شوند قیمت آنها تابع بورس است.
وی با تأکید بر اینکه ما در جنگ اقتصادی هستیم 
بیان کرد: در جنگ نظامی موشــک با صدا می آید اما 
موشک اقتصادی صدا ندارد بلکه صدا در جامعه شنیده 
می شود و دشــمن هر روز برای ما یک مشکل درست 
می کند که همه باید در کنــار یکدیگر کمک کنیم تا 

مشکات حل شود.
این مســؤول در رابطه با توزیع الســتیک نیز بیان 
کــرد: از ابتــدا طرح توزیــع تاکنون 48 هــزار حلقه 
الســتیک در بخش ناوگان حمل و نقل درون شهری و 

برون شهری استان توزیع شده است.
*رشد واردات و صادرات استان

وی با بیان اینکه ارزش واردات در ســه ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 116 درصد 
رشد داشــته اســت گفت: صادرات در بخش صنعت 
166 درصــد، بخش معدن 94 درصد و در بخش مواد 

شیمیایی 6 درصد رشد ارزش داشته است.
متیــن با بیــان اینکه صادرات اســتان در 3 ماهه 
نخست سال 30 میلیون و 472 هزار و737 دالر بوده 
بیان کرد: این رقم از نظر ارزشــی 29 درصد و از نظر 

وزنی 228 درصد رشد داشته است.
رئیــس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همدان با اشاره به اینکه طرح تولید منیزیوم از دلومیت 
در استان آغاز شده است گفت: تولید فرومنگنز نیز هم 

اکنون در حال پیگیری است.
*174 معدن فعال در همدان

وی در پایان سخنان خود اظهار کرد: از 280 معدن 
استان حدود 106 معدن تعطیل هستند.

خبــر همدان

مدیرعاملشرکتشیشههمدان:

لزوم افزایش 3 برابری نقدینگی توليدکنندگان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل شرکت 
شيشه همدان گفت: در شرایط کنونی نقدینگی 
توليد،  منظــور  به  کشــور  در  توليدکنندگان 
باید ســه تا 3.5 برابر افزایش یابد تا مشکالت 
برطرف  داخلی  توليدکنندگان  و  صادرکنندگان 

شود.
خسرو فخیم هاشمی در گفتگو با ایسنا با اشاره به 
اینکه صادرات غیرنفتی همواره در برنامه های توســعه 
اقتصادی و سند چشم انداز 20 ساله کشور مورد توجه 
بوده بیان کرد: متأســفانه وجود مشکاتی تحقق این 

امر را دشوار کرده است.
وی با بیــان اینکه بخش نامه هــای آنی و مقطعی، 
تصمیم های نامناســب و نادرســت در امر صادرات و 
واردات موجب بروز مشــکاتی می شــود، خاطرنشان 
کرد: ارائه تسهیات با ســود باال، دریافت مالیات های 
ســنگین و معضات بیمه ای، مشکل تأمین مواد اولیه 
و نبود بسترهای امن سرمایه گذاری از جمله مشکات 
واحدهای صنعتی اســت که باید مسؤوالن امر با تغییر 

نگرش برای رفع این چالش ها اقدام کنند.
مدیرعامل شــرکت شیشــه همدان ادامه داد: در 
شــرایط کنونی نقدینگــی تولیدکنندگان در کشــور 
بــه منظور تولید، باید ســه تا 3.5 برابــر افزایش یابد 

تا مشــکات صادرکننــدگان و تولیدکنندگان داخلی 
برطرف شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه افزایش اعتماد بین 
دولت و بخش خصوصی الزمه ارائه تســهیات توسط 
بانک های عامــل به واحدهای تولیدی اســت، گفت: 
واحدهای تولیدی ســازنده و فعال در چرخه اقتصادی 
باید شناســایی و از تســهیات مطلوب تری بهره مند 

شوند.

مدیرعاملستاددیههمدان:

آزادی 8 زندانی هم زمان با ميالد امام رضا)ع(

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل ستاد 
زندانی در ميالد  آزادی هشــت  از  دیه همدان 
امام رضا)ع( خبر داد و گفت: امسال با برگزاری 
جشن گلریزان یک ميليارد و 200 ميليون تومان 

جمع آوری شد.

یداهلل روحانی منــش در گفتگویی اظهار کرد: به 
مناسبت میاد هشتمین امام شیعیان هشت زندانی 
غیرعمــد گرفتــار در بند با کمک خیــران و عوامل 
ســتاد دیه از زندان های استان همدان آزاد خواهند 

شد.
وی با اشــاره بــه اینکه طبــق برنامه ریزی صورت 
گرفته در ماه رمضان هر روز یک زندانی آزاد شد گفت: 
خوشبختانه با کمک خیران در ماه رمضان 30 زندانی 

جرایم غیرعمد آزاد شدند.
مدیرعامل ســتاد دیه همدان بــا بیان اینکه از این 
تعداد دو زندانی زن و 28 نفر مرد بودند افزود: در عید 
قربان و عید ســعید غدیر خم نیز تعدادی از زندانیان 
جرائم غیرعمد آزاد خواهند شد که البته ماک اصلی 

ستاد دیه استحقاق افراد در آزادی است.
وی با اشــاره به اینکه امســال صداو سیمای مرکز 
همدان و خانواده شهیدان در جذب و مشارکت  خیران 
نقش مهمی داشــتند گفت: در 9 شهرســتان استان 
جشن گلریزان برای آزادی زندانیان برگزار شد که در 
مجموع یک میلیــارد و 200 میلیون تومان جمع آوری 

شد.
روحانی منش بیان کرد: در شهرســتان نهاوند نیز 

جشن گلریزان در عید غدیر برگزار می شود.



الدهر یومان یوم لك ویوم علیك 
فــان كان علیك فاصبـر وان كان 
لك فالتبطـر وكالهمـا سینحسر

امــام علــی )ع( : روزگار دو روز اســت، روزی بــه کام 
تــو و روزی بــه زيــان تــو، چــون بــه کام تــو بــود 
سرمســت مشــو و چــون بــه زيان تــو بــود غمناک 
ــت ــش توس ــه آزماي ــر دو ماي ــرا ه ــاش، زي مب

سـازمان آگهی هـای روزنامـه هگمتانـه
3 8 2 8 2 9 3 9
3 8 2 5 4 0 4 0

9999

آگهي مفقودي
پروانه ساختمان مسکوني به شماره 4/46720 و تاريخ صدور 
1392/07/29 و شماره پاک ثبتي 8/14/11/8/4/6/547 و کد 
نوسازي 0011-0027-05-04 به نام آقاي موسي رضائي بهتر و 
شريک به آدرس: همدان، بلوار آيت اله نجفي )تفکيکي صدا و 

سيما( مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
از يابنده تقاضا مي شود آنرا به شهرداري منطقه 4 همدان به 

آدرس: همدان، ميدان امامزاده عبداله تحويل نمايد.
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نظر به اينکه هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک تويسرکان به موجب راي شماره 139860326004000181مورخ 
1397/03/21 تصرفات مفروزي و مالکانه آقاي همت اله فقيري داراي کد ملي 5849971394 فرزند عزيزاله متقاضي پرونده کالسه 1397114426004000098 در ششدانگ يک باب ساختمان به 
مساحت 81/13 مترمربع قسمتي از پالک شماره 3634 اصلي واقع در بخش يک تويسرکان واقع در محله اسالم آباد خريداري مع الواسطه از صدراله سوري محرز گرديده است. لذا مفاد راي صادره 
به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که شــخص يا اشخاص ذينفع به راي صادره اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار 
اين آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تويســرکان تســليم و رسيد عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دريافت نمايند. ضمنا معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
مرجع قضايي دادخواســت تقديم و رســيد آن را به ثبت محل ارائه نمايند در غير اينصورت متقاضي مي تواند گواهي عدم داخواســت را از دادگاه دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد که اداره ثبت نيز 

بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را برابر مقررات ادامه خواهد داد، ضمنا صدور سند مالکيت مانع متضرر به دادگاه نمي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/04/02 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/18 * رئيس اداره ثبت اسناد و اماک تويسرکان

آگهي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي تويسرکان
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نظر به اينکه هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک تويسرکان به موجب راي شماره 139760326004000209مورخ 
1398/03/26 تصرفات مفروزي و مالکانه آقاي محمود نظري داراي کد ملي 3979377733 فرزند توال متقاضي پرونده کالسه 139611442600400041 در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 
125/20 مترمربع قســمتي از پالک شــماره 546 فرعي از يک اصلی و قســمتي از پالک 548 فرعي از يک اصلي به مســاحت 26/28 متر مربع واقع در بخش 2 تويسرکان خيابان مطهري خريداري 
مع الواســطه از رويا و محمدرضا اديب و همدم چراغعلي محرز گرديده اســت. لذا مفاد راي صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شــود، در صورتي که شــخص يا اشخاص ذينفع به راي صادره اعتراض داشته باشــند از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تويسرکان تسليم و رسيد عرض حال جهت ارائه 
به دادگاه صالحه دريافت نمايند. ضمنا معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع قضايي دادخواست تقديم و رسيد آن را به ثبت محل ارائه نمايند در غير اينصورت متقاضي 
مي تواند گواهي عدم داخواســت را از دادگاه دريافت و به اداره ثبت تســليم نمايد که اداره ثبت نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را برابر مقررات ادامه خواهد داد، ضمنا صدور ســند مالکيت 

مانع متضرر به دادگاه نمي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/04/02 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/18 * رئيس اداره ثبت اسناد و اماک تويسرکان

آگهي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي تويسرکان
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به شــماره ثبت 4047 و شناســه ملي 10820050340 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1398/03/08تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1 - اعضاي 
هيــات مديــره به قرار ذيل براي الباقي مدت دو ســال تا تاريخ 1398/11/14انتخاب گرديدند: غالمرضا وفا صفت به کدملــي 3873217465 محمد رضا وفا صفت به کدملي 
3874512886 ســجاد وفا صفت به کدملي 3875729846 2 - بازرســان شــرکت براي مدت يک ســال مالي به قرار ذيل انتخاب گرديدند: خانم ملوک مينائي به کدملي 
3873245851 به ســمت بازرس اصلي آقاي ســيد کمال مرادي به کدملي 3873567717 به ســمت بازرس علي البدل 3 - ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به 

سال 97 مورد تصويب قرارگرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )523433(

آگهي تغييرات شرکت سينا فلز غرب شرکت سهامي خاص

- 22342 

خانم زليخا جعفري داراي شناســنامه شماره 230 به شــرح دادخواست به کالسه 111/183/98 از اين حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده است که شادروان 
وحيد جعفري به شناسنامه شماره 92 در تاريخ 98/02/02 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن متوفي/ متوفيه منحصراست به 1- متقاضي گواهي حصروراثت 
با مشــخصات فوق الذکر همســر متوفي 2- زهرا جعفري فرزند وحيد به ش ش 4040761197 صادره از بهار متولد 1398 فرزند اناث متوفي 3- ســاحل جعفري فرزند وحيد به ش ش 
4040618483 صــادره از بهــار متولد 1391 فرزند اناث متوفي 4- مائده جعفري فرزند وحيد بــه ش ش 4040500342 صادره از بهار متولد 1386 فرزند اناث متوفي 5- لقا نه ترکي 
فرزند عبدالعلي به ش ش 486 صادره از بهار متولد 1344 مادر متوفي 6- حســينعلي جعفري فرزند حســين به ش ش 717 صادره از بهار متولد 1343 پدر متوفي والغير اينک با انجام 
تشريفات مقدماتي در خواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي/ متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه 

تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي حوزه 111 شوراهاي حل اختاف صالح آباد

آگهي حصر وراثت

شماره آگهي: 22346 - م الف: 108

3 سه شنبه 18 تير ماه 1398 
سال بيست و یکم  شمـاره 4291

اخبار کوتاه

سخنگویسازمانانرژیاتمی:
غنیسازی20درصدی

ازگزینههایگامسوماست

سوخت 20 درصد اکنون مورد نیاز ما نیست، 
امــا اگر بخواهیم آن را تولیــد کنیم وقتی 3.67 
درصد غنی سازی را کنار گذاشته ایم هیچ مانع و 

مشکلی برای این کار نداریم.

نرخبیکاریدربهارامسال
10,8درصدشد

بر اســاس اعام مرکز آمار ایــران، طبق نتایج 
طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ســال 1398، 
بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان 
می دهد که 10.8 درصــد از جمعیت فعال بیکار 

بوده اند.

یککشتهو20مجروحدراثر
زلزلهدیروزمسجدسلیمان

فرمانــدار شهرســتان مسجدســلیمان گفت: 
در پی وقوع زلزله 5.7 ریشــتری روز گذشته در 
مســجد ســلیمان یک پیرمرد بــه دلیل ترس و 
اضطراب ناشــی دچار سکته شد و جان خود را از 
دســت داد و 20 نفر دیگر نیز مجروح شدند. این 

زلزله در سایر استان های کشور نیز احساس شد.

جزئیاتدستگیریباندتقلب
درکنکورسراسری98

وزیــر علــوم گفــت: افــرادی بــا فریبکاری 
دســتگاه هایی را بــه برخــی متقاضیــان کنکور 
فروختــه بودند و ادعای دسترســی به ســواالت 
کنکور را داشتند، اما پیش از اینکه بتوانند کاری 
انجام دهند دســتگیر شدند. چارچوب حفاظت از 
سواالت کنکور آهنین است و به هیچ وجه سوالی 

به خارج درز نمی کند.

تیغسانسوردولت
برآمارهایبانکمرکزی

دولت در تازه ترین اقدام در راســتای سانسور 
آماری، بانک مرکزی را از انتشار گزارش »مالی و 
بودجه« که به آمار عملکرد درآمدها و هزینه های 
بودجه عمومی اختصاص داشت، منع کرده است.

روادیداربعینحذفشد
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــور صبح 
دیروز بــا محمد بدر ناصر معــاون امنیتی وزیر 
کشــور عراق دیدار کرد. در پایان این نشســت 
توافقــی دو جانبه انجام شــد که طبق آن برای 
ایــام اربعین صدور روادید حذف شــد و زائران 
می توانند با داشــتن برگه بیمه نامه از مرز عبور 

کنند.

انعکاس

آیين بدرقه رسمی اولين گروه از حجاج حج تمتع

وزیردفاع:

راهزنی دریایی توسط ما بی پاسخ نخواهد ماند
هگمتانــه، گروه ایران و جهــان: وزیر دفاع 
در  ایــران  حامل ســوخت  نفتکش  توقيــف 
جبل الطارق توسط نيروی دریایی ارتش انگليس 
را یک نوع راهزنی دریایی دانست و گفت: یقينًا 
این نوع راهزنی دریایی توســط ما بی پاســخ 

نخواهد ماند.
آیین الحاق شناورهای گشــتی با قابلیت جستجو 
و نجات به ناوگان شــناوری مرزبانــی نیروی انتظامی 
جمهوری اسامی ایران با حضور امیر سرتیپ حاتمی 
وزیر دفاع و ســردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در 

بندرعباس برگزار شد.
امیر سرتیپ حاتمی در ابتدای این مراسم با اشاره 
به نقش خطیر و حســاس نیروی انتظامی در برقراری 
نظم و امنیت، اظهــار کرد: مأموریت یــگان مرزبانی 
دریایی جمهوری اسامی به خصوص در حوزه مرزهای 
دریایی میهن اسامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و تاکنون توانســته اســت با اقتدار، رسالت خود را در 
حراســت از مرزهای نظام مقدس جمهوری اســامی 
و همچنین تولیــد امنیت به مرحله اجرا گذاشــته و 
هرگونه گزندی را با هوشمندی و هوشیاری دفع کند.

وزیر دفاع با اشــاره به موقعیت حساس جمهوری 
اســامی ایــران در منطقه غرب آســیا، تصریح کرد: 
ایــران به دلیل موقعیت ژئوپلتیک خود با 12 کشــور 
دارای مرز آبی اســت و بر این اساس ضروری است تا 
یگان های مرزبانی جمهوری اســامی ایران از قابلیت 
و توانمندی ویــژه ای برای اجرای مأموریت های خطیر 
خود برخوردار باشــد؛ بنابراین اساس سازمان صنایع 
دریایــی وزارت دفــاع با تمام توان آماده اســت تا در 
راســتای افزایش توان رزم نیــروی انتظامی در حوزه 
دریایی، حفاظت و صیانت از آب های ایران اســامی، 
یــگان مرزبانی دریایی نیروی انتظامی را با به روزترین 

تجهیزات مجهز و تسلیح نماید.
بیان تــاش متخصصــان صنعت دفاعی  با  وی 
در ســاخت تجهیزات مورد نیاز نیروهای مســلح، 
گفت: شــناورهای گشــتی بــا قابلیت جســتجو و 
نجات کاس حیدر با رعایت کامل اســتانداردهای 
بــا مأموریت هــای ویژه  بین المللــی و متناســب 
ایران در دفاع  انتظامی جمهوری اســامی  نیروی 

از مرزهــای حیاتی آبی ســاخته و در اختیار این 
است. گرفته  قرار  مقتدر  یگان 

امیر سرتیپ حاتمی در تشــریح قابلیت های این 
شناورها، گفت: شناور کاس حیدر ناوگان شناوری 
نیروی انتظامی جمهوری اســامی ایــران با قابلیت 
هیــدرو دینامیکی بــاال، دارای ویژگی های تعادل و 
تحرک در فورس های باال و دریای مواج، متناســب 
با قابلیت های مورد انتظار از شــناورهای SAR به 
ویژه قابلیــت Self-righting جهت حفظ تعادل 
و غرق نشدن شناور حتی در زوایای رول باال )180 
درجه( ساخته شده و با مأموریت جستجو و نجات و 
نیز گشت و کنترل و بازرسی دریایی، مورد استفاده 

قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ساخت این شناور متناسب با نیاز 
دریابانــی نیروی انتظامی جمهوری اســامی ایران به 
صورت کامًا بومی طراحی و ساخته شده است، گفت: 
شناور کاس حیدر از سرعت، برد دریانوردی، قابلیت 
حرکــت در مــوج، قابلیت زیســت و همچنین ارتقاء 
 SAR ویژگی های رقابتی در مقایســه با شــناورهای

موجود در دنیا برخوردار است.
وی تصریح کرد: ساخت این شناورها از سال 1396 
آغاز شــد، تکمیل و پس از انجام آزمایش های ساحل 
و دریا، مراســم الحاق این شناورها به دریابانی نیروی 
انتظامی جمهوری اســامی ایران در دستور کار قرار 

گرفته است.
امیر سرتیپ حاتمی در ادامه با اشاره به توانمندی 

صنعت دریایی وزارت دفاع در ساخت و تولید پیشران 
" واتر جت ملی" که سال گذشته در دانشگاه صنعتی 
شــریف رونمایی شــد، اظهار کرد: خدا را شاکریم که 
امروز متخصصان صنعت دریایی وزارت دفاع علی رغم 
تحریم های ظالمانه توانســتند با تکیه بر دانش بومی و 
اتکا به ســرمایه های انسانی متعهد و متخصص داخلی 
با به کارگیری "پیشران واتر جت ملی " در شناورهای 
کاس حیــدر، خودبــاوری، غرور ملی و عــزم و اراده 

ایرانی را به معنای واقعی کلمه عینیت بخشند.
وزیر دفاع در ادامه با تشــریح قابلیت های شــناور 
کاس حیدر با اشــاره به دریانوردی و قدرت مانور باال 
در دریای مواج توسط این شــناور، گفت: متخصصان 
صنایــع دریایی وزارت دفاع بــا بهره گیری از دانش و 
ظرفیت ایجاده شــده در مجموعه دریایی وزارت دفاع 
توانستند این فناوری را در شناورهای گشتی جستجو 

و نجات پیاده سازی کنند.
امیر ســرتیپ حاتمی با بیان پیشرفت های دریایی 
علی رغم تحریم های دشــمنان ایران اســامی افزود: 
تجهیــزات و ســامانه های اصلی بــه کار رفته در این 
شناورها از قبیل ســامانه رانش، به دست متخصصان 
داخلی و متناســب با استانداردهای روز دنیا طراحی و 

ساخته شده است.
وزیــر دفاع با اشــاره به پیشــرفته بــودن قطعات 
زیرســامانه ها و فناوری به کار رفته در شــناور کاس 
حیدر بیان کــرد: از این فناوری می توان در توســعه 
طرح های مربوط به شــناورهای آمبوالنسی، آتشخوار، 
گشت، مبارزه با قاچاق، شناور گارد ساحلی و همچنین 
شــناورهای با مأموریت های نظامی و حمل تسلیحات 

بهره برد.
امیر ســرتیپ حاتمی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره به توقیف نفتکش حامل سوخت ایران 
توســط نیروی دریایی ارتش انگلیس در جبل الطارق، 
اظهــار کرد: این اقدام خاف موازین بین المللی بوده و 

یک نوع راهزنی دریایی است.
وی بــا بیان اینکــه جمهوری اســامی همواره با 
راهزنــی دریایــی قاطعانه مبارزه کرده اســت، تأکید 
کرد: یقیناً این نوع راهزنی دریایی توســط ما تحمل و 

بی پاسخ نخواهد ماند.

جعفرپوررئیسکمیسیونفرهنگیمجلس:

هيچ طرحی مبنی بر توسعه اختيارات شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح نيست
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئيس کميسيون 
فرهنگی مجلس با رد خبــر طرح مجلس برای 
انقالب فرهنگی،  عالی  اختيارات شورای  توسعه 
عنوان کرد: چنين طرحی در کميسيون فرهنگی 

وجود خارجی ندارد.
جمشــید جعفرپور در گفت وگویی ضمن رد طرح 
جدید نمایندگان مجلس برای توسعه اختیارات شورای 
عالی انقاب فرهنگی، تصریح کرد: چنین طرحی باید 
در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شود که به هیچ 
عنوان چنین چیزی در کمیسیون مطرح نشده و حتی 

روی کاغذ هم نیامده است.
نماینده مردم الرســتان، خنج و گراش در مجلس 
شــورای اسامی با بیان اینکه این طرح وجود خارجی 

در کمیســیون فرهنگی مجلس نــدارد، افزود: ممکن 
اســت چنین طرحی، ایده یکی از نمایندگان مجلس 
باشــد ولی چیزی به اسم طرح و پیش نویس طرح در 

کمیسیون فرهنگی وجود ندارد.
* نقــش شــورای عالی انقــالب فرهنگی 

سياست گذاری است و نقش مجلس قانونگذاری
جعفرپــور با یادآوری جلســه اخیر شــورای عالی 
انقــاب فرهنگی به ریاســت دکتــر الریجانی، اظهار 
کــرد: در این نشســت نیز بر همکاری های مشــترک 
شــورای عالی انقاب فرهنگی و مجلــس تأکید و بر 
نقش سیاســت گذاری شــورای عالی انقاب فرهنگی 

و قانونگذاری مجلس شورای اسامی نیز اشاره شد.
رئیس کمیســیون فرهنگــی مجلس تأکیــد کرد: 

همکاری مجلس و شــورای عالــی انقاب فرهنگی الزم 
بوده و ضرورت دارد که چارچوبی برای همکاری مشترک 
بیشتر شورای عالی انقاب فرهنگی و مجلس تبیین شود.

حاجیبابایینمایندههمدان:

راهی جز کاهش تعهدات برجامی وجود ندارد
ازاقدامدولتحمایتمیکنیم

رئيس  و جهــان:  ایران  گــروه  هگمتانه، 
در  اسالمی  جمهوری  اقدام  والیی  فراکسيون 
کاهش تعهدات برجامــی را عاقالنه و عالمانه 
براســاس حکمت،  تدبير  این  و گفت:  خواند 
مصلحت و عزت اســت و راهی جز این اقدام 

برای ایران باقی نمانده است.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگویی با اشــاره 
به اجــرای گام دوم ایران بــرای کاهش تعهدات 
برجامــی اظهار کــرد: جمهوری اســامی ایران 
نهایــت همکاری و همیاری را بــا اروپا انجام داد 
و صبــر زیــادی در قبال اروپا پیشــه کــرد و به 
تمــام تعهدات خود پایبند بــود و دنیا به صداقت 

جمهوری اسامی صحه گذاشت.
نماینده مردم همــدان در مجلس با بیان اینکه 
اروپایی ها به عهد و پیمان خود عمل نکردند، گفت: 
اروپا قرار بود در قبال خروج آمریکا از برجام با ایران 
همکاری کند تــا مبادالت مالی و تجاری جمهوری 
اســامی دچار مشکل نشــود اما اروپا یک قدم هم 
در راســتای این تعهدات برنداشت و صریح و روشن 
اعام کرد که نمی تواند در برابر امریکا اقدامی انجام 

دهد.

رئیــس فراکســیون نماینــدگان والیی مجلس 
اظهــار کرد: جمهوری اســامی باید از حقوق ملت 
ایران دفاع کند. حق ملت ایران اســت که در برابر 
این بدعهدی ها الاقل واکنشــی داشــته باشد. ملت 
ایران در لحظات سخت، تصمیمات تعیین کننده ای 

می گیرد.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه تصریح کرد: 
امروز یکــی از حقوقی که به خاطر برجام از ملت 
ایران ســلب شده بود، به ملت بازگشت. حق غنی 
ســازی به دلیل تعهدات برجامــی از ملت ایران 
سلب شــده بود که با تصمیم شورای عالی امنیت 
ملی در راستای کاهش تعهدات برجامی، این حق 
به ملت ایران بازمی گردد و جمهوری اســامی از 
حــق طبیعی خود برای شــکوفایی علم و اقتصاد 

می کند. استفاده 
حاجی بابایی اقدام جمهوری اسامی در کاهش 
تعهدات برجامی را عاقانه و عالمانه خواند و گفت: 
این تدبیر براســاس حکمت، مصلحت و عزت است 

و راهی جز این اقدام برای ایران باقی نمانده است.
وی افزود: فراکسیون نمایندگان والیی مجلس از 

این اقدام دولت حمایت می کنند.

ایران و جهان
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نخستینمهدکودکقرآنی
اسدآبادافتتاحمیشود

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر روابط 
عمومــی اداره بهزیســتی و توانبخشــی 
شهرســتان اســدآباد از افتتاح نخستين 
آینده  این شهرستان در  مهد کودک قرآنی 

نزدیک خبر داد.
مریم مهربانی اظهار کرد: در هفته بهزیســتی 
دو مهد کودک جدید شــهری در این شهرستان 
افتتاح خواهد شد که یکی از این مهدهای کودک، 
نخستین مهد کودک قرآنی اسدآباد بوده که طی 

این هفته افتتاح و راه اندازی می شود.
وی گفت: در حال حاضر شهرســتان اسدآباد 
دارای 17 مهدکودک شهری و روستایی بوده که 
از این تعداد مهدکــودک در حال فعالیت در این 
شهرستان سه مهد شهری و 14 روستا مهد بوده و 
در این مهدهای کودک  در مجموع 534 نونهال و 
نوباوه زیر نظر 26 نفر از مربیان آموزش می بینند.

مهربانی در ادامه با اشــاره به برنامه های هفته 
بهزیســتی در اســدآباد از 25 تــا 31 تیر عنوان 
کرد: بیش از 24 عنوان برنامه شــاخص به همین 

مناسبت در شهرستان برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: غبارروبی گلزار شــهدا، 
دیــدار با امام جمعــه و فرمانــدار، نواختن زنگ 
بهزیســتی، بازدیداز منــزل توانخواهان، تقدیر از 
کارکنان حوزه های مختلــف، برگزاری کارگاهای 
آموزشــی برای توانخواهان، انجــام آزمایش های 
ایدز و هپاتیت در کمپ های شهرستان، برگزاری 
کارگاه آموزشــی پیــش از ازدواج، فرزندپروری، 
رایگان  برنامه هــای  انجــام  خانــواده درمانــی، 
کاردرمانی و گفتاردرمانی، انجام مشــاوره رایگان 
به خانواده های توانخواهان، برنامه های ورزشــی و 
هنری ویژه فرزندان مددجویان، مســابقه نقاشی 
بــا موضوع نمــاز، معلولیت، اعتیاد و آســیبهای 
اجتماعــی، مســابقه دارت ویژه بانــوان و افتتاح 
کارگاه ســبزی خردکنــی از جملــه برنامه های 
پیش بینی شــده به مناســبت هفته بهزیستی در 

این شهرستان خواهد بود.
مدیر روابط عمومی اداره بهزیستی و توانبخشی 
شهرســتان اسدآباد در سخنان پایانی خود یادآور 
شــد: طرح ســنجش رایگان بینایی کودکان زیر 
شش سال این شهرســتان نیز به مناسبت هفته 

بهزیستی اجرا خواهد شد.

سارقباگلولهمزرعهدار
مسلحکشتهشد

هگمتانه، گروه شهرستان: معاون سياسی 
فرمانــدار رزن گفت: مزرعه دار مســلح با 
شليک یک تير به ناحيه شکم سارق موجب 

مرگ وی شد.
ابراهیم لشــکری افزود: چند سارق غیر بومی 
وارد یک مزرعه در یکی از روســتاهای شهرستان 
رزن شدند که مالک مزرعه متوجه حضور آنها شد.
وی اضافــه کرد: مالک مزرعه بــه همراه تعدادی 
از اعضــای خانواده در این محل حضور داشــت که با 

سرکشی از این مزرعه شاهد حضور افراد ناشناس شد.
معاون سیاســی فرماندار رزن بیان کرد: مالک 
مزرعه که ســاح در دست داشــت به یک باره با 
یکی از آنها مواجه شد که از روی ترس و نگرانی و 
برای دفاع دست بر روی ماشه برده و شلیک کرد.
لشــکری با بیان اینکه ســاح این مزرعه دار 
ســاچمه ای و دارای مجوز است، گفت: با توجه به 
نزدیک بودن فاصله شــلیک گلوله، فرد مضروب 
پس از چند متر دور شدن از مزرعه بر روی زمین 
ســقوط کرد و جان باخت. وی بیان کرد: عوامل 
انتظامی سه ســاعت پس از کشف جسد موضوع 
را رســیدگی و فرد ضــارب را دســتگیر کرده و 

تحقیقات الزم را از وی به عمل آوردند.
لشــکری افزود: با توجه بــه نگهداری 150 تا 
200 رأس دام در ایــن مزرعه احتمال ســرقت 
احشام بیشتر اســت با این وجود تحقیقات برای 
علــت دقیق حضور افراد ناشــناس در این مزرعه 

توسط کارشناسان در حال انجام است.

مرگسارقسیمبرق
درنهاوند

هگمتانه، گروه شهرستان: فرمانده انتظامی 
شهرستان نهاوند از مرگ یک سارق سيم برق 

حين سرقت در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ شااحمد ســاکی در تشریح این خبر 
بیان کرد: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت های 
پلیسی 110مبنی بر وقوع یک فقره برق گرفتگی 
منجر به مرگ در یکی از راه های فرعی شهرستان 
نهاوند بافاصله تیم ویژه انتظامی و پلیس آگاهی 

به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: در بررســی ها مشخص شد متوفی 
جوانی 32 ســاله و یکی از سارقان سابقه دار سیم 
برق در شهرســتان بوده که حین سرقت ترانس 
برق فشار قوی، دچار برق گرفتگی شده و از روی 

ترانس به زمین افتاده و فوت کرده است.

خبــر

نمایندهمردمنهاونددرمجلس:

76کیلومترازراههای
روستاییشهرستاننهاوند

ترمیممیشود

نماینده  شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
مردم نهاوند در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: مجوز احداث، ترميم و بهسازی 76 
کيلومتر از راه های روســتایی شهرستان 

نهاوند اخذ شده است.
حســن بهرام نیا در حاشــیه کلنگ زنی راه 
روســتایی »هادی آباد« بخــش خزل در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به بازدیــد صورت گرفته 
از پروژه های حوزه راهداری شهرســتان نهاوند 
اظهار کرد: طی ســال گذشــته مجوز احداث، 
ترمیــم و بهســازی 76 کیلومتــر از راه هــای 

روستایی شهرستان نهاوند اخذ شد.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر جــاده 
روستایی نهاوند به شــهر گیان به طول 18 در 
حال اجراســت و عملیات راه سازی تا روستای 

حسین آباد ادامه پیدا کرده است.
نماینده مــردم نهاوند در مجلس شــورای 
اســامی جاده دهفول راه حــد فاصل میدان 
مــادر تا 17 شــهریور به روســتای دهفول به 
طول 7 کیلومتر و ســه راهی دهفول به شــهر 
برزول و فارســبان به طــول 19 کیلومتر را از 
دیگــر پروژه های فعال در این حوزه عنوان کرد 
و گفت: با بهســازی راه روســتایی هادی آباد و 
روستای رزینی حدود 20 هزار نفر از راه مناسب 

بهره مند می شوند.
بهــرام نیا با اشــاره به اینکه آســفالت این 
جــاده موجــب افزایــش درآمد کشــاورزان و 
همچنین ســهولت در جابه جایــی محصوالت 
تولیدی کشاورزان حاشــیه این جاده می شود، 
گفت: طی ســال های گذشــته کشــاورزان در 
زمان برداشــت محصول چغندر در فصل پاییز 
با توجه به گل والی بودن مســیر و عدم امکان 
تردد خودروهای باری ســنگین متحمل رنج و 
مشقت می شــدند. وی با بیان اینکه این محور 
تا یک ماه آینده ســاماندهی خواهد شد، گفت: 
خدمت رسانی به مردم موجب ایجاد بارقه امید 

و نشاط در جامعه می شود.
نماینده مــردم نهاوند در مجلس شــورای 
اســامی با اشــاره به فعالیت اجرای سه پروژه 
راه ســازی در محورهــای اصلــی شهرســتان 
همچون جــاده اصلــی نهاوند-آورزمان-مایر، 
نهاوند-فیروزان و نهاوند-بروجرد، گفت: زیرگذر 
قدیمی روســتای شعبان که برای ایمن سازی و 
تعریض دهانه پل و بازســازی تخریب شد طی 
روزهای آینده پس از اجرای عملیات آسفالت به 

بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: عملیات اجرایی زیرگذر سه راهی 
شــهرک خزل به فیروزان با توجه به اینکه یکی 
از نقــاط حادثه خیز و مورد مطالبه مردم بود در 

دست اقدام است.

بهرهبرداریازشبکه
جمعآوریفاضالبمسیر
امامزادهمحسن)ع(تاپاییز

اداره  رئيس  گروه شهرستان:  هگمتانه، 
نظارت بر طرح های آب و فاضالب شرکت 
آب و فاضــالب روســتایی همدان گفت: 
در صــورت اخذ مجوزهای الزم، شــبکه 
جمــع آوری فاضالب محور گردشــگری 
امامزاده محســن)ع( تا اوایــل پایيز به 

بهره برداری می رسد.
بــه گــزارش هگمتانــه به نقــل از روابط 
عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان 
همدان، آرش مرادی با اشاره به اجرای شبکه 
جمع آوری فاضاب محور گردشگری امامزاده 
محســن )ع( اظهار کــرد: در حال حاضر یک 
هــزار و 600 متر از خطوط انتقــال اجرایی 
شــده که این رقم معادل 50 درصد پیشرفت 

پروژه است. فیزیکی 
وی در ایــن خصوص توضیح داد: با توجه به 
اینکه در حال حاضر بخشــی از کار با معارض 
مواجه شــده؛ ادامه روند اجرایــی نیازمند اخذ 
مجوزهای الزم اســت که در صورت اخذ انتظار 
می رود تا اوایل پاییز ســال جاری این پروژه نیز 

وارد مدار بهره برداری شود.
مرادی افزود: با بهره برداری از پروژه شــبکه 
جمع آوری فاضاب محور گردشــگری امامزاده 
محسن )ع( چهار روستای مسیر از شبکه جمع 

آوری فاضاب برخوردار خواهند شد.

اختصاص 300 میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای خسارت دیده از سیل در نهاوند
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر بنياد مسکن 
انقالب اسالمی نهاوند گفت: 300 ميليارد تومان 
تســهيالت به واحدهای خسارت دیده از سيل 
در نهاوند اختصاص یافته اســت و این مبلغ 24 
درصد از خســارت برآورد شده از سهم استان 

است.
علی رضا نثــاری اظهار کــرد: در پــی بارش های 
سیل آســای فروردیــن در شهرســتان نهاونــد، در 
ارزیابی هایی که کارشناســان بنیاد مسکن شهرستان 
داشتند 9 هزار و 350 واحد خسارت دیده در روستاها 

و چهار شهر تابعه نهاوند شناسایی شد.
وی تصریــح کرد: از این تعــداد واحد چهار هزار و 
239 واحد آســیب دیده ارزیابی شد که از این تعداد 
واحد دو هزار و 439 واحد احداثی و هزار و 800 واحد 

تعمیری قلمداد شد.
نثاری افزود: با این میزان خســارت، برای دریافت 
تســهیات در استان و ســطح ملی پیگیری شد و در 
نهایت 24.5 درصد از ســهم اســتان همــدان از این 

تسهیات به نهاوند تعلق گرفت.
وی عنــوان کرد: به دلیل این که نهاوند بیشــترین 
بارش ها و در نتیجه بیشــترین خسارت را در شهرهای 
اســتان دیده بود؛ از همین رو 24 درصد از خســارت 
برآورد شده از سهم استان به نهاوند تعلق گرفته است.

مدیر بنیاد مسکن انقاب اسامی نهاوند بیان کرد: 
در مجمــوع از هزار و 174 میلیارد تومان تســهیات 
احداثی و بازســازی، تســهیات تعمیری و  تسهیات 
معیشتی به استان همدان تعلق گرفته که از این مبلغ 

حدود 300 میلیارد تومان سهم نهاوند شده است.

نثاری تأکید کرد: این تسهیات به بانک های عامل 
اباغ شده و از مجموع چهار هزار و 239 پرونده حدود 
دو هزار و 800 پرونده به بانک های عامل شهرســتان 
معرفی شــده اند و مردم در حال انعقاد قرارداد و حتی 

دریافت اقساط هستند.
وی با اشــاره به بانک ها نیز در زمینه پرداخت این 
تسهیات، گفت: تسهیات بازسازی با تسهیات عادی 
فرق دارد؛ از این رو بخشــنامه کشوری اباغ شده که 
ضمانت برای پرداخت این تســهیات صرفا زنجیره ای 

باشد.
نثاری اظهــار کــرد: در این خصــوص بانک های 
شهرســتان تعامل خوبی دارند امــا برخی بانک های 
عامل نیز در زمان پرداخت تسهیات بعضا ادعای چک 
کارمندی و سند مالکیت دارند که این مسئله روند کار 

را کند می کند.
وی با اشــاره به سقف تســهیات پرداختی، افزود: 
سقف تســهیات احداثی در شهر 50 میلیون تومان و 
در روستاها و شــهرهای زیر 25 هزار نفر 40 میلیون 
تومان در نظر گرفته شــده و همچنین مبلغ تسهیات 
باعــوض احداثی در شــهر 12 میلیــون تومان و در 

روستاها 10 میلیون تومان تعیین شده است.
مدیــر بنیاد مســکن نهاونــد عنوان کرد: ســقف 
تسهیات تعمیری در شهر و روستا 15 میلیون تومان 
و همچنین پنج میلیون تومان تسهیات باعوض برای 

شهر و روستا در نظر گرفته شد.
نثاری بیان کرد: این تســهیات قرض الحسنه و با 
کارمزد چهار درصد است که بنابر پیشرفت فیزیکی به 

متقاضیان واگذار می شوند.

مرگ دو کارگر بر اثر انفجار در معدن سرمک 
خطتولیدمعدنسرمکبهبهرهبرداریمیرسد

هگمتانــه، گروه شهرســتان: فرماندار ویژه 
مالیر گفت: جمع شــدن و انفجار گاز در یکی 
از کوره های خط توليدی کــه در حال آزمایش 
بوده است، باعث فوت دو نفر از کارگران معدن 

ُسرمک در روز یکشنبه شده است.
قدرت ا... ولــدی روز گذشــته در بازدید از معادن 
ســرمک مایر، با بیان اینکه حادثه دلخراش و ناگوار 
انفجار در این معــدن رخ داد، افزود: خط تولیدی که 
انفجار در آن رخ داد، در حال تست و آزمایش است و 

در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه این حادثه توســط کارشناسان در 
دست بررسی است، اظهار کرد: بنا به گفته مدیر معدن 
انتهای خط تولید در یکی از کوره ها گاز جمع شــده و 

باعث انفجار شده است.
ولــدی ضمن تســلیت بــه خانواده هــای متوفی، 
خاطرنشان کرد: دو نفر از نیروهای خوب و زحمتکش 
معدن در پی انفجار از طبقه فوقانی به پایین پرت شده 
و فوت می کنند و یکــی از کارگران هم که در انتهای 

خط بوده، مجروح می شود.
فرماندار مایر با اشاره به اینکه از کارگر مجروح که 
در بیمارستان امام حســین)ع( بستری است، عیادت 
به عمل آمد، بر تســریع معالجه و درمان او تأکید کرد 
و ادامه داد: دســتگاه های متولی هم در حال بررســی 
حادثه و هم بررسی ادامه کار معدن برای تولید و ادامه 

حیات مجموعه هستند.
ولــدی با اشــاره به بازدیــد چند روز گذشــته 
از معــدن، گفت: در ایــن معدن تمام ســازوکارها 

و شــرایط ایمنی رعایت می شــود و این موضوع را 
کارشناســان نیز تأیید کرده اند امــا حادثه هیچ  گاه 

نمی  کند. خبر 
وی خطــاب به مدیران این مجموعــه تأکید کرد: 
بــا توجه به اینکــه تعداد زیــادی از خانواده ها درآمد 
و زندگی شــان از این معدن تأمین می شود به سرعت 
کارها را انجام دهند و کار توسعه را نیز متوقف نکرده و 
با حفظ همه موارد ایمنی که از قبل هم وجود داشته، 

کارهای عقب مانده را دنبال کنند.

فرماندارتویسرکان:

کاهش اعتبارات عمرانی تویسرکان

فرماندار  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
عمرانی  اعتبارات  کاهش  به  اشاره  با  تویسرکان 
امسال شهرستان، از دهياران خواست در ایجاد 

بسترهای اشتغال دولت را کمک کنند.
سیدرسول حســینی در جمع دهیاران اظهار کرد: 
دهیاران به عنوان نماینده دولت در روســتاها در خط 
اصلی محور توســعه و رونق اقتصادی قرار دارند پس 

باید به اهمیت جایگاه خود واقف باشند.
وی تأکید کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور 
باید با اســتفاده درســت از فرصت ها و استعدادها در 
راســتای جلوگیــری از مهاجرت از روســتاها به نحو 

مطلوب پیش رفت.
فرماندار تویســرکان با اشــاره به اینکه دهیاران را 
مکمل مسؤوالن می دانیم نه موازی گفت: هیچ دستگاه 
اداری حق ندارد به دهیاران بی احترامی کند بلکه تمام 

ادارات مکلفند با دهیاران رابطه حسنه داشته باشند.
حســینی با تأکید بر اینکه انتقادات و راهکارهای 
دهیــاران را می پذیریــم، بــا ابــراز تاســف از ضعف 

اطاع رســانی رســانه ای عملکرد دولت در حوزه های 
مختلف در تویسرکان، بیان کرد: بانک اطاعاتی خاص 
هر روستا باید ایجاد شود البته این اطاعات باید کامل 

و به روز باشد.
وی دلیل عقــب ماندن از انجــام اقدامات کان 
را پرداختــن به کارهای بی ارزش دانســت و تصریح 
کــرد: همه باید با تمام توان بــا تبدیل ظرفیت های 
بالقوه به بالفعل مســیر توسعه شهرستان تویسرکان 

بخشیم. تسریع  را 
فرماندار تویسرکان عمده ترین وظیفه فرمانداری و 
بخشداری را امنیت و آرامش مردم خواند و با اشاره به 
انتخابــات پیش رو تأکید کرد: دهیاران ضمن ممانعت 
از تبلیغات زودهنگام انتخابات، باید در این امر سیاسی 

بی طرف باشند.
وی بــا انتقــاد از ضعف قــدرت گفتمان ســازی 

در تویســرکان، انجــام کار فرهنگی بــرای تقویت و 
نهادینه ســازی این مهم را یک ضرورت خواند و اضافه 
کرد: برای تحقق این مهم در شهرســتان برنامه مدون 

تأثیرگذاری نیاز است که باید مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار تویســرکان با تأکید بر همکاری دهیاران 
و ترغیــب مردم در مدیریت بحــران به ویژه در آتش 
ســوزی ها، از رتبه نخست فضای ســبز تویسرکان به 
اســتثنای شمال کشــور یاد کرد و گفت: خوشبختانه 
تویسرکان طبیعت خوبی دارد؛ اما مستعد آتش سوزی 

هم هست که باید مانع از این اتفاق شد.
وی در پایان سخنانش با تأکید بر شناخت و آگاهی 
وظایف دهیاری از سوی دهیاران گفت: جلسات ماهانه 
دهیــاری   و فصلی با فرماندار مســتمر و به موقع انجام 
شود، ضمن اینکه مستندســازی عملکرد دهیاران در 

روستا در برنامه قرار گیرد.

معاونفرماندارمالیر:

60 ميليارد ریال اعتبارات مالیر در زمينه بازآفرینی شهری
هماهنگی  معاون  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرســتان مالیر 
گفــت: مجموع اعتبارات شهرســتان مالیر در 
زمينه بازآفرینی شــهری 60 ميليارد ریال بوده 

است.
حســین فارسی در جمع اعضای ســتاد بازآفرینی 
پایدار شهری افزود: مجموع اعتبارات شهرستان مایر 
در زمینه بازآفرینی شــهری 60 میلیارد ریال بوده که 
20 درصد این مبلغ معادل 10 میلیارد و 200 میلیون 
ریال تــا کنون تخصیص یافتــه و 10 میلیارد و 600 

میلیون ریال هزینه شده است.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم مایــر از وضعیت 
پروژه هــای عمرانــی در حال انجام گلــه مندند که 
یکــی از این پروژه های عمرانی نیز مبحث بازآفرینی 

شهری اســت، گفت: وضعیت حاشــیه شهر مایر و 
مناطق حاشــیه دیگر شهرها را باید دید تا اعتبارات 

با عدالت توزیع شود.
فارســی با بیان اینکه شــهرداران مایر گله مندند 
که چــرا برای بازآفرینــی مناطق دیگــر اعتباری در 
نظر گرفته نمی شــود، گفت: نمی توانیم منفعت شهر 
را نادیــده بگیریم و ماک عمل مــا در اقدام منفعت 

شهرستان است.
معاون هماهنگی امــور عمرانی فرمانــداری ویژه 
شهرســتان مایر با بیان اینکــه در تخصیص قیر طی 
ســال های گذشــته در حق مایر اجحاف شده است، 
گفت: مایر امســال میزبان جشنواره های مهم ملی و 
بین المللــی خواهد بود که این امــر لزوم توجه به این 

شهرستان را دوچندان می کند.

مدیرحفاظتمحیطزیستنهاوند:4 واحد توليدی در نهاوند اخطار زیست محيطی گرفتند

هگمتانــه، گروه شهرســتان: مدیر حفاظت 
توليدی  واحد  چهار  گفت:  نهاوند  زیست  محيط 
در نهاوند که از ســوی کارشناسان اداره محيط 
به علت  بودند  قرار گرفته  باررسی  زیست مورد 
رعایت نکردن استانداردهای الزم اخطار زیست 

محيطی دریافت کردند.
عباس نجاری اظهار کرد: در بازرســی هایی که به 

طــور معمــول از واحدهای تولیدی بــه عمل می آید 
یک واحــد لبنی، دو واحد کشــتارگاهی و یک واحد 
صنعتی بزرگ  به علت آلودگی آب و پســماند، آلودگی 
هوا، انتشــار ذرات و غبار بیش از حد اســتانداردهای 

زیست محیطی اخطار گرفتند.
وی به نقش فرهنگ ســازی در زمینه کاهش شکار 
وحــوش در مقطع زمانی کنونی اشــاره کرد و گفت: 

خوشبختانه با فرهنگ سازی  در خصوص اهمیت حفظ 
حیــات وحش در بازه زمانی فعلی شــکار یا صید غیر 

مجاز در مناطق حفاظت شده صورت نگرفته است.
مدیر حفاظت محیط زیست نهاوند همکاری مردم 
در خصوص حفظ حیات وحش را قابل تقدیر دانســت 
و گفت: طی یک ماه گذشته از سوی اشخاص حقوقی 
چند حلقه مار تحویل محیط زیســت داده شده که در 

طبیعت رهاسازی شدند.
نجاری همچنین از تحویل چند پرنده شکاری زخمی 
توســط افراد حقوقی به اداره بهزیستی خبر داد و گفت: 
طی ماه اخیر ســه بهله پرنده شکاری زخمی و بیمار از 
سوی اشخاص حقیقی تحویل محیط زیست داده شدند 
که از طریق دامپزشک این اداره تحت مداوا قرار گرفتند تا 

بعد از بهبودی کامل در طبیعت رها شوند.

هم افزایی بنیاد مسکن، بهزیستی و بسیج سازندگی برای بازسازی کبودراهنگ
سرپرستبنیادمسکنانقالباسالمیشهرستانکبودراهنگ:مددکاراننامهدرخواستمددجویانجاماندهازسامانهپایشراارائهکنند

مشــترک  جلســه  رویداد:  گروه  هگمتانه، 
هماهنگی جهت تســهيل، تســریع احداث و 
ناشی  آســيب دیده  مسکونی  واحدهای  تعمير 
از بارندگی های فروردین ســال جاری با حضور 
انقالب  مسکن  بنياد  کارشناســان  و  مسؤوالن 
اســالمی، مــددکاران واحدهــای اجتماعی و 
توان بخشــی بهزیســتی و بســيج سازندگی 

شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.
سرپرست بنیاد مســکن انقاب اسامی شهرستان 
کبودراهنگ در ابتدای این جلســه با اشاره به دومین 
جلسه مســکن مددجویان بهزیستی آسیب دیده ناشی 
از بارندگی های فروردین امسال ، عنوان کرد: این جلسه 
با محوریت تسهیل، تسریع احداث و تعمیر واحدهای 
مســکونی شناسایی شده در شهرســتان کبودراهنگ 
تشکیل شده است تا با هم افزیی شاهد تسریع اقدامات 

باشیم.
روح ا... وجدی فاضل در ادامه با تبیین دقیق تخریب 
و تعمیر، گزارش تکمیلی از تعداد واحدهای تخریبی و 
تعمیری کل شهرســتان ارائه و آمادگی مجموعه بنیاد 

مسکن شهرستان را مبنی بر تسهیل شرایط و تعامل با 
آسیب دیدگان اعام کرد.

وی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در راستای 
بازسازی ها، گفت: تاکنون 753 فقره پرونده تشکیل و 
از این تعداد برای 362 مورد پروانه ســاختمانی صادر 

شده است.
سرپرست بنیاد مســکن انقاب اسامی شهرستان 
کبودراهنــگ اظهــار کــرد: آواربــرداری 204 واحد 
ساختمانی و پایان پی کنی 76 واحد از دیگر اقداماتی 
بوده که به همت بنیاد مسکن شهرستان کبودراهنگ 

صورت گرفته است.
انتظــار می رود در  وجدی فاضــل تصریح کرد: 
چارچوب تعامل شایســته، همکاران ما در مجموعه 
منازل  صاحب  توان خواهان  شهرســتان،  بهزیستی 
فرســوده را برای اخــذ وام مقاوم ســازی ترغیب 

. کنند
وی ابراز کرد: برای رفع مغایرت در فهرست اسامی 
مددجویان خســارت دیده شناسایی شده توسط بنیاد 
مســکن شهرســتان و فهرست ارســالی از بهزیستی 

استان، بنیاد مســکن شهرستان فهرست توان خواهان 
ثبت شده در ســامانه پایش خسارت دیدگان ناشی از 
بارندگی را برای پیگیری و اصاح در اختیار بهزیستی 

شهرستان قرار دهد.
سرپرست بنیاد مسکن انقاب اسامی شهرستان 
کبودراهنگ با اشــاره به مصوبه جلسه مسکن ستاد 
بهزیستی اســتان در 28 خرداد امســال ادامه داد: 
مددکاران در نخســتین فرصت، نامه درخواســت و 
تأییدیه خســارات رخداده برای مددجویان جامانده 
را از دهیاران دریافت کرده و برای تجمیع و ارســال 
توسط بهزیســتی شهرســتان به واحد مسکن ارائه 

کنند.
وجدی فاضــل توجه به شــرایط زندگــی و میزان 
خســارات مشــاهده شــده در بازدیدهــای میدانی 
کارشناســان هر ســه ارگان را مورد تأکید قرار داد و 
اضافه کــرد: انتظار می رود در صــورت امکان و تأیید 
مهندســان بنیاد مســکن، وضعیت احــداث یا تعمیر 
منــازل مددجویــان مورد شناســایی قــرار گرفته و 

تأییدشده مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.

وی یادآوری کــرد: با توجه به مصوبات جلســات 
مشترک ســال های اخیر با بنیاد مســکن شهرستان، 
اقدامات الزم در راســتای اســتفاده از نقشه های تیپ 
برای نقشــه های احداث واحدهای مســکونی با متراژ 
حداکثر 60 متــر خانواده های دارای دو عضو معلول و 
بیشــتر به صورت رایگان باید به شــکل ویژه پیگیری 

شود.
جعفری نیکو، مسؤول بســیج سازندگی شهرستان 
کبودراهنگ نیز با ارائه گزارشی از بازدیدهای میدانی 
انجام شــده، گفت: برای پنج نفر از مددجویان معرفی 
شده، برنامه هایی در نظرگرفته شده کما اینکه آمادگی 
خود را برای ارائه خدمت )به ویژه در زمینه بازســازی 

منازل مسکونی نیازمند تعمیر( اعام می کنیم.
وی در بخــش پایانی این نشســت، بــا تأکید بر 
وضعیت حساس و نامناســب مددجویان آسیب دیده، 
خاطرنشان کرد: برخی از مددجویان از ثبت مشخصات 
مسکن خود در سامانه پایش جا مانده اند که امیدوارم 
مســؤوالن بنیاد مسکن، شــرایط ثبت مشخصات این 

توان خواهان خسارت دیده را فراهم کنند.

شهرستان
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نشست کتاب خوان رضوی برگزار شد
هگمتانــه، گروه رویداد: نشســت تخصصی 
کتاب خوان رضوی به مناســبت دهه کرامت در 

هفته فرهنگ رضوی استان همدان برگزار شد.
نشست تخصصی کتاب خوان رضوی صبح دیروز در 
مجتمع شــهید آوینی به مناســبت دهه کرامت و در 

هفته فرهنگ رضوی استان همدان برگزار شد.
در این نشست شــخصیت های برجسته فرهنگی، 
هنری، اجتماعی و سیاســی استان به معرفی کتاب با 
موضوع امام رضا)ع( و حضــرت فاطمه معصومه)س( 

پرداختند.
*زارعی: برگــزاری بيش از 4 هــزار و 500 

نشست کتاب خوان در 4 سال گذشته
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان با بیان 
اینکه از سال 94 تا کنون بیش از 4 هزار 500 نشست 
کتاب خوان در اســتان همدان به شــیوه های مختلف 
برگزار شــده اســت اظهار کرد: هدف از برگزاری این 

نشست ها ترویج فرهنگ مطالعه عمومی است.
عاطفــه زارعی بــا بیان اینکه در این نشســت ها 
کتاب هایی معرفی می شــود که عموم مردم بتوانند 
آن را مطالعه و به اشــتراک بگذارنــد افزود: هدف 
از معرفی کتاب در نشســت های کتاب خوان توسط 
افراد مختلف، اشاعه نهضت مفید در جامعه و ایفای 
نقشی مطلوب و تأثیرگذار در ترویج فرهنگ مطالعه 

است.
وی با اشاره به اینکه اداره کل کتابخانه های عمومی 
اســتان در ســال جدید بیش از ســه ماه است که در 
حوزه ترویج فرهنگ رضوی ورود کرده اســت تصریح 
کرد: یکی از اقدامات شاخص در حوزه فرهنگ رضوی 
که توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان برگزار 
می شــود، جشنواره کتاب خوانی رضوی است که باعث 
رشد میزان مطالعه در جامعه شده است به طوری که 
تعداد افراد شــرکت کننده در این جشنواره مؤید این 

ادعا است.
مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان با 
بیان اینکه این جشــنواره به شیوه های مختلف برخط، 
مکتــوب، پویش فضای مجازی، نشســت های مختلف 
کتاب خوان و معرفی کتاب در سال  های اخیر و امسال 
برگزار شــد ادامه داد: در پایان این جشــنواره نشست 
کتاب خوان رضوی بــا همیاری دســتگاه ها و فعاالن 

عرصه کتاب و فرهنگ برگزار شد.
وی با تأکید بر اینکه به دنبال برگزاری این نشست 
در الیه هــای مختلف اجتمــاع و تعمیــم آن به کل 
جامعه هستیم خاطرنشان کرد: امید است که این نوع 
نشست ها در خانواده ها نیز رسوخ یابد و در فرهنگ ما 

بیش از پیش رخنه کند.
وی با اشــاره به اینکه این نوع برنامه های فرهنگی 
باعث افزایش آگاهی در جامعه می شــود خاطرنشــان 
کرد: جشنواره های کتاب خوانی منجر به افزایش سواد 
با معیارهای تعریف های علمی جهانی می شــود که از 

کتاب خوانی  نشأت می گیرد.
زارعی با بیان اینکــه به دنبال نهادینه کردن رفتار 
مطالعاتی در تمامی اقشار جامعه هستیم گفت: تحقق 
این مهم نیازمند تکرار و فرهنگ سازی در جامعه است 

که مسابقه های کتاب خوانی در آن مؤثر است.
وی با اشــاره به اینکــه بازاریابــی محتوایی برای 
کتاب ها باید انجام شــود اظهار کرد: در اثر این اتفاق 

انگیزه برای مطالعه  کتاب ها افزایش می یابد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان افزود: 
امیدواریم در سال های آتی ایران اسامی در منطقه و 
جهان در حوزه مطالعاتی بدرخشد چرا که شهروندان 
مطالعه محور ما در تثبیت پایه های حوزه های مختلف 

جامعه تأثیرگذار هستند.
*آیت ا... موسوی اصفهانی: جلد 49 بحاراالنوار 

به امام رضا)ع( اختصاص دارد
نماینده مردم همــدان در مجلس خبرگان رهبری 
نیــز در ادامه بــه معرفی جلــد 49 بحاراالنوار عامه 
مجلســی پرداخت که به امام رضا)ع( اختصاص دارد و 
با تأکید بر اینکه کتاب بسیار حائز اهمیت است اظهار 
کرد: در قرآن کریم نیز صحبت از مطالعه بســیار آمده 
است و باید برای هدایت بشــر از این مسیر بیشترین 

استفاده کرد.
آیت اهلل ســید مصطفی موســوی اصفهانی در ادامه 
افزود: شــیعیانی که امامت امام رضا)ع( را پذیرفته اند 
در واقع به والیت هر 12 امام گردن نهادند چرا که بعد 

از امام رضا)ع( هیچ انحرافی رخ نداده است.
وی گفت: برخی از برادران اهل تسنن اعام کردند 
که هیچ کس به اندازه عامه مجلسی به شیعه خدمت 

نکرده است.

مدیر حوزه های علمیه اســتان همدان تأکید کرد: 
جلد 49 بحاراالنوار به امام رضا)ع( اختصاص دارد.

*حاجی بابایــی: جایگاه کتــاب در تربيت 
بی بدیل است

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اســامی نیز در این نشســت اظهار کــرد: زارعی از 
مدیران فعال و کوشــا در اســتان همدان هستند که 
توجه ویژه ای به کتاب خوانی دارد و فعالیت های بسیار 

مطلوبی انجام می دهد.
حمیدرضا حاجی بابایی با بیــان اینکه نقش کتاب 
در تربیت یک نقش بی بدیل است به ویژه  اینکه کتاب 
توســط خبرگان انتخاب شــود و به عنوان دوست در 
کنــار کودکان قرار بگیرد افزود: هیچ یک از برنامه ها و 

اقدامات آموزشی جای کتاب را نمی گیرد.
وی بــا اشــاره به اینکه متأســفانه نتوانســتیم به 
دلیل کمبود امکانات، امکاناتــی را برای دانش آموزان 
فراهم کنیم که با کتاب آشــنا شوند تصریح کرد: اگر 
می خواهیــم فرزندان زینت والدین باشــند ابتدا باید 
با قرآن و ســپس بــا کتاب هایی کــه هدایت کننده 

دانش آموزان در مسیر قرآنی باشند، آشنا شوند.
رئیس فراکســیون والیی مجلس شورای اسامی با 
اشــاره به اینکه مهمترین دوره برای آشنایی کودکان 
با کتاب دوران ابتدایی اســت خاطرنشان کرد: کتابی 
با عنوان مدرســه ای که من دوســت دارم بر اســاس 
ســند تحول بنیادین تهیه شده اســت که به مدرسه، 
دانش آمــوزان، کاس درس و همــه شــئون فضای 
آموزشــی و عوامــل دخیل بــه آن با نگاهــی قرآنی 

نگریسته است.
وی تأکیــد کرد: یک میلیون نســخه از این کتاب 
چاپ شده است که اگر به طور کامل در اختیار مدیران 
مدرسه قرار بگیرد، به تحقق اهداف آموزشی نزدیک تر 

می شویم.
*قائمی: مکاتب غير اهلی زودگذر هستند

مرتضی قائمی رئیس دانشــگاه آزاد اسامی واحد 
همدان هم به عنوان نخســتین معــرف کتاب به ارائه 
کتاب محمدبن علی امام جواد علیه الســام نوشــته 

»مرضیه محمد زاده« پرداخت.
وی با بیــان اینکه ائمه اطهار)ع( که همواره مکتب 
الهــی را به مــردم ارائه می دهند به عنــوان نور واحد 

مأموریت راهنمایی بشر را بر عهده گرفتند اظهار کرد: 
دنیای امروز شاهد ظهور و بروز جهانبینی های مختلفی 
است که راهکارهایی برای بشر ارائه می دهند اما چون 

مبدأ خدایی ندارند، عمر کوتاهی دارند.
رئیس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد همدان با 
اشــاره به اینکه بنابراین بشــر این نتیجه رسید که 
با اتکا به عقل و دانش خود نمی تواند به ســر منزل 
مقصود برسد افزود: مکتبی ماندگار است و می تواند 
انســان را به هدف غایی خود برســاند که به منبع 

باشد. الهی متصل 
وی با بیان اینکه دانشمندان غیر مسلمان معتقدند 
که شــیعه در معرفی شخصیت های دینی، فکری خود 
ضعیف عمل کرده اســت تصریح کرد: بسیاری از غیر 
مســلما ن ها بهتر از ما امامان ما چون امام علی )ع( را 

شناخته و معرفی کردند.
قائمــی ادامه داد: مــا باید امام خــود را به خوبی 
بشناســیم و آموزه های آنان را پیــش ببریم تا در راه 
زندگی دنیوی و اخروی با مشــکلی مواجه نشویم چرا 
که هرجا راه ائمه را رفتیم موفق شــدیم و هرجا و در 
هر حوزه ای از این ریسمان الهی فاصله گرفتیم، ناموفق 

بودیم.
*پورمجاهد: اهداف مختلف در بستر فرهنگی 

بهتر محقق می شوند
معاون اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار همدان 
نیــز به معرفی کتاب »در عصمــت؛ مروری بر زندگی 
حضرت فاطمه معصومه)س(« نوشته علی اشرف عبدی 

پرداخت.
ظاهــر پورمجاهد با بیان اینکه بســیاری از اهداف 
در بســترهای فرهنگی به خوبی محقق می شود اظهار 
کرد: هم اندیشی با اهالی کتاب و کتاب خوانی همواره 

گره گشای مشکات بوده و هست.
وی بــا اشــاره به اینکه نشــاط بســیار باالیی در 
کتابخانه ها عمومی وجود دارد افــزود: راه اندازی یک 

کتابخانه در مناطق گوناگون تأثیرات فراوانی دارد.
فاطمه حجه فروش نویســنده و فعــال فرهنگی و 
اجتماعی نیز بــه معرفی کتاب فصل فیروزه نوشــته 
محبوبــه زارع پرداخت و در انتها لیــا امیدی بهمند، 
معاون فرماندار اسدآباد نیز کتاب »بانوی ملکوت« اثر 

آیت ا... کریمی جهرمی را معرفی کرد.

مدیرکلدامپزشکیاستانهمدان:

برای اولين بار در کشور سامانه برخط بازرسی مواد خام دامی در استان همدان طراحی و راه اندازی شد
هگمتانه، گروه رویداد: مدیرکل دامپزشــکی 
استان همدان خبر داد: برای اولين بار در کشور 
سامانه برخط بازرسی مواد خام دامی در استان 

همدان طراحی و راه اندازی شد
به گزارش هگمتانه بــه نقل از روابط عمومی اداره 
کل دامپزشکی اســتان همدان، محمودرضا رسولی از 
طراحی و راه اندازی ســامانه برخط بازرسی بهداشتی 
مواد خام دامی در اســتان همدان خبــر داد و گفت: 
اداره کل دامپزشکی استان همدان آمادگی الزم جهت 
انتقــال تجربیات و نحوه اســتفاده از ســامانه برخط 
بازرســی بهداشــتی مواد خام دامی را به منظور بهره 

برداری در سایر استان ها دارد.
وی در ادامه افــزود: یکی از وظایف اصلی و خطیر 
سازمان دامپزشکی کشــور، بازرسی مواد خام با منشأ 
دامی از مرحله تولید تا مصرف می باشــد که در همین 
راستا اداره کل دامپزشکی استان همدان با هدف ارتقاء 
و تســریع در فرآیند بازرســی فرآورده های خام دامی 
در ســطح مراکز عرضه، مصرف، عمــل آوری، طبخ و 
نگهداری اقدام به طراحی و اجرای نرم افزار بازرســی 

مواد خام به صورت برخط نموده است.
این مقام مســؤول گفت: این طــرح با همفکری و 

همکاری کارشناســان اداره کل دامپزشــکی استان و 
یکی از شــرکت های طراحی نرم افزار بخش خصوصی 
انجام شــده و می توان صرفه جویی در مصرف صورت 
جلسه های تنظیمی، اســتفاده بهینه از وقت و فضای 
بایگانی و امکان گزارش گیری و جمع آوری اطاعات 

در اسرع وقت را از مزایای مهم این نرم افزار دانست.
رســولی اظهار کرد: این نرم افزار پس از طراحی و 
اجرایی شدن در ابتدای سال جاری به صورت آزمایشی 

در بازرسی از مراکز تولید، توزیع، بسته بندی و عرضه 
مواد خام دامی در شهرســتان همدان مورد اســتفاده 
قرار گرفت و ســپس با برگزاری کاس آموزشی برای 
تمامی بازرسان مستقر در اداره کل دامپزشکی استان 
از ابتدای تیرماه ســال جاری در ســطح 9 شهرستان 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی نظارت لحظــه ای به عملکرد جمعی و انفرادی 
بازرســان، شناسنامه دار شــدن تمامی واحدها اعم از 

مراکز عرضــه، طبخ، عمل آوری و نگهــداری، امکان 
مســیر بندی بازدیدها و اعــام برنامه کاری جامع به 
بازرســان با اســتفاده از بارکد خــوان و جی پی اس، 
امکان دسترســی به ســوابق انتظامی) پلمب واحد( و 
ســوابق قضایی)دادگاه و تعزیرات(، ســوابق اخطار و 
ضبط محموله مرکز در زمان بازدید، امکان دسترســی 
به مقررات، بخشنامه ها و دســتور العمل های سازمان 
دامپزشــکی کشور در هر زمان و مکان، امکان گزارش 
گیری و بررسی عملکرد بازرسی مواد خام شهرستان و 
یا اســتان توسط مدیرکل و سطوح مختلف ستادی در 
لحظه و قابلیت نصــب نرم افزار بر روی تلفن همراه و 
یــا تبلت و نیز عدم نیاز به تجهیزات اضافی و یا صرف 
اعتبار خــاص را از دیگر مزایای مهم اســتفاده از نرم 

افزار دانست.
محمودرضا رسولی در پایان از ثبت یک هزارو 976 
واحد از ابتدای تیرماه سال جاری در این سامانه توسط 
بازرسان اســتان خبر داد و خاطرنشان کرد: اداره کل 
دامپزشــکی اســتان همدان جهت انتقال تجربیات و 
نحوه اســتفاده از این سامانه به منظور بهره برداری در 
ســایر استان ها با صاح دید سازمان دامپزشکی کشور 

آمادگی الزم را دارد.

خبــر

تجلیلازشاعرانرضوی
در»زمزمهخورشید«

هگمتانه، گروه خبر همدان: مراسم ادبی 
»زمزمه خورشيد« در همدان برگزار شد.

به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان همدان، 
به مناســبت هفته فرهنگ رضوی مراسم ادبی 
»زمزمه خورشید« با حضور شاعران منتخب از 
شهرستان های استان و اهالی فرهنگ و ادب در 
مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی برگزار 

شد.
بر اســاس این گزارش خوانش اشعار رضوی 
و متناســب با دهه کرامت و تجلیل از شاعران 

برگزیده از بخش های مختلف این مراسم بود.
این گزارش می افزاید: مسعود طاهری عضد، 
زهرا طهماســبی، محسن کلهر، میلم محمدی، 
منیــژه درخشــنده، مصطفی الونــدی، جعفر 
مقیمیان، آصف عباســی آذر، حسین رستمی، 
مراد طاهرنیا، حســن مسلمی، حجت یحیوی، 
ثمیــن کریمی منســوب، مریــم برزگر، کمال 
امرایی و محمد صارمی شــهاب شاعرانی بودند 

که در این مراسم از آنان تجلیل شد.
گفتنی اســت هفته فرهنگ رضوی از 13 تا 
19 تیرماه در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید 

آوینی همدان در حال برگزاری است.

معاونمیراثفرهنگیهمدان:
مرمتخانه»شهبازیان«

نیازمنداجازهمالک

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: معاون 
ميراث فرهنگی،  اداره کل  ميراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری استان همدان 
در در رابطــه با وضعيت فعلــی یکی از 
خانه هــای بــا قدمت همدان بــا عنوان 
»شــهبازیان« اظهار کرد: برای جلوگيری 
مالک،  از  شــهبازیان  خانــه  تخریب  از 
درخواســت همکاری برای مرمت این بنا 

کرده ایم.
احمد ترابی در گفتگویی بیان کرد: مساحت 
کل این خانه، یک هزار و   56 مترمربع اســت و 
دسترســی به آن از طریق یک داالن به حیاط 
اول و به وســیله چند پله سنگی به ساختمان 

صورت می گیرد.
وی با بیــان اینکه این بنا مربــوط به دوره 
قاجار اســت، ادامه داد: این بنا دارای دو طبقه 
بوده و نقشــه مستطیل شکل اندرونی و بیرونی 
دارد که یک طبقــه آن زیرزمین و طبقه دیگر 

ساختمان است.
ترابی با اشاره به اینکه این ساختمان دارای 

تزئینــات متعــددی از قبیــل گچ بری هایی به 
اشکال ُگل و بوته و آجرکاری هایی از نوع حصیر 
اســت، افزود: در بــاالی در و پنجره بهارخواب 
تزئینات گلــی و در ناحیه طاق نماها آجر لعاب 

دار مشکی کار شده است.
وی افــزود: تزئینات داخلی بنا نیز شــامل 
گچ بری و نقاشی به اشکال ُگل و بوته در ناحیه 

گنبدها و سرستون ها است.
وی با بیان اینکه حفظ و نگهداری خانه های 
قدیمی بــا ارزش نیازمند تصمیــم گیری های 
مناســب برای جلوگیری از تخریب آنها است، 
گفت: خانه های قدیمی استان قابلیت های بسیار 
زیادی برای جذب گردشگر دارد که باعث رونق 

این صنعت نیز می شود.
ترابی با یادآوری اینکه خانه شهبازیان، مالک 
خصوصی دارد، عنوان کرد: این خانه در شــهر 
همــدان، ابتدای پیاده راه بوعلــی و انتهای بن 

بست میرفندرسکی ساخته شده است.
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
همــدان در خصوص مرمت این بنا توضیح داد: 
در طــول دوره  خدمتم در اداره میراث فرهنگی 
همدان هیچ گونه عملیات بازسازی و مرمت در 

این بنا انجام نشده است.

خبــر

معاونهماهنگیاموراقتصادی
وتوسعهمنابعاستاندار:

اعالمپنجهزارمیلیاردریال
اعتباراشتغالبرایهمدان

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
استاندار همدان از اعالم پنج هزار ميليارد 
ریال اعتبار تبصره 18 برای استان همدان 
در هفته گذشــته خبر داد و ادامه داد: در 
حال حاضر ثبت نام طرح های متقاضی در 
ســامانه بهين یاب آغاز شده که در حوزه 
و  توسعه ای  طرح های  گردش،  در  سرمایه 

ارتقای کيفيت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابــع اســتاندار همــدان روز یکشــنبه در 
گفتگویی با اشاره به میزان سرمایه گذاری در 
سند توسعه اســتان گفت: بر اساس این سند 
ســاالنه 19 هزار و 500 فرصت شغلی در این 

استان باید ایجاد شود.
ظاهــر پورمجاهــد تأکید کرد: سیاســت 
دولت تدبیر و امید و اســتاندار همدان بر این 
اســت تا با تمام توان تــاش کنیم در حوزه 
اشــتغال، تولید، ســرمایه گذاری و معیشــت 

مردم کار ویژه ای اتفاق بیفتد.
وی اظهار کرد: به توصیه اســتاندار همدان، 
فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان 
بایــد به طور مســتمر از واحدهــای تولیدی و 
اقتصــادی بازدید داشــته باشــند و برای حل 

مشکات این واحدها تاش کنند.
افراد  پورمجاهد خواســتار ســرمایه گذاری 
مقیم خارج از این اســتان و شهرســتان شد و 
گفت: با وفاقی که در استان همدان ایجاد شده 
است، مدیران مشتاقانه در کنار سرمایه گذاران 
هستند و چنانچه ســرمایه گذاری دچار مشکل 

است، برای حل مشکات آنان تاش می کنیم.
وی از اعام پنج هزار میلیــارد ریال اعتبار 
تبصره 18 برای استان همدان در هفته گذشته 
خبــر داد و ادامه داد: در حــال حاضر ثبت نام 
طرح هــای متقاضی در ســامانه بهین یاب آغاز 
شده که در حوزه سرمایه در گردش، طرح های 

توسعه ای و ارتقای کیفیت است.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
همــدان بیان کــرد: بــرای طرح هــای جهاد 
کشاورزی استان نیز 2 هزار میلیارد ریال اعتبار 
با اولویت گلخانه ها، گیاهان دارویی و کشــت 
زعفران اباغ شــده اســت که ثبت نــام از این 

طرح ها نیز در سامانه سیتا آغاز شده است.
پورمجاهــد گفت: تاش ما بر این اســت تا 
طرح هــای تولیدی و صنعتی و کشــاورزی به 
ویژه سایت های گلخانه ای و سیاست های کشت 
سازمان جهاد کشاورزی را بتوانیم شتاب بخشیم 

تا بتوانند از این تسهیات استفاده کنند.

پیشبینیبرداشت120هزار
تنسیبزمینیازمزارع

اسدآباد

مدیر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانه، 
جهادکشــاورزی شهرســتان اسدآباد از 
محصول  تن  هزار   120 برداشت  پيش بينی 
ســيب زمينی از اراضی کشــاورزی این 

شهرستان خبر داد.
ســقراط بیرنــگ اظهار کرد: امســال بیش 
از دو هــزار و 660 هکتار از اراضی کشــاورزی 
شهرســتان به کشت ســیب زمینی اختصاص 
یافته که این میزان سطح نسبت به سال زراعی 
قبــل از افزایش 10 تــا 15 درصدی برخوردار 

است.
وی افزود: از ســطح زیرکشت دو هزار و 660 
هکتاری امسال سیب زمینی شهرستان بیشترین 
ســطح کشت به میزان یک هزار و 660 هکتار در 
منطقه چهاردولی و مابقی ســطح به میزان 420 
هکتار در محدوده مرکز وندرآباد، 115 هکتار مرکز 
حومه، 170 هکتار دهستان کلیایی و 295 هکتار 

در محدوده مرکز یوسف آباد قرار گرفته است.
بیرنــگ تعداد بهره برداران کشــت ســیب 
زمینی امسال شهرســتان را 685 نفر برشمرد 
و خاطرنشان کرد: ســال گذشته سیب زمینی 
کاران این شهرستان سطحی افزون بر دو هزار و 
200 هکتار را به کشت سیب زمینی اختصاص 
داده بودند که امسال این میزان سطح افزون بر 

10 تا 15 درصد افزایش داشته است.

خبــر همدان

مدیرشرکتپخشفرآوردههاینفتیمنطقههمدان:

تأمین پایدار و عرضه مستمر و مطلوب سوخت شهرت ماست

هگمتانه، گروه رویداد: مدیر شــرکت پخش 
فرآورده های نفتــی منطقه همدان با بيان اینکه 
سوخت رسانان دیار هگمتانه، همواره و از دیرباز، 
خدمت را برای خــود افتخاری بزرگ می دانند، 
گفت: تأمين پایدار و عرضه مســتمر و مطلوب 

سوخت شهرت ماست.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی شرکت 
پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان، امین روستایی 
گفت: تاریخ معاصر این خطه از میهن اسامی از زمان 
کشــف طای ســیاه تا کنون گواه تاش و کوشــش 

سوخت رسانان در تمام طول سال بوده است.
وی ادامــه داد: گه گاه تورقی در اوراق و اســناد و 
یادداشــت های قدیمی یا فراهم آمــدن فرصتی برای 
گپی صمیمانه با پیش کســوتان سوخت رسانی از باب 
تکریم منزلت ایشــان به عنوان خدمت گذارانی بی نام 
و نشــان، به منظور حفظ و تــداوم انگیزه ای پایا برای 
کارکنان جدیــد و همچنین پراکنــدن عطر فرهنگ 
قدرشناســی از کارکنان خدوم ادوار گذشــته شرکت 
پخش فرآورده های نفتی ایران، حســی عمیق و لطفی 

وافر دارد.

روستایی افزود: سخن گفتن از زدودن گرد فراموشی 
از چهره مردان و زنان ســخت کوشــی که با سینه ای 
فراخ و جبین بلند، قلبی مهربان و عزمی راسخ، حمل 
و نقل و مصارف عمومی در فصول سال و از آن مهمتر 
چالش هولناک و ســرمای سوزناک زمستان همدان را 
پشت سر می گذاشتند و گرمای محفل هم نوعان را با 
آمیزه ای از عشق فراهم می آوردند بس لطیف اما خطیر 

و مسؤولیت زاست.
وی ادامه داد: تاریخ این ســرزمین گواهی می دهد 
کــه تأمین و توزیــع فرآورده های نفتــی از دیرباز در 
منطقــه ای چون همدان که ســرما و زمســتان های 
طوالنی اش شــهره عام و خاص بوده از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
امین روستایی با اشاره به اسناد موجود یادآور شد: 
حوزه عملیات سوخت رسانی منطقه هشت همدان در 
ســال 1975 - 1354 یعنی 44 ســال پیش، وسعتی 
فراتر از 5 منطقه امروزی و قلمرو پوششــی آن برابر با 

138 هزار کیلومتر بوده است.
وی با بیــان اینکه منطقه در حــال حاضر به طور 
عمده در مرزهای اســتان همدان فعالیت دارد و بنا بر 
سابقه طوالنی و ظرفیت های شناخته شده آن کماکان 
تأمین کننده نیاز ســوختی مناطق دور و نزدیک بوده، 
خاطرنشــان کرد: در گذشــته نه چندان دور نیز این 
منطقه مســؤول مســتقیم تأمین کننده فرآورده های 
نفتی مــورد نیاز دیگــر هموطنان بخــش بزرگی از 
کشــور که اکنون زیر مسؤولیت مناطق مرکزی اراک، 
قــم، قزوین و زنجان قرار دارند بوده اســت. همچنین 
بخش هایی از مناطق لرســتان، کردســتان و اصفهان، 
روزگاری محموالت نفتی خود را از این منطقه دریافت 

می کردند.
وی اظهار کرد: منطقه هشت همدان با چهار ناحیه 
قزوین، اراک، قم و همدان، چهار شــعبه کاشان، ازنا، 

مایر و زنجان و چهار کارگزاری خرم دره، آوج، دلیجان 
و خمیــن، در جمع 9 منطقه کشــور، فعالیتی بارز و 
چشمگیر داشته و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص 
و برودت های مثال زدنی آن بســیار حساس و چالش 

برانگیز بوده است.
روســتایی به 1132 بــاب فروشــندگی و تعاونی 
منطقه8 آن دوران و تعداد فروشــندگی های شــهری 
و خــارج از شــهر و عمران دهات 706 بــاب و تعداد 
جایگاه های اختصاصی 26 باب و جایگاه های شــرکتی 
به تعداد 9 باب اشاره کرد و گفت: بنزین سوپر، بنزین 
موتور، بنزین جلب، نفت ســفید، نفت ســفید حلب، 
نفتــگاز و نفتکوره که بعداً به ایــن محصوالت انواعی 
دیگر مانند انواع حال ها، بنزین اس اس)SS(، بنزین 
ال ال 100LL(100 (، سوخت جت، نفت جت، انواع 
قیر و دیگــر محصوالت نفتی به ســبد متنوع عرضه 

محصوالت نفتی اضافه شد؛ مجموعه فرآورده های قابل 
عرضه را تشکیل می داده است.

مدیــر منطقه همــدان تصریح کــرد: مناطقی که 
امروزه خود حرف های زیادی در عرصه سوخت رسانی 
برای گفتن دارند در گذشــته ای نــه چندان دور تمام 
ســوخت مورد نیــاز خود را از منطقه هشــت همدان 

دریافت می کردند.
وی تــاش همه خادمان کنونی و پیشــین، که با 
تمام تــوان و به خدمــت گرفتن کمتریــن امکانات، 
تجهیزات اولیــه و چارپایان تا پیشــرفته ترین ادوات 
امــروزی، جلوه های زیبایی از خدمت رســانی صادقانه 
را مشــی ثابت و مســلک جاری خود قــرار داده و در 
خلق ارزش های ناب انسانی پیشتاز بوده و بر این نسق، 
پایمــردی را تمــام و کمال به منصه ظهور رســاندند 

شایسته تقدیر دانست.
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ایران و جهان ورزش - 

خبــر

بانوانکیکبوکسینگهمدان
رویتاتامیرفتند

هگمتانه، گروه ورزش: مسابقات استانی 
کيک بوکســينک بانوان به مناسبت روز 

دختر در تویسرکان برگزار شد.
بوکســینک  کیــک  اســتانی  مســابقات 
بانوان به مناســبت میاد با سعادت حضرت 
معصومــه)س( و روز دختــر بــه میزبانــی 
شهرســتان تویســرکان برگــزار شــد. این 
نونهاالن،  رده ســنی  در چهــار  مســابقات 
نوجوانــان، جوانان و بزرگســاالن در چهار 
اســتایل هنرهــای فردی، ســمی کنتاکت، 
الیــت کنتاکت و فــول کناتکت بــا حضور 
نهاوند و  تیم هــای همــدان، مایــر، رزن، 
فیروزان در ســالن الغدیر تویسرکان برگزار 
شــد که تیــم مایر با 20 نشــان طا، 11 
5 برنز موفق به کسب مقام اول، تیم  نقره و 
همدان با 8 طا، 8 نقره و 6 برنز دوم و تیم 
تویســرکان با 5 نشان طا، 8 نقره، 11 برنز 

مقام ســوم را به خود اختصاص داد.
ســمیه قمــری مربــی رزمی و مســؤول 
برگــزاری مســابقات در ایــن زمینــه گفت: 
خانواده ها و بانوان شهرســتان استقبال خوبی 
از این رخداد ورزشی به عمل آوردند و تمامی 
تیم هــا از میزبانی تویســرکان ابــراز رضایت 
کردنــد، همچنین مســابقات بدون حواشــی 

برگزار شد.
از نفــرات برتر بــا حضور اعضای شــورای 
اسامی شــهر و دیگر مســؤوالن شهرستان با 

اهدای نشان و حکم قهرمانی تقدیر شد.

یادداشت

بیگداربهآبنزنید!
 فصل گرماست مواظب فرزندانمان و خودمان 

باشیم بی گدار به آب نزنیم.
با شروع فصل گرما، این وسوسه ایجاد می شود 
که در آبگیرها، رودخانه ها و سدها تنی به آب زده 
و عــرق و گرمای بدن را با آب هایی که با زاللی و 
درخشندگی و اغواگری خود کودکان، نوجوانان و 
حتی بزرگســاالن را به خود جذب می نماید و به 
طمع رســیدن به یک لذت آنی حادثه ای به وقوع 
می پیوندد که شاید عمری افسوس و غم و اندوه بر 
چهره خســته پدران و مادرانی که همواره مترصد 
عزیزانشان می باشند، موج خواهد زد و ندامــــتی 
که هرگز با هــــیچ توبه ای جبــران پذیر نیست 

و ضایعه ای که با هیچ ضابطه ای تهاتر نمی گردد.
ای بســا در این میان نان آور خانواده ای باشد 
که سرنوشــت خود و عزیزانشــان را با یک هوس 
ممنوعه تغییر دهد. بیایید در این فصل از کودکان 
و نوجوانان خود بیشتر مراقبت کنیم و همواره در 
اخــذ هر تصمیمی عواقب آن را در ذهن به دور از 
بلندپــروازی و غرور و تکبر و خــود برتری، مرور 
نماییم. شــنا کردن در آب های باز و رودخانه ها و 
ســدها هر چند لذتی دارد که هیچ گاه در استخر 
بدان لذت نخواهیم رســید اما خطرات جانبی آن 

خصوصاً در سدها بسیار باال است.
واضح است که شنا در سد و رودخانه های عمیق 
با شنا در اســتخر متفاوت است، آب های مذکور در 
قیاســی با استخر برودت بیشــتری دارند و همین 
ســردی آب خود عامل مضاعفی است جهت ایجاد 
گرفتگی عضات که با گرفتــن و انقباض عضات 
قوی ترین شناگران نیز زمین گیر شده و به قعر آب 
ســقوط خواهند کرد. صرفنظر از این که اضطراب و 
ترس از غرق شدن خود نیز موجب تشدید خطرات 
احتمالی می شود و شناگران وحشت زده با دست و 
پا زدن بی برنامه و گاهاً تند مرگ خود را تــــشدید 
می نماینــد، لذا با این تقــــریرات به عــــزیزان و 
خانواده ها پیشــنهاد می کنم از شنا کردن فرزندان 
خود در اماکنی که از وضعیت عمومی آب از جمله 
عمق، درجه حرارت، ســاختار آبگیرها و رودخانه ها، 
وجود سنگاخ یا قلوه سنگ ها در کف آب بی اطاع 

هستند، خودداری نمایید.
هیأت نجات غریق و شــنای اســتان آمادگی 
خود را جهت امدادرســانی و کمک اعم از کمک 
سخت افزاری یا آموزشی به عاقمندان این رشته 

مفرح اعام می کند.
سيروس سوریان
رئيس هيأت نجات غریق و غواصی استان

خبــر
موسویبیوکی:

مدت زمان انتظار خرید مسکن در شرایط کنونی
 باالی 50 سال است

هگمتانه، گــروه ایران و جهان: نایب رئيس 
کميســيون عمران مجلس گفت: بر اســاس 
آمارها، مدت زمان انتظار خرید مسکن قبل از 
انقالب 7 تا 10 سال، دولت نهم، دهم و یازدهم 
35 سال بوده است، اما در شرایط کنونی مدت 
زمان خرید ملک به باالی 50 سال رسيده است.

ســیدابوالفضل موســوی بیوکی در گفت وگویی، 
با اشــاره به وضعیت پرتاطم بازار مســکن، گفت: 
در شــرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی به دنبال 
اجرای طرح های متنوع مسکن ســازی برای متعادل 

کردن عرضه و تقاضا در کشور است.
* شــورای برنامه ریزی استان ها نسبت به 

موضوع ساماندهی بازار مسکن فعال شوند
نماینــده مردم یزد و صدوق در مجلس شــورای 
اسامی ادامه داد: وزیر کشــور نیز در نشست اخیر 
مجلس، توصیه کرد که شورای برنامه ریزی استان ها 
نسبت به موضوع ساماندهی بازار مسکن فعال شوند 
کــه به نظر من از این ظرفیــت می توان برای بهبود 

وضعیت مسکن استفاده کرد.
* تســهيالت 160 ميليــون تومانی کفاف 

قيمت های کنونی ملک را نمی دهد
وی گفت: بانک مرکزی در شــرایط کنونی ارائه 
تسهیات 160 میلیون تومانی برای خرید مسکن را 
در دستور کار دارد، اما به نظر من این میزان، کفاف 

قیمت های کنونی ملک را نمی دهد.

موسوی بیوکی افزود: در شرایط کنونی میانگین 
دریافت حقوق کارمندان حــدود یک و نیم میلیون 
تومان اســت، حال یک زوج چگونه می تواند ماهانه، 
اقســاط پنج میلیونی تســهیات مسکن را پرداخت 

کند.
* مدت زمان انتظار خرید مسکن در شرایط 

کنونی باالی 50 سال است
وی گفت: بر اســاس آمارها، مــدت زمان انتظار 
خرید مســکن قبل از انقاب 7 تا 10 سال، در زمان 
جنگ تحمیلی 35 سال، در دولت هفتم و هشتم 15 
سال، دولت نهم، دهم و یازدهم 35 سال بوده است، 
اما در شرایط کنونی مدت زمان خرید ملک به باالی 

50 سال رسیده است.
* دولت بایــد از راهکارهای مختلف برای 
کاهش مدت زمان انتظار خرید مسکن استفاده 

کند
این نماینده مــردم در مجلس دهــم ادامه داد: 
دولــت باید از راهکارهای مختلف برای کاهش مدت 
زمان انتظار خرید مســکن استفاده کند، یکی از این 
مســائل، تقویت قدرت مالی خریداران اســت که از 
طریق ارائه تســهیات با ســود کم و افزایش مدت 

زمان پرداخت امکان پذیر است.
نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس گفت: از 
طرف دیگر دولت باید از طرق مختلف از جمله ارائه 

اراضی رایگان، هزینه تولید مسکن را کاهش دهد.

حماس:

معامله قرن هرگز اجرایی نخواهد شد
توطئههابرایحذففلسطینمحکومبهشکستاست

هگمتانه، گروه ایران و جهان: جنبش حماس 
تأکيــد کرد: مقاومت و ملت فلســطين هرگز 
اجازه پيشــبرد و اجرای هرگونه توطئه برای 

حذف مسئله فلسطين را نخواهند داد.
بــه گــزارش رســانه های فلســطینی، جنبش 
حماس در پنجمین ســالگرد جنــگ 51 روزه رژیم 
صهیونیستی علیه نوار غزه در بیانیه ای تصریح کرد: 
مقاومــت و ملت فلســطین هرگز اجازه پیشــبرد و 
اجرای توطئه های حذف مسئله فلسطین را نخواهد 

داد.
حمــاس تصریح کرد: اشــغالگران باید پیام را به 
خوبــی درک کنند که مقاومــت هرگز ملت خود را 
تنها نخواهد گذاشت و حتی یک لحظه هم از پاسخ 

به تجاوزگری اشــغالگران به قدس و مسجداالقصی 
غافل نخواهد بود.

این جنبش همچنین تمام گروه های فلســطینی 
را بــه افزایش فعالیت ها در مخالفــت با معامله قرن 
از طریق موضع گیری سیاســی و توافق درباره برنامه 

مبارزاتی برای مقابله با آن دعوت کرد.
حماس از ایستادگی و مقاومت ملت فلسطین در 
کرانه باختری و نوار غزه و مناطق اشغالی 1948 در 
برابر اشغالگران تمجید و بر پایبندی به حقوق ملت 

فلسطین تأکید کرد.
ایــن جنبش تصریح کرد: مقامــت با تمام ابزار و 
وســایلش و در رأس آن ابزار مســلحانه آن تنها راه 

برای آزادسازی تمام سرزمین فلسطین است.

مالیری ها میزبان شطرنج جام کریم خان زند
هگمتانه، گــروه ورزش: شهرســتان مالیر 
ميزبان مسابقات شــطرنج قهرمانی کشور جام 

کریم خان زند خواهد بود.
مسابقات شطرنج قهرمانی کشور با نام جام کریم خان 
زند برای سومین ســال پیاپی به همت هیأت شطرنج و 
همکاری اداره ورزش و جوانان شهرســتان مایر و هیأت 
شطرنج استان به مناســبت گرامیداشت دهه کرامت به 
میزبانی ســرزمین هزار و صد الله سرافراز، شهر جهانی 

انگور و مبل منبت برگزار خواهد شد.
ایــن رقابت ها از فردا چهارشــنبه 19 تا 21 تیر به 
مدت سه روز در سالن شهدای خلبان مجموعه ورزشی 

شهید روحیان این شهرستان برگزار خواهد شد.
غنایی رئیس هیأت شــطرنج شهرســتان مایر با 
تقدیر از همکاری اداره ورزش و جوانان این شهرستان 
و هیأت اســتان در خصوص برگزاری این مســابقات 
گفت: به لطف خداوند و زحمات اعضای هیأت امسال 

نیز موفق به برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی کشور 
با نام جام کریم خان زند برای ســومین ســال پیاپی 

خواهیم شد.
وی در ادامه افزود: این مسابقات به صورت اپن در 
رده ســنی آزاد از نوزدهم تیرماه به مدت ســه روز در 
ســالن شهدای خلبان مجموعه ورزشی شهید روحیان 

این شهرستان برگزار خواهد شد.
وی گفــت: تا کنون بیش از 100 نفر از قهرمانان و 

شطرنج بازان کشــورمان از استانهای همدان، گیان، 
تهران، البرز، لرســتان، کردستان، آذربایجان شرقی و 
غربی، خراسان رضوی و خوزستان برای شرکت در این 

مسابقات ثبت نام کردند.
رئیس هیأت شــطرنج شهرســتان مایر در پایان 
صحبتهــای خود گفــت: این مســابقات در ریتد زیر 
2000 بین درجه داران بین المللی کشور به صورت اپن 

در رده های سنی آزاد برگزار می شود.

فعاليت 51 مدرسه فوتبال و فوتسال در همدان
فوتبال  هيأت  دبيــر  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
اســتان همدان از وجود 51 مدرسه فوتبال در 
این اســتان خبر داد و گفت: خانواده ها فرزندان 
خود را در مدارس رسمی که با مجوز این هيأت 

فعاليت دارند، ثبت نام کنند.
مهدی بوجاریان با اشــاره به مــدارس فوتبال در 
اســتان همدان اظهار کرد: همدان یکی از استان های 
پیشتاز در امر مدرسه فوتبال است که توانسته مدارس 

خوبی را مدیریت کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک 51 مدرســه 
فوتبال و فوتسال در استان همدان دایر است و فوتبال 

آموزان زیادی در حال فعالیت هستند.
دبیر هیأت فوتبال استان همدان بیان کرد: در کل 
استان به غیر از شهرستان همدان، 16 مدرسه فوتبال 

برای آقایان و هفت مدرسه برای خانم ها وجود دارد.
وی تصریــح کرد: در شهرســتان همــدان نیز 16 
مدرســه فوتبال برای آقایان و تنها دو مدرسه فوتبال 
برای خانم ها وجود دارد، همچنین در کل اســتان 10 

مدرسه فوتسال برای عاقمندان وجود دارد.
بوجاریان بــا بیان اینکه تمام مــدارس فوتبال در 

اســتان باید زیر نظر باشــگاه ها فعالیت کنند، گفت: 
بر اســاس دســتورالعملی که آکادمی ملی فوتبال به 

هیأت های استانی اباغ کرده فقط باشگاه های رسمی 
و ثبت شده می توانند اقدام به راه اندازی مدرسه فوتبال 

و فوتسال کنند.
وی بیان کرد: درخواست ما از خانواده ها این است 
که اگر می خواهند فرزند خود را در این مدارس فوتبال 
و فوتســال ثبت نام کنند حتماً از این مدارس، مجوز 
فعالیت سال 98 را طلب کنند و نسبت به حقوق خود 

آشنا باشند.
دبیــر هیأت فوتبال اســتان همدان عنــوان کرد: 
هیأت فوتبال اســتان همدان با تشــکیل یک کمیته 
ویژه، نســبت به بازرسی مداوم از مدارس فوتبال اقدام 
می کنند و نواقص و موارد غیرقانونی را به صورت ویژه 

رصد می کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: مســؤولیت ثبــت نــام 
فوتبال آموزان در مدارســی که به صــورت غیرقانونی 
فعالیت می کنند بر عهده هیأت فوتبال استان همدان 
نیست البته هیأت فوتبال در صورت مشاهده هر اقدام 

غیرقانونی با این مدارس برخورد قانونی خواهد کرد.

معاونوزیرصنعتخبرداد

تکمیل و تحویل 10هزار خودروی ناقص کف پارکینگ خودروسازان به مشتریان
ایران و جهــان: معاون وزیر  هگمتانه، گروه 
صنعت، معدن و تجــارت از تکميل و تحویل 10 
خودروسازان  کارخانه  کف  ناقص  خودروی  هزار 
به مشــتریان خبر داد و گفت: از این پس، هيچ 
خودروی ناقصی در خطــوط کارخانجات توليد 

نخواهد شد.
فرشاد مقیمی در خصوص آخرین وضعیت تحویل 
خودروهای ثبت نامی از ســوی خودروســازان گفت: 
حدود 10 هــزار خودروی موجــود در کف پارکینگ 
خودروســازان تحویل داده شــده و با برنامه ریزی های 
صورت گرفته، به زودی فهرســت کاملــی از قطعات 
کسری دو خودروساز بزرگ تهیه و تکمیل خواهد شد 
تا بخشی از آن را از سوی قطعه سازان داخلی و بخش 

دیگر را از سوی قطعه سازان خارجی تأمین کنیم.
معــاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت افزود: آن 
بخش از قطعات مورد نیاز خودروها که قرار اســت از 
داخل کشور تأمین شــود، در قالب پروژه های ساخت 
داخــل دنبال می کنیم که بر این اســاس، هر هفته به 
صورت منظم، جلساتی برگزار می شود تا از این طریق 
بتوانیم زمینه تولید را در کشــور با توجه به مسؤولیت 

وزارت صنعت، معــدن و تجارت در رونق تولید ملی و 
حمایت از مصرف کنندگان فراهم آوریم.

وی تصریــح کرد: به محض اینکه فهرســت کاملی 

از کســری قطعات مورد نیــاز خودروســازان نهایی 
شــود، برنامه ریزی برای تکمیل خودروها آغاز شده و 
خودروهای تکمیل شــده را تحویل متقاضیان خواهیم 

داد؛ از سوی دیگر، برنامه ریزی ما برای تولید خودروها 
به نحوی است که تولید غیرتجاری نداشته باشیم.

به گفتــه مقیمــی، در مورد خودرویــی همچون 
کوئیک، خودروساز مربوطه معتقد است که هر میزانی 
که از این خودرو تولید شــده، تجاری شده و با نقص 
تولید مواجه نیســت؛ چراکــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مصمم اســت که خودروهای ناقص از این پس 

تولید نشوند.
وی اظهار کرد: پیش بینی ما این است که به محض 
اینکه ســاز و کار تأمین قطعات مورد نیاز، فراهم شود، 
حداکثــر ظرف 5 هفتــه، کل خودروهــای موجود را 

تکمیل کنیم.
مقیمی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا فروش 
فوری خودروســازان کاهش یافته است، گفت: فروش 
فوری تابعی از عرضه و تقاضا اســت و با توجه به اینکه 
ظرف ســه هفته اخیر، شــاهد آرامش در بازار خودرو 
بوده ایم، تقاضــای کاذب تا حدود زیادی از بازار خارج 
شــده و عمًا التهابی را مشــاهده نمی کنیم، اما به هر 
حال باید سایت های فروش خودرو نیز اجازه تداوم این 

آرامش را بدهند.

پورمختارنمایندهبهاروکبودراهنگ:

ساختارهای اداری دولت آماده جنگ اقتصادی نيست
هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کميسيون 
حقوقــی مجلس با بيان اینکــه برخی مدیران 
دولتی اطالعی از مدیریت جهادی ندارند، گفت: 
این نوع مدیریت پشت پا زدن به قوانين نيست 
و نمی توان با لبخند و نشست و برخاست کارها 

را پيش برد.
محمدعلــی پورمختار در نشســت بررســی ابعاد 
حقوقی بیانیه گام دوم انقاب که توسط سازمان بسیج 
حقوقدانان برگزار شــده بود، گفت: نگاه به این بیانیه 
باید نگاه به یک منشــور باشــد که برای 40 سال بعد 

انقاب اسامی تدوین شده است.
وی افزود: نباید نگاه بــه وصیت نامه امام خمینی 
)ره( فقــط یــک درس و واحــد دانشــگاهی بــرای 
دانشجویان باشد. این در حالی است که متأسفانه آثار 
این وصیت نامه سیاســی و الهی و اندیشه های مندرج 
در آن در زندگی مردم و ساختارهای دولت و حکومت 

دیده نمی شود.
عضو کمیســیون حقوقی مجلس شــورای اسامی 
تصریح کرد: متأسفانه سیاست های کلی و اباغی مقام 
معظم رهبری که در راســتای اندیشــه های بنیانگذار 
انقاب اســامی اســت و باید به صورت دقیق اجرایی 

شود را در بخش های مختلف جامعه نمی بینیم.
پورمختــار گفت: دولت و ادارات آمادگی الزم برای 
مقابلــه با تحریم ها و جنگ اقتصادی را ندارند؛ چرا که 

ساختارهای حقوقی و اداری آنها آماده نیست.
وی تصریح کرد: باید موانع حقوقی و ایرادات اداری 
و حکومتی را شناسایی کرده و با رفع ضعف هایمان که 
مربوط به 40 ســال گذشته اســت خود را برای آینده 

جمهوری اسامی و تمدن سازی آماده کرد.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای 
اســامی خاطرنشــان کرد: بازنگری در ساختارهای 
اداری کــه در حــوزه حقــوق عمومی اســت باید با 
طرح های پیشــنهادی و قانونی شــدن به سمت رفع 

مشکات آن رفت.
پورمختــار گفت: بایــد روابــط بین الملل حقوقی 
جمهوری اســامی را بازنگری و بازنویسی کرده و کار 

کنیم شرایط برجام مجدداً تکرار نشود.
وی اظهــار کرد: برای انعقاد قراردادهای بین المللی 
باید مرزبندی با دشــمنان نظام جمهوری اســامی را 
داشــته و بحث و بررســی در این خصــوص را انجام 
داد ضمــن اینکه در مورد پیوســتن بــه معاهدات و 
کنوانســیون های بین المللی نســبت به آن حساسیت 
الزم را داشته و در تنظیم متون و مواد آن نقش فعالی 
داشــت تا اجازه ندهیم متــون را برای مان به صورت 
آماده پخت وپز کرده و ما فقط امضا کننده آن باشیم.

عضــو کمیســیون حقوقی مجلس گفــت: دفاع از 
مظلومان و مستضعفان بین الملل یکی از سرفصل های 

مدیریت جهادی و حقوقی است.

پورمختــار تأکید کــرد: بایــد وزارت خارجه را در 
زمره مدیریت جهادی در جمهوری اســامی گنجانده 
و روابط آنها با عرصه بین الملل را معطوف به نشســت 
و برخاســت با طرف های خارجــی و لبخند به آنان و 
دیدارهای دیپلماتیک نکرد ضمــن اینکه باید تکلیف 
حقوقی خود را با کشــورهایی کــه همراه با جمهوری 

اسامی همکاری دارند یکسره کرد.
وی گفت:  برخی مدیران دولتی اطاعی از مدیریت 
جهادی ندارند و فکر می کنند این مدیریت یعنی پشت 
پــا زدن به قوانین لذا حقوقدانــان باید این موضوع را 

تبیین کنند.
عضو کمیســیون حقوقی مجلس تصریــح کرد: اگر 
جوانان می خواهند کاری کنند باید فعالیت آنها در بستر 
مأموریــت ویژه قرار گیرد و تــا کارهایی را تجربه نکنند 
به سرانجام مقصود نخواهند رسید. لذا باید آنها بر مسند 

مدیریت و مأموریت در نظر گرفته شده، بنشینند.
پورمختار با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
گفت: گویا عده ای عاقه ندارنــد از صندلی مدیریت خود 
بلند شوند و آنها می خواهند با دور زدن قانون همچنان به 

فعالیت شان در بخش های دولتی ادامه دهند.
وی افزود:  مقام معظم رهبــری فرموده اند که باید 
در قوای سه گانه ساختار و نهادی کارآمد برای بررسی 
جوانب مختلف کار فعالیت و اقدام ایجاد شود که البته 
این ســاختار در قوه قضائیه تشکیل شده و امیدواریم 

دیگران هم در این مسیر گام بردارند.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: باید به سمت 
اصاح شــوراهای حل اختاف حرکت کنیم تا ایرادات 
آنها رفع شــده و سرعت عمل شان افزایش پیدا کند تا 

بتوانند به قوه قضائیه کمک کنند.
پورمختار با بیان اینکــه دو هزار و 800 عنوان در 
کشــور جرم انگاری شده است، گفت: ممکن است هر 
حرکتی شــامل این عنوان ها شــود لذا جامعه حقوقی 
بایــد به این موضوع ورود کرده و این عناوین را اصاح 
و در مورد پیشگیری از جرائم گام های اساسی برداریم.

وی با اشــاره بــه اظهار نظر برخی افــراد مبنی بر 
مذاکره مجــدد با آمریکا تصریح کرد: مذاکره با ایاالت 
متحده شــاید به 40 ســال آینده جمهوری اسامی 
برگردد و این در حالی اســت که در طول 40 ســال 
گذشته خوی آمریکا روز به روز وحشی تر و تهاجمی تر 
از قبل شده اســت و بی فایده بودن و ضرر داشتن هر 
گونه مذاکره بــا آمریکا به صورت صریح در بیانیه گام 

دوم انقاب ذکر شده است.
عضــو کمیســیون حقوقی مجلس گفــت:  هر چه 
کارها در جمهوری اســامی قاطعانه بوده و با شفافیت 
بیشتری پیگیری شــود نتیجه بخش بودن آن حتمی 
خواهد بود. ضمن اینکه ســاختارهای اداری کشور با 
رویه عدم شــفافیت شکل گرفته و ممکن است با یک 

تذکر مانع از آغاز یک کار شد.

همدان 
قهرمانان تکواندوی نوجوانان استان شد

هگمتانه، گــروه ورزش: قهرمانان تکواندوی 
نوجوانان همدان انتخابی ليگ کشور با برگزاری 

یک دوره مسابقه معرفی شدند.
در این پیکارهــا 65 تکواندوکار در 10 وزن با 
هم رقابت کردند که در پایان همدان با 66 امتیاز 
اول شــد، مایر با 44 امتیــاز در جایگاه دوم قرار 
گرفــت و تیم نهاوند با 32 امتیاز عنوان ســوم را 

کرد. کسب 
در رده انفــرادی این مســابقات و در وزن منهای 
45 کیلوگرم علی مــرادی از همدان، وزن منهای 48 
کیلوگرم محمدیاســین جایی از همدان، وزن منهای 

51 کیلوگرم علی حســنوند از مایر، وزن منهای 55 
کیلوگرم حســین نوابی از نهاونــد و وزن منهای 59 
کیلوگرم علی نصیــری از مایر عنوان های قهرمانی را 

کسب کردند.
همچنیــن در وزن منهــای 63 کیلوگرم حســین 
عبداللهــی از نهاونــد، وزن منهــای 68 کیلوگرم کیا 
گودرزی از همدان، وزن منهای 73 کیلوگرم ســجاد 
قاسملو از بهار و در وزن منهای 78 کیلوگرم علی اکبر 

محمودی از همدان در جایگاه نخست قرار گرفتند.
نفرات برتر این رقابت ها به لیگ کشوری نوجوانان 

اعزام می شوند.

حضور مربيان همدان در دوره بين المللی هاکی
هگمتانه، گروه ورزش: دو مربی مجرب همدان 
برای نخستين بار در دوره بين المللی هاکی روی 

چمن آسيا شرکت کردند.
کارگاه آموزشــی هاکی چمنی به مدت ســه روز 
به میزبانی آذربایجان شــرقی برگزار شد و »لیم چیو 
چوان« مدرس فدراســیون جهانی هاکی تدریس این 

دوره را برعهده داشت.
پرویــن صفایی و احمد کهریــزی مربیان همدانی 

حاضر در این دوره بین المللی بودند.
رئیس هیأت هاکی همــدان در این باره گفت: هر 
دو مربی دارای مدرک بین المللی هاکی داخل ســالن 

هستند.
پوریا حصاری افزود: حضور آنها بدون تردید کمک 

شــایانی به توســعه ورزش هاکی روی چمن همدان 
خواهد کرد.

وی اضافه کــرد: با توجه به اینکــه همدان دارای 
ورزشگاه اختصاصی رشته هاکی روی چمن است، این 
ورزش می تواند به شکل گسترده در این استان توسعه 

و رشد یابد.
حصــاری بیان کــرد: همــدان از دیربــاز یکی از 
قطب های اصلی هاکی کشور به شمار می رود و اکنون 
می توانیم در هاکی روی چمن نیز توسعه چشمگیری 

داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: هاکی همدان زیرساخت بسیار 
خوبی دارد و در هاکی چمن جزء معدود اســتان های 

کشور هستیم که از ورزشگاه اختصاصی برخورداریم.

ایرانوجهان
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معرفی

آثارفرهنگیمنتشرشدهدرباره
کودتاینافرجام"نقاب"

کتابدستخدابرنقاب

نویسنده: مجید نجف پور
ناشر: مرکز اسناد انقاب اسامی

کتاب »دست خدا بر نقاب« به صورت مستند به 
کودتای نقاب )نوژه( می پردازد و برای نخســتین بار 
نام تمام افرادی که در اجرای کودتا دخیل بوده اند، 
برده شــده اســت. در این کتاب حتی تمام اسناد 
محاکمه این افراد پس از افشا شدن کودتا و دستخط  
کودتاچیان آورده شــده است. اسنادی که در کتاب 
چاپ شده شامل تمام بازجویی ها، تصاویر کودتاگران، 

تصاویر شبکه جاسوسی عراق از این اتفاق است.

کتابخاطرهها
نویسنده: محمد محمدی ری شهری

ناشر: مرکز اسناد انقاب اسامی
آیت اهلل محمــد محمدی ری شــهری یکی از 
مبارزین فعــال در دوران نهضت امام خمینی بوده. 
وی پس از پیروزی انقاب اســامی، مسؤولیت های 
حساس و سرنوشت سازی را در رابطه با حوادث مهم 
کشور بر عهده داشته. حوادث مهم و سرنوشت ساز 
دهه ی اول انقــاب؛ کودتای ] پایگاه نوژه[، توطئه 
ی قطب زاده، ســلب صاحیــت مرجعیت از آقای 
شریعتمداری و مهمتر از همه جریان مهدی هاشمی 
و باالخره تغییر مســیر رهبری جمهوری اســامی 
ایران، ارتباط نزدیکی با مسؤولیت های ایشان داشته 
اســت و خاطرات ایشــان در مورد حوادث مذکور 
می تواند هرگونه ابهامی را برای نسل جوان، بخصوص 

پژوهشگران برطرف نماید.

کتاب"کودتاینوژه")کودتایشبکهنقاب(

یکی از مستندترین آثار منتشر شده پیرامون این 
حادثه تاریخی توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای 
سیاســی تحــــت عنوان »کودتای نوژه« به چاپ 
رسیده است. انقاب اســــامی و توطئه های دهه 
نخستین )کودتای نوژه( عنوانی است که این کتاب 
در ســال 1367 و در چاپ اول بدان معرفی گردید و 
بعدها و طی چاپ های بعدی با توجه به عدم انتشــار 
ســــایر کتب مربوط به کودتاهای دهه اول انقاب 
توســط ناشر به کودتای نوژه تلخیص و بدین عنوان 
نامگذاری گردید. در مجموع کتاب در ســــه فصل 
تحت عنوان مقدمه ای بر شــناخت توطئه، کودتای 

نوژه وپیوست ها تنظیم شده است.

کتاباز"الوندتاقراویز"
مولف: حسین بهزاد  | گلعلی بابایی

ناشر کتاب: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع 
مقدس

کتاب "از الوند تا قراویز" اولین جلد از مجموعه 
"روایت انصار" اســت کــه به علل شــکل گیری 
تشــکل های مبارز در همدان، حوادث کودتای نوژه 
در سال 1359، نقش مبارزان همدان در دستگیری 
و خنثی کردن این کودتا، نحوه هجوم ارتش متجاوز 
صــدام به ایران در ماه های آغازین جنگ تحمیلی و 
واکنش نیرو ها و رزمندگان استان همدان پرداخته 
است. این اثر دربرگیرنده اطاعاتی ناب از فرماندهان 

و رزمندگان دفاع مقدس در هشت فصل است.

مستند"کودتاینافرجامنوژه"
کودتــای نافرجام نــوژه یک حلقه از سلســله 
فعالیت های دشمنان انقاب اسامی جهت براندازی 
نظام جمهوری اسامی می باشد که در این مستند 
دیدنــی به آن پرداخته شــده اســت. تصاویری از 
اعترافات جمعــی از کودتاچیان در مورد کودتا نوژه 

نیز در این مستند ارائه شده است.
در دی ماه 1358 هواداران شاپور بختیار سازمانی 
به نام "نقاب" را تشکیل دادند که هدف آن براندازی 
نظام جمهوری اسامی از طریق کودتای نظامی بود.

هگمتانه، گروه همه دانا - نرگس موذنيان: گروهی 
از نظاميان وفادار به رژیم پهلوی تالش داشــتند در 
تابستان سال 1358، کودتایی با نام »نقاب« که بعدا 
به »کودتای نوژه« معروف شد را با هدف بازگرداندن 
شاپور بختيار و نابودی نظام نوپای جمهوری اسالمی، 
انجام دهند.آغاز کودتا از پایگاه هوایی شــهيد نوژه 
همدان برنامه ریزی شــده بود و به همين دليل پس 
از کشف و سرکوب به »کودتای نوژه« شهرت یافت. 
آژانس جاسوسی آمریکا »سيا« به »کودتای نوژه« اميد 
زیادی بسته بود و آن را ضربه نهایی و قطعی بر پيکر 
نظام نوپای جمهوری اسالمی می پنداشت و اهميت آن 

را بيش از تجاوز نظامی صدام ارزیابی می کرد.
این کودتا، از لحاظ تجهیزات نظامی که قرار بود از داخل 
و خارج در جریان آن به کار گرفته شود در تاریخ کودتاهای 
جهان بی سابقه بود و امید به موفقیت کودتا تا بدان حد بود 
که حتی اعامیه پیروزی آن نیز آماده شــده و خانه ای نیز 
برای انتقال شریعتمداری)از مراجع تقلید آن زمان( به تهران 
اجاره شده بود. شریعتمداری باید در این خانه مستقر می شد 
و به عنــوان »رهبر مذهبی«! کودتا، آن را تأیید می کرد. اما 
علی رغم تاش کودتاگران، این توطئه قبل از عملیاتی شدن، 
کشف و خنثی شــد. آنچه در ادامه می خوانید مشروح این 

ماجرا از شکل گیری تا شکست را شامل می شود:
*پایگاه شکاری شهيد» نوژه« همدان مبدأ و محور 

عمليات
انتخاب پایگاه هوایی شهید نوژه همدان به عنوان مبدأ و 
محور عملیات، علیرغم مرکزیت و حساســیت تهران از آن 
جهت بود که کودتاگران بیم آن داشتند که در روز عملیات 
پس از نخســــتین پروازها مردم به پایــگاه هوایی مهرآباد 
هجــوم برند و امکان ادامه عملیــات را از بین برده، کودتا با 
شکست مواجه شود. پایگاه نوژه بدین منظور انتخاب شــد 
که هم دارای هواپیماهای کافی بود و هم به تهران نزدیک بود 
و هم خارج از شهر قرار داشت و عاوه بر اینها عناصر مستعد 
و قابل جذبی نیز برای کودتاگران داشــت و برخی از سران 
کودتا نظیر تیمسار محققی، تیمسار سعید مهدیون، سروان 
حمید نعمتی، سروان ایرج ایران نژاد و... نیز در گذشته در آن 
پایگاه مشغول به خدمت بوده اند و از این جهت با این پایگاه 
و شاغان در آن آشنایی الزم را داشتند. لذا بنا بر دالیل فوق 
پایگاه هوایی شهید نوژه در 60 کیلومتری شهر همدان و در 

کنار شهر کبودراهنگ برای شروع کودتا انتخاب شد.
*طرح اشغال پایگاه نوژه

بر اساس اسناد کتاب "کودتای نوژه"، برای تصرف پایگاه 
نوژه به عنوان کلید عملیات کودتا، قرار بود 12 تیم مرکب از 
100 نفر از کاه ســــبزهای تیپ نوهد 300 تا 400 نفر از 
فریب خوردگان ایل بختیاری و 12 نفر راهنما از داخل پایگاه 
به فرماندهی سرگرد کوروش آذرتاش )فرمانده تیپ 23 نوهد 

پیش از انقاب( جهت تصرف پایگاه نوژه وارد عمل شوند.
*آغاز عمليات

طبق نقشــه پس از تسخیر پایگاه نوژه تیمسار محققی 
برای رهبری عملیات هوایی در اتاق فرماندهی مستقر می شد 
و پیرو هماهنگی های قبلی صورت گرفته بین بغداد و ستاد 
پاریس، در روز 18 تیرمــــاه 1359 مناطقی از نوار مرزی 
ایران مورد تهاجم هوایی و زمینی عراق قرار می گرفــــت و 
متعاقــــب آن آژیر قرمز در این پایگاه به صدا درآمده، هم 
زمان اولین اســکادران هوایی شــامل 16 فروند هواپیمای 
مســلح که ظاهراً برای تافی حمات عراق، اما در عمل برای 
هــدف قرار دادن اهدافی چون بیت حضرت امام در جماران، 
نخســت وزیری، ســتاد مرکزی ســپاه پاســداران، ستاد 
مرکزی کمیته های انقاب و کمیته منطقه 4 و 9،کاخ سعدآباد 
و پادگان هایی چون لویزان، ولیعصر)عج(، امام حســین)ع(، 
خلیج )شهید بهشــتی( و همچنین فرودگاه مهرآباد و صدا 
و ســــیما، توســط ســروان حمید نعمتی، سروان محمد 
ملک، سروان کیومرث آبتین و ســروان فرخــزاد جهانگیری 
که هر کدام فرمانده یک تیــم بودند به پرواز درآمده، ضمن 
هدف قرار دادن اهداف تعیین شده، در جهت ایجاد رعب و 
وحشــت عمومی و اعام حکومت نظامی، اقدام به شکستن 

دیوار صوتی بر فراز تهران می نمودند. از آنجــــا که بمباران 
بیت امام مرکز ثقل کودتا را تشــکیل می داد، ســه فرونــد 
هواپیما با ماهرترین خلبانان که در مجموع مجهز به 4 بمب 
750 پوندی، 4 بمب خوشــه ای )هر کدام شامل 650 بمب 
تأخیری( و دو عدد موشــک ماوریک بودند برای ترور رهبر 
انقاب در نظر گرفته شــده بود. این در حالی بود که پس از 
تحقق اهداف فوق، واحدهای زمینی و زرهی کودتا می بایست 
به اشغال صدا و سیما، فرودگاه مهرآباد، ستاد مشترک ارتش 
و ستاد نیروی دریایی و پادگان های حر، قصر، جمشــیدیه و 
زندان اوین اقدام نمایند و در سایر استانها نیز اقداماتی مشابه 

آنچه که در تهران اتفاق می افتاد برنامه ریزی شده بود.
*پس از کودتا

در بخشــی از کتاب "کودتــای نوژه" آمده اســت که 
در صــورت پیــروزی کودتا و بــا اعام ســه روز حکومت 
نظامــی و بــــا ترفند ارعاب و فریب مردم از طریق تأیید 
کودتا به وســــیله روحانیان همراه بــا کودتا و باج دهی به 
مدافعان انقاب، در نهایت با دســــتگیری حدود 70 تن از 
شــخصیت های برجسته مذهبی و سیاسی انقاب، قدرت به 
وسیله نظامیان مهار می گردید. کودتاگران در همین راســتا 
مکان هایی را نیز برای انتقال و استقرار کاظم شریعتمداری به 
تهران اجاره کرده بودند تا به عنوان یک رهبر مذهبی، کودتا 
را تأییــد نماید. در این صورت یک دولت صد در صد نظامی 
روی کار می آمــد و بختیار زمام امور کشــور را به مدت دو 
سال در دست می گرفت. البته ناگفته نماند که یک شخصیت 
مشهور و مردمی نظیر بنی صدر نیز به عنوان رئیس جمهور 
این کودتا می توانست مســؤولیت را بر عهده بگیرد و شاید 
برنامه ریزی سران کودتا برای در امان ماندن بنی صدر با این 

امر بی ارتباط نبود.
*افشای کودتا

اســناد گویای آن است که کلیه برنامه ها تا قبل از کودتا 
طبق برنامه پیش رفته بود تا آنکه درســــت سه روز قبل از 
موعد کودتا یکی از خلبانان که برای همکاری انتخاب شده 
بود، در تهران با سروان حمید نعمتی ماقات می کند. حمید 
نعمتی به او می گوید مأموریت تو بمباران بیت امام اســت و 
ما می توانیم تا 5 میلیون نفر را بکشیم. گویا خلبان یاد شده 
در مقابل نوع مأموریت و کثرت کشتار مردم غافلگیر و مردد 
می شود، اما به دلیل ترس از ســــران کودتا نمی دانســت 
چه باید بکند. وی آن شــب موضــوع کودتا را با مادرش در 

میان می گذارد و مادر وی که به شدت ناراحت شده بود در 
پاسخ می گوید: تــــو نه تنها نباید ایــن کار را بکنی، بلکه 
باید به انقابیون خبــر دهی و جلوی این کار را بگیری که 
اگر غیر از این باشد شیرم حالت نیست. این سخن موجب 
شد تا در نخستین دقایق بامداد چهارشنبه خلبان یاد شده 
تصمیم خود را بگیرد و با پذیرش احتمال کشته شدن توسط 
سران کودتا، ماجرای کودتا را افشا کند. او پــــس از پرس و 
جوهای مختلف، حدود اذان صبح خــــود را به منزل آیت 
ااهلل خامنه ای می رساند و ماجرا را بازگو می کند. مقام معظم 
رهبری این واقعه را چنین تعریف می کنند: حدود اذان صبح 
دیدم که در منزل ما را به شــــدت می زنند. من رفتم دیدم 
می گویند یک ارتشــــی آمده و با شــما کار واجبی دارد. 
دیدم یک نفر تکیه داده به دیوار، با حال کســل و آشــفته 
و خسته سرش را فرو برده. گفتم: شــــما با من کار دارید؟ 
بلند شد و گفت: بله. گفتــم: چکار دارید؟ گفت: کار واجبی 
دارم و فقــط به خودتان می گویم... من به حرفش حســاس 
شــدم... احتمال این بود که سوءنیتی داشته باشــد اما دیدم 
نمی شود به حرفش گوش نداد... یک جایی گوشــه حیاط 
نشستیم... آثار بیخوابی و خیابانگردی و خستگی و هیجان در 
او پیدا بود. خاصه آنچه گفت این بود که در پایگاه همدان 
اجتماعی تشــــکیل شده و تصمیمی بر کودتایی گرفته و 
پول هایــی به افراد زیادی داده اند، به خود من هم پول داده 
اند... قرار اســت جماران و چند جای دیگر را بمباران کنیم. 
پرســیدم: کی قرار است این کودتا انجام شود؟ گفت: امشب. 
من دیدم مســئله خیلی جدی اســت و باید آن را پیگیری 
کنم. در این بین این احتمال را می دادم که یک سیاســت 
باشد و بخواهند ما را ســرگرم کنند، اما در عین حال اصل 
قضیه آن قدر مهم بــود که با وجود این احتماالت الزم بود 
آن را پیگیری کنیم. چند ســــاعت پس از افشای کودتا به 
وسیله خلبان یادشــده، یکی از درجه داران تیپ 23 نوهد 
نیز به کمیته مســتقر در اداره دوم ســتاد مشترک مراجعه 
می کند و پس از افشای کودتا و اعتراف به اینکه قرار اســت 
به همراه عــده ای دیگر در براندازی جمهوری اســــامی 
شرکت کند، یک پاکت حاوی بخشی از طرح عملیات کودتا 
را در اختیار کمیته فوق قرار می دهد و به این ترتیب به فاصله 
چند ســاعت اقدام به ضد کودتا می شــود و انقاب در برابر 
خطری که در چند قدمی اش کمین کرده بود آگاه می شود.

*ضدکودتا

در زمان ضد کودتا ستادی مرکب از واحدهای اطاعات 
سپاه همدان، گروه مهندسی سپاه همدان، انجمن اسامی 
نیــروی هوایی، تعدادی از کارکنــان مؤمن نیروی زمینی و 
تیپ نوهد به نام »ستاد خنثی سازی کودتا« تشکیل شد و 
عملیات مقابله با کودتای قریب الوقوع، به سرعت در دو محور 
پارک الله و پایگاه شــــهید نوژه طرح ریزی شــد. چرا که 
پارک الله محل تجمع 40 نفر از خلبانانی بود که می بایست 
با اتوبوس به پایگاه هوایی نوژه رفته و به دیگر خلبانان کودتا 
بپیوندند. عمده نیروهای به کار گرفته شده برای خنثی سازی 
کودتا، در پایگاه شــهید نوژه متمرکز شد و عملیات مربوط 
به پایگاه نوژه در دو قســمت داخل و خــارج پایگاه به اجرا 
گذاشــته شــــد. و نهایتا این حادثه در حالی که هنوز به 
مرحله انجام نرســیده بود، در نطفه با شکســت مواجه شد؛ 
هر چند که سران شاخه نظامی، سیاسی و پشتیبانی کودتا 
یعنی بنی عامری، قادسی و قربانی فر با حمایت ضدانقاب به 

خارج از کشور گریختند.
دو ماه بعد، سازمان نقاب طی اطاعیه ای مسؤولیت اقدام 

به کودتا را پذیرفت.
*نقش سپاه همدان در خنثی کردن کودتا

ســعید "طایفه نوروزی" فرمانده وقت ســپاه پاسداران 
اســتان همدان چنین روایت می کند:» یک روز داغ تیرماه 
با مسؤولین سپاه استان در اتاق فرماندهی نشسته بودیم که 
مســؤول واحد دژبانی آمد و گفــت دو نفر از تهران آمده اند 
و با شــما کار دارند...آنها گفتند که پایگاه شــهید نوژه قرار 
است امشب توسط یک شبکه برانداز سلطنت طلب تصرف 
شود!...بعد از گفتگو به آنها قبوالندم که خیلی دیر به ما خبر 
دادید اما با این حال کل امکاناتمان را بســیج می کنیم بعد 
هم ســریع به کلیه نیروها آماده  باش دادیم گفتیم کسی از 
ساختمان سپاه بیرون نرود بچه های ذخیره  ای که در ادارات 
کار می کردند و با ســپاه ارتباط داشتند را هم فراخواندیم با 
این اقدام توانستیم حدود 50-60 نفر نیرو جمع آوری کنیم 
حتی فرصت نداشتیم برآوورد نیرو کنیم و هر کسی می آمد 
برای مأموریتی اعزامش می کردیم...بیشتر نیروهایمان را به 
سمت کارخانه شن و ماسه)محل تجمع کودتاچیان( متمرکز 
کردیم تا آنجا را تحت کنترل کامل خودمان داشــته باشیم 
بعد تا جایی که در توانمان بود با کمک پلیس راه گشت های 
جاده ای راه انداختیم. تعدادی از بچه ها را نیز داخل روستاها 
فرستادیم تا به روستاییان بگویند مراقب تردد غریبه ها باشند...

تعدادی دیگر از بچه ها را به داخل پایگاه نوژه فرستادیم و به 
آنها گفتیم: اگر ما توانستیم بیرون پایگاه موفق شویم و عناصر 
را دستگیر کنیم که فبهاالمراد! ولی اگر موفق نشدیم شما هر 
کسی اعم از مرد، زن، پیر یا جوان که خواست به هواپیماها 
نزدیک شــود را بی امان بزنید...دیدیم یک استیشن دارد از 
طــرف پایگاه نوژه به ما نزدیک می شــود عامت دادیم که 
بایستد اما ناگهان با سرعت زیادی از آنجا دور شد خودروی 
ما فرســوده بود و مال آنها قوی و نو!می دانستیم که به آنها 
نمی رسیم من یک کلت کالیبر45 داشتم به سمت ماشین 
شلیک کردم ماشــین متوقف شد با احتیاط نزدیک رفتیم 
دیدیم که همگی دررفتند توی آن تاریکی دیگر نتوانستیم 
آنها را پیدا کنیم...ما تا صبح توی جاده ســاوه دنبال عناصر 
کودتاچی می گشتیم بعد هم برگشتیم پایگاه شهید نوژه و 

یکی یکی عوامل کودتا را دستگیر کردیم«.
امام خمینی که علیرغم لــو رفتن کودتا حاضر به ترک 
جماران نشــدند در سخنانی پرشور و انقابی پس از خنثی 
ســازی کودتا در تاریخ 20 تیر 1359،در اشاره به همراهی 
چند روحانی ناآگاه در کودتا می فرمایند: توطئه ای که معلوم 
اســــت چنانچه موفق به کشــفش هم نشده بودیم و قیام 
هم کــرده بودند، مردم آن را خفه می کردند... ما از این امور 
نمی ترســیم. ما از قشرهای خودمان می ترسیم. شــما صنف 
روحانیت، همه »ایدهــم ااهلل تعالی«، اگر چنانچه کارهایی 
خدای نخواسته انجام دهید که از چشم ملت بیفتید ولو در 
درازمدت، آن روز است که دیگر فانتوم الزم نیست خود ملت 
شــما را کنار می زنند و ملت هم بی هادی کاری نمی تواند 
انجام بدهد و آنها... برای چندین ســال دیگر هم که باشــد 
کارشان را آن وقت می توانند انجام بدهند. من خوفم از این 
اســت که ما نتوانیم، روحانیت نتواند آن چیزی که بر عهده 
اوســــت صحیح انجام دهد... یکی از نقشــه های مهم این 
اســت که... روحانیت را از ملت جدا کنند... ترس از فانتوم ها 
نداشــته باشید. ترس از آمریکا و شوروی نداشته باشید. آن 
روز باید ترس داشــته باشید که شما پشت کنید به اسام، 

پشت کنید به مساجد.
*نتيجه

کودتای آمریکایی بــه اصطاح"نجات انقاب ایران" در 
کنــار مداخات و صدها توطئه سیاســی، نظامی، امنیتی، 
اقتصادی، فرهنگــی و دیپلماتیک دیگر حاکی از خصومت 
همه جانبه آمریکا نســبت به ملت ایران و انقاب اســامی 
است، مردم انقابی و خداجوی کشورمان با تمسک به اسام 
و ایمان به خداوند، در سایه پیروی از والیت مطلقه فقیه این 
توطئه را نیز مانند سایر تهدیدات و فتنه های استکبار جهانی 

نقش بر آب کرد.
کودتای نوژه اولین حرکت براندازانه مستکبران در مسیر 
انقاب اســامی نبوده و آخرین آن نیز نخواهد بود و نشان 
می دهد که آمریکا نه تنها تحلیل و شــناخت درســتی از 
اوضاع داخلی ایران ندارد بلکه طرح ها و برنامه هایش نیز به 
تعبیر امام خمینی)ره( احمقانه و بسیار ناشیانه است، اگرچه 
چنین حرکت هایی ممکن است در برخی کشورها که نه از 
مشــروعیت الهی و نه از مقبولیت مردمی و از ســوی دیگر 
از رهبری هوشمند برخوردار نیســتند، توفیقاتی را کسب 
نمایند، لکن شعار آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند را ملت 
ایران برای جهانیان اثبات نمودند و کابوس شکست ناپذیری 
ابرقدرتهای شــرق و غرب و صهیونیسم بین الملل را در هم 
ریختند. این گونه حرکت ها بیانگر این واقعیت است که رابطه 
با چنین دشــمن غداری و مذاکره با او نه تنها قابل اعتماد 
نیست بلکه فایده ای برای نظام اسامی ندارد و در عین حال 
خســارت ها و ضررهای زیادی را نیز برای ملت ایران و نظام 

اسامی در پی خواهد داشت.
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3- کودتای نوژه، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی
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ساختارسازمانیشبکهنقاب

طراح و فرمانده نظامی کودتای نقاب چه کسی بود؟
هگمتانــه، گــروه همه دانــا: »محمدباقر 
بنی عامری« معــروف به »احســان« و با نام 
مســتعار »امید احمدی« از افســران رکن 2 
ارتش در زمان شاه بود که به ژاندارمری مأمور 
شــده بود. او که مهم ترین نیروی شــاخه ی 
نظامی بود با توجه بــه ارتباطاتش حدود 50 
نفر از مأموران سرگشته ی ساواک را جمع آوری 
کرد. بنی عامری با استفاده از سوابقش در رکن 
2 و اطاعات ارتش، ابتدا هســته ی اطاعاتی 
کودتا را ترتیب داد تــا بتواند حداکثر اختفا، 
ســازماندهی و ســرعت در تصمیم و اقدام را 
بنماید. »عطااهلل بای احمــدی« از مهم ترین 
افسران ضداطاعات ارتش شاهنشاهی هم از 
همکاران اصلی کودتای نوژه بود که ســال ها 

پیش در دوبی کشته شد.
»اکرم بای احمــدی« خواهر عطااهلل بای 
احمدی از جمله همــکاران این کودتا بود که 
دستگیر و محاکمه شد. »قمر الملوک حجازی« 
بیوه ی یکی از افسران گارد شاهنشاهی که در 
روز 21 بهمن 1357 در نبرد با مردم کشــته 
شد، به عنوان همسر موقت بنی عامری همواره 

او را همراهــی می کرد. »عزیزقلی محمدیان« 
از افراد ساواکی بود که به دلیل تخصص فنی 
برای راه اندازی رادیو به کار گرفته شــده بود. 
در چارت سازمان نقاب، محمدباقر بنی عامری 

رهبر نظامی کودتا بود.
مهم ترین هدف کودتاگران، نیروی هوایی 
بود و در این راستا »سعید مهدویون« نخستین 
فرمانده ی نیروی هوایی ارتش در دولت موقت 
که پس از یک روز توســط سرلشکر »محمد 
ولی قرنی« بازنشست شد و »آیت ا... محققی«، 

فرمانده ی پایگاه هوایی شاهرخی )شهید نوژه( 
در رژیــم پهلوی که ابتدای پیــروزی انقاب 
حدود 6ماه زندانی شــد، برای عملیات نقاب 
جذب گردیدند. اما موفقیــت کودتاچیان در 
تأمین نیرو از کادر نیروی هوایی به واسطه ی 

ورود »ناصر رکنی« بود.
وی به لحــاظ ویژگی های فردی و تحرک 
فوق العاده با بسیاری از خلبانان آشنایی داشت 
و این موجب گردید که بتواند به سهولت افراد 
مورد نظر را شناسایی و به کودتا مرتبط سازد. 
فرد دیگر، خلبــان اخراجی، »حمید نعمتی« 
بود. وی توانســت در عــرض 30روز، 40نفر 
خلبان و همافــر فنی از پایــگاه یکم هوایی 
مهرآبــاد در تهران و پایگاه ســوم هوایی نوژه 
در همدان را جذب نماید. یکی از علل بازده ی 
باالی فعالیت حمید نعمتی، تشــکیل تیمی 
از خلبانان ضدانقاب بــا محوریت او پیش از 

ارتباط با کودتا بود.
بنــی عامری که پــس از ناکامی در کودتا 
موفق به فرار از ایران شده بود در روز سه شنبه 

27 بهمن 1394 در شهر لندن درگذشت.

نقابتزویر

ارتباط پنهانی کودتاچيان با سازمان منافقين
هگمتانــه، گروه همه دانا: طبق اســناد و 
مدارکی که در جریان کودتای نوژه به دست 
آمده، تماس هایی میان کودتاگران و موســی 
خیابانی صورت گرفته بود. ضمن پیشنهادی 
که رهبران کودتا به سازمان مجاهدین خلق 
داده بودند، موافقت شــده بود که ســازمان 
منافقیــن در مقابل پســتی که به مســعود 
رجوی واگذار می شــود، به نفع کودتاگران از 

موضع گیری علیه کودتا خود را کنار بکشد.
ســروان ناصر رکنی از نیروهای دستگیر 
شــده در جریان کودتا در بخشی از اعترافات 
خود می نویســد: »صحبت بر سر این بود که 
نقش مجاهدین خلق در روز کودتا چه خواهد 
بود؟ آیا آن ها علیه ما و یا به نفع ما اسلحه به 
دســت خواهند گرفت؟ به چه ترتیب خواهد 
بود؟ توضیحی که آقای قادســی به تیمسار 
مهدیــون و محققی می داد، ایــن بود که ما 
در حال مذاکره با هر دو گروه هســتیم، هم 
مجاهدین خلق و هم فدائیان خلق. او می گفت 
که ما با فداییان خلق زیاد تعاملی نداریم که 
با آن ها به شکلی وارد صحبت بشویم و امتیاز 

بدهیم که بعدا برای خودمان تولید دردســر 
نکند. ولی با مجاهدین خلق مشکلی نداریم؛ 
با آن ها صحبت کرده ایم و به نتیجه رسیده ایم 
که در آن روز آن ها به نفع ما وارد کار نشوند. 
ما احتیاجی نداریم کــه آن ها به نفع ما وارد 
عمل شــوند. همین قدر کفایت می کند که 
احتماال اگر فتوا و دستوری صادر شد، این ها 
اســلحه به دست نگیرند و بر علیه ما وارد کار 

نشوند و کار ما را سنگین تر نکنند. همین برای 
ما کفایت می کند. )قادسی( گفت: ما این قول 
را از مجاهدیــن خلق گرفته ایــم که آن روز 
)روز کودتــا( بی طرف بمانند. در عوض اینکه 
آن روز بی طرف بمانند، قــول دادیم تا آن ها 
آزادی فعالیت سیاسی داشته باشند و هر نوع 
فعالیت سیاسی که بخواهند در نهایت آزادی 

انجام دهند.«

گزارشمیدهد:

کودتای »نقاب« از شکل گیری تا شکست
دالورمردانسپاههمداندرتعقیبکودتاچیان
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فراخوان مناقصه عمومي یك مرحله ای پروژه شماره 3  اجرای شبکه جمع آوری 
و نصب انشعابات فاضالب شهر همدان در مسیرهای پراكنده )طول هر مسیر 30 

متر و بیشتر( به شماره ج/98/150 

  شــرکت آب و فاضاب استان همدان )سهامي خاص ( در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار ، پروژه شماره 3 اجرای شبکه جمع آوری و نصب 
انشعابات فاضالب شهر همدان در مسيرهای پراکنده )طول هر مسير 30 متر و بيشتر( با برآورد اوليه 7،119،126،123  ريال بر اساس فهرست بهای شبکه 
جمع آوری و انتقال فاضالب سال 98 را به پيمانکاراني که دارای حداقل رتبه 5 آب و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
با ســابقه انجام حداقل يک پروژه مرتبط در 5 ســال گذشــته به مبلغ اوليه 25 درصد مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو 

رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در کارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 ( ، واگذار نمايد.
ازکليه پيمانکاران واجد شــرايط که متقاضي شــرکت در مناقصه هستند دعوت مي شود با ارائه درخواست کتبي و فيش واريزي به مبلغ 300/000 ريال به 
حســاب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اســناد مناقصه در ساعت اداري از 98/4/18  لغايت 98/4/25 به دفتر قراردادهاي 

اين شرکت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. 
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 347،195،631 ريال است که پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  سپرده ، تضمين معتبر 
تســليم يا مبلغ مذکور را به حســاب سپهر بانک صادرات شــماره 0101396197001  واريز و يا چک بانکي تضميني در وجه شرکت تهيه ويا از مطالبات 
قطعی تائيد شــده نزد شــرکت بلوکه نمايد و  حســب مورد ضمانتنامه يا رســيد واريز وجه يا چک بانکي و يا گواهی مطالبات قطعی تائيد شده را ضميمه 

پيشنهاد به شرکت تسليم نمايد. 
به پيشــنهادهاي فاقد ســپرده ، فاقد امضاء، مشروط و پيشــنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي 
کمتر از ميزان مقرر، چک شــخصي و نظاير آن، ، مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شــد. مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.مهلت عودت اسناد تکميل شده 
مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 1398/5/5 و محل تحويل دبيرخانه شرکت آب و فاضالب می باشد. پاکات ساعت 10 مورخ 1398/5/6 در کميسيون 

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

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

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
شرکت در مناقصه هيچ گونه حق مکتسبه اي براي پيمانکار نخواهد داشت.

صرفه جویي در مصرف  آب نیازمند مشارکت همگاني

نوبت اول

اي  مرحله  يک   98-20 مناقصه شماره  کيفئ-  رزيابئ  ا آگهئ 

موضوع مناقصه:    احداث شبکه توزيع و ساخت و نصب انشعابات بصورت پراکنده در شهرستان کبودراهنگ و روستاهاي تابعه
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه مذکور را از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانکاران واجد شرايط واگذار 

نمايد.
شرح مختصر کار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 6/675/830/000 )شش ميليارد و ششصد و هفتاد و پنج ميليون و هشتصد و سي هزار( ريال مي باشد.
2- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 333/792/000 ) سيصد و سي و سه ميليون و هفتصد و نود و دو هزار( ريال 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 يکشنبه 1398/04/30 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

دورنويس: 081-38256207
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

روابط عمومی شركت گاز استان همدان     تاريخ چاپ نوبت اول: 1398/04/18                                                                              تاريخ چاپ نوبت دوم: 1398/04/20

شركت ملی گاز اریان

ن شركت گاز استان همدا
 )سهامی خاص(

شماره آگهي: 22133

اول نوبت 
شماره مجوز:1398.2158
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امام زمان علیه السالم فرمود: 
من آخرین اوصیا هستم و خداوند به 
وسیله من بال را از اهل و شیعیانم 

دور می سازد.
الغیبة للطوسی، ص246

است تو  هوای  عاشقان  استدولت  تو  بالی  طالبان  راحت 

جهان دو  سعادت  استکیمیای  تو  سرای  رد  خاک  گرد 

کسی داهن  شود  آهو  استانف  تو  کبریای  وصف  ردو  هک 

است گرزیان  کسی  ره  بال  استاز  تو  بالی  طالب  رهی  این 

است من  بالی  رد  تو  رضای  استگر  تو  رضای  بستهٔ  من  جان 

سزا هب  تو  ثنای  نم  ندا استمن  تو  ثنای  الیق  تو  وصف 

فرید گوی  و  گفت  و  کاپوی  ت استاین  تو  عطای  جستن  رد  همه 

عطار

روز بازدید خبرنگاران از شرکت »کنترل گاز اکباتان«عکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

صادق کسی است 
که از آشکاری عملش شرمنده نشود

در قرآن مجید آمده است: بگو پروردگارا مرا در كارها 
با صداقت وارد كن و با صداقت خارج گردان و از سوی 

خود حجتی یاری كننده برایم قرار ده.
حضرت امام علی علیه السالم فرموده اند: شما را توصیه می کنم 
به راستگویی، زیرا کســی که در گفتارش صادق باشد مقام و 

منزلتش بزرگ می شود.
حکایت: از بوســعید قرشی ســؤال می کنند که صادق چه 
کســی است؟ )نشــانه انسان صادق چیســت( ایشان پاسخ 
دادند: صادق آن کسی اســت که وقتی مرگش فرا می رسد 
اگر اسرار او را در برابر جهانیان آشکار سازند طوری عمل و 
رفتار کرده باشــد که از افشای آن نزد عموم شرم و خجلتی 

باشد. نداشته 
ما درس صداقت و صفا می خوانیم

آیین محبت و وفا می دانیم

به مناسبت 18 تیر ، روز ادبیات کودک و نوجوان

کتاب، دنیایی پر از رنگ و خیال و دانایی برای کودکان
هگمتانه، گروه فرهنگی - اعظم مهری: 
بزرگترین دریچه های خیال  از  كتاب یکی 
است؛  كودكان  برای  رویا سازی  و  پردازی 
دریچه ای كه می تواند كودک را تا مســیر 
واقعیت ها و یــاد گرفتن ها همراهی كند. 
پس در انتخاب كتــاب برای كودكان باید 

دقت كرد.
ادبیات کودک و نوجــوان گونه ای از ادبیات 
اســت که جداســازی آن از بخش هــای دیگر 
ادبیات با ســن مخاطبان آن انجام می شود. این 
گونــه ادبی هنگامی پدید آمد که بزرگســاالن 
متوجه شــدند کــودکان و نوجوانان به ســبب 
ویژگی های رشدی  و  گنجایش های شــناختی 
خود آمادگــی پذیرش متن های بزرگســال را 
ندارند و به متن هایی نیاز دارند که پاســخگوی 

دوره رشد و نیازهای آن ها باشد.
هجدهــم تیرمــاه در تقویم مــا روز ادبیات 
کــودک و نوجوان اســت. ادبیاتی که سراســر 
لطافت و ســادگی و زیبایی است و بچه ها را به 
دنیایی پر از رنگ و خیال و دانایی وارد می کند. 
بــه همین مناســبت بخش هایــی از گفتگوی 
هگمتانــه بــا ژیال طاهــری نویســنده کودک 

همدانی را در ادامه می خوانید.
* به نظر شما كودكان به چه نوع آثاری 
در حیطه ادبیات بیشــتر عالقه نشــان 

می دهند؟
تجربه ام در این زمینه می گوید که کودکان 
در آثــار ادبــی چیزهایی را دوســت دارند که 
توانایی هایشــان را بــه رخ بزرگ ترها بکشــد. 
همچنین داســتان های تخیلی را خیلی دوست 
دارند. داســتان هایی که بتواننــد ذهن آنها را 
پرورش دهنــد و خلق کردن را بــه آنها هدیه 

کنند.
تفکرات و رشــد ذهنی بچه ها در گروه های 
ســنی مختلف متفاوت است و ما در قصه ها به 

دنبال به چالش کشیدن ذهن بچه ها هستیم.
با توجه به ضریب هوشــی باالی بچه ها، کار 
نویسنده ها بسیار دشــوارتر از قبل شده است. 
خیلی از بچه های دبســتانی ما به خصوص در 
مقاطع ســوم و چهارم بــه کتاب های خارجی 
عالقه دارند. چون نویسنده های آنها از ما قوی تر 
کار می کننــد و بیشــتر به علم روان شناســی 
کودک در خلق آثارشان توجه دارند. همچنین 
دامنــه مطالعاتی وســیع تری دارنــد و درک 
کرده اند که بچه های امروز تشــنه چه مسائلی 
هستند. امیدوارم نویسنده های ما هم پا به پای 
آنها کار کنند و حتی موفق تر از آنها به کارشان 

ادامه بدهند.
* چه ویژگی هایی باعث می شــود یك 
كتاب جذابیت بیشــتری بــرای كودكان 

داشته باشد؟
چه ســؤال خوبی مطرح کردید؛ نقاشــی ها 
و تصویرگری هــا و فونت و مدل نوشــتن متن 
کتاب کودک بســیار اهمیت دارد. در بعضی از 
کتاب هــای ما این موارد باعث آزار ذهن کودک 
می شود و بچه رغبت به خواندن کتاب نمی کند. 
فونت های عروسکی و رنگی اغلب لذت خواندن 
و درک مطلــب را از کودک می گیرد. بچه ها در 
نقاشی ها، رنگ بندی های تیره را دوست ندارند. 
آنها اغلب به نقاشــی های مشخص، خط خوانا و 

درشت گرایش دارند.
وقتی چیدمان کلمات در صفحه به گونه ای 
است که مثاًل یک بیت را در ابر باال و یکی را در 
ابر بعدی جا می دهند، بچه سردرگم می شود و 

ریتم خواندن را از دست می دهد.
بچه های بزرگ تر معمــوالً در این خصوص 
مشــکل ندارند اما بچه های زیر 10 سال خیلی 
برایشان سخت است که نوشــته های ناخوانا را 
بخوانند. همچنین باید دقت شــود که تصویرها 

در کتاب با پاراگراف های مربوط تعریف شود.
* چه توصیه ای بــرای پدرومادرها در 
انتخاب قصه ها و شعرهای كودكانه دارید؟

پدر و مادرهای آگاه و آشــنا بــا ادبیات در 
انتخاب قصه ها و شــعرهای کودکانه هیچ وقت 
برای ما معضل نبوده اند زیرا خودشان با وسواس 

از کتاب فروشــی های معتبر کتــاب می خرند و 
معموالً به دنبال خرید کارهای بازاری نیســتند 
اما متأسفانه برخی از پدر و مادرها دقت الزم را 
در ایــن عرصه ندارند و تنها به خاطر اینکه بچه 
از عکس روی جلد کتاب خوشش می آید کتاب 

را می خرند.
مــا نباید تنها به ایــن دلیل که عکس فالن 
شــخصیت کارتونی خارجــی روی یک کتاب 
اســت آن را برای بچه ها خریداری کنیم اغلب 
آنها قصه هایی تکراری هســتند که سال هاست 
گفته شــده و هیچ مفهوم خاصــی را به بچه ها 

انتقال نمی دهند.
انتخاب یــک کتاب مناســب درایت پدر و 
مادرها را نشان می دهد و اینکه چقدر با ادبیات 

ایران آشنایی دارند.
مطلبی که قرار اســت تاروپود بچه های ما را 

بسازد، باید با دقت باالیی انتخاب شوند.
رسانه ها خیلی می توانند در این عرصه کمک 
کنند و با تبلیغات گســترده درباره کتاب های 
خوب و نویســنده ها و شــاعران مطــرح ما در 
فضاهای رســانه ای و مجازی جایگاهی محکم 
بــرای آثار ادبی خوب ما ایجاد کنند. رســانه ها 
می تواننــد خانواده هــا را آگاه کننــد تا بچه ها 
بهترین کتاب ها را بخوانند؛ چراکه آینده کشور 

ما به دست همین کودکان سپرده می شود.

چرا به احمد بن موسی)ع(، شاهچراغ می گویند؟
برای  فرهنگی: شــاید  گروه  هگمتانه، 
شما هم این ســوال پیش بیاید كه چرا به 
شاهچراغ  موســی)ع(  احمدبن  امامزاده 

می گویند؟
به دلیل نامشخص بودن روز والدت حضرت 
احمد بن موســی)ع(، شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی در ســال 1388 روز ششــم ذیقعده 
یعنــی پنجمین روز از دهه کرامت را به نام روز 
بزرگداشــت احمد بن موســی شاهچراغ جهت 
ثبت در تقویم مناســبت های ملی- اســالمی 

کشور تصویب کرد.
حضرت ســید امیــر احمــد)ع( ملقب به 
شــاهچراغ و سیدالســادات االعاظــم، فرزند 
بزرگــوار امام موســی کاظم )علیه الســالم( 
اســت؛ پســران امام هفتم )علیه السالم( بنا 
بــه مشــهور 19 نفر هســتند؛ حضرت احمد 
بن موســی)ع( و محمد بن موسی)ع( از یک 
مــادر کــه )ام احمد( خوانده می شــد متولد 
شدند؛ آرامگاه ایشــان اکنون در شهر شیراز، 

است. عاشقان  میعادگاه 

شــاید برای شما هم این سؤال پیش بیاید 
که چــرا به امامــزاده احمد بن موســی)ع(، 
شــاهچراغ می گویند؟ روایتی در این باره که 
در کتابی تاریخی نقل شــده است را در اینجا 

می کنیم. نقل 
»تا زمان امیر عضدالدوله دیلمی کســی از 
مدفــن حضرت احمد بن موســی )ع( اطالعی 
نداشــت و آنچه روی قبر را پوشــانده بود تل 
گلی بیش به نظر نمی رســید که در اطراف آن، 

خانه های متعدد ساخته و مسکن اهالی بود.

از جملــه پیرزنــی در پاییــن آن تل، خانه ای گلی داشــت و 
در هر شــب جمعه، ثلث آخر شــب، می دید چراغــی در نهایت 
روشــنایی در باالی تل خاک می درخشــد و تا طلوع صبح روشن 
اســت؛ چند شــب جمعه مراقب بود، روشــنایی چراغ به همین 
کیفیت ادامه داشــت؛ با خود اندیشید شاید در این مکان، مقبره 
یکــی از امامزادگان یا اولیاء اهلل باشــد، بهتر آن اســت که امیر 
عضدالدوله را بر این امر آگاه کنــم؛ هنگام روز، پیرزن به همین 
قصد به ســرای امیــر عضدالدوله دیلمی رفــت و کیفیت آنچه را 

رسانید. عرض  به  بود  دیده 
امیر و حاضران از بیانش در تعجب شدند، درباریان که این موضوع 
را باور نکرده بودند، هر کدام به ســلیقه خــود چیزی بیان کردند؛ اما 
امیر که مردی روشــن ضمیر بود و باطنی پاک و خالی از غرض داشت 
فرمود: اولین شــب جمعه شــخصاً به خانه پیرزن می روم تا از موضوع 

آگاه شوم.
چون شب جمعه فرا رسید، شاه به خانه پیرزن آمده و دور از خدم 
و حشــم، آنجا خوابید و پیرزن را فرمود هر وقت چراغ روشن شد، مرا 
بیدار کن؛ چون ثلث آخر شــب شد پیرزن بر حسب معمول روشنایی 
پرنوری قوی تر از دیگر شب های جمعه مشاهده کرد و از شدت شعفی 
که به وی دســت داده بود، بر بالین امیر عضدالدوله آمده و بی اختیار 
3 مرتبه فریاد زد: » شــاه! چراغ« و از آن به بعد به شاه چراغ، معروف 
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4 قیمـت هر گرم طال , 2 9 9 , 0 0 0
45,480,000 قیمت تمام سکه
23,500,000 قیمت نیم سکه
15,210,000 قیمت ربع سکه

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

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

127,910دالر 
146,930یورو 
161,320پوند 
18,730یوان

22,520لیر ترکیه
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