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تجـارب  و  شایسـتگی  تعهـد،  مراتـب  مبّیـن  کـه  جنابعالـی  بجـای  انتصـاب 
ارزنده تـان می باشـد، را صمیمانه تبریـک و تهنیت عـرض نمـوده، امیدواریم 
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جمعیت هالل احمر استان همدان

)نوبت اول(
تاریخ انتشار: 99/07/24

م. الف 1074

نوع تضمینتضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارموضوع

خرید اقالم معیشتی جهت خانواده های آسیب دیده و متأثر از ویروس 
ضمانت نامه بانکی300/000/000 ریالکرونا )برنج، ماکارونی، چای، قند، عدس، رب گوجه فرنگی، روغن مایع(

جمعیت هالل احمر استان همدان در نظر دارد جهت مناقصه شماره 2099005109000001 با موضوع 

کرونا خرید حداقل 2050 عدد بسته غذایی معیشتی، جهت خانواده های آسیب دیده و متأثر از ویروس 
کلیه شرکت کنندگان تقاضا می شود  ح زیر، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید. لذا از  مطابق شرایط و مشخصات مندرج به شر
در صورت تمایل به پیشنهاد قیمت، جهت تهیه اسناد و ارائه مدارک از تاریخ 99/07/27 لغایت 99/07/29 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه: از تاریخ 99/07/27 لغایت 99/07/29
 مهلت زمانی ثبت پیشنهاد در سامانه: از تاریخ 99/07/30 لغایت 99/08/10      

 زمان تحویل فیزیکی پاکت )الف( و نمونه بسته کامل اقالم: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/08/10
 زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/08/11

 نشــانی محل تحویل پاکت )الف( و نمونه بسته کامل اقالم: همدان، میدان جهاد، خیابان جهان نما، دبیر خانه جمعیت هالل احمر استان 
همدان- تلفن 081-38247942

خالصه شرایط شرکت در مناقصه:
1- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 300/000/000 ریال 

3- ارائه کد اقتصادی و همچنین کد کاربری پایگاه ملی مناقصات کشوری و شناسه ملی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.
4- حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه با ارائه معرفینامه کتبی، آزاد می باشد.

5- سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
6- برای کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن های 6-38247942-081 معاونت منابع انسانی و پشتیبانی 

جمعیت هالل احمر، کارشناس امور قراردادها تماس حاصل فرمایند.

تومان   3000 چاپ:   بهاء  ندارد     قیمت  روزنامه  صفحه      ۸ دوم     و  بیست  سال      4639 شماره      ۲0۲0 اکتبر    15     144۲ صفر   ۲7     1399 مهـــر   ۲4 پنج شنبه 
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هم مولوی:
 الزام شهرداری برای آسفالت ١5٠ متری 

مجاور پارک مهربان

۲   
حه

صف رئیس شورای شهر همدان تأکید کرد:

فراهم سازی بستر  پیشبرد
فعالیت های پیشگیری از آسیب  اجتماعی

3  
حه 

صف حجت االسالم  فالحی در دیدار با فعاالن فرهنگی و اجتماعی 
ح کرد؛  شهر بهار مطر

مطالبه گری باید به یک فرهنگ
تبدیل شود

خبـــــــــر

صفحه    ۲

صفحه    ۲

صفحه   ۲

لزوم بهره مندی از ظرفیت عظیم 
مجموعه های مردمی 

ع جرم در پیشگیری از وقو

اقدامات سازمان بازآفرینی شهرداری همدان

بازآفرینی در خیابان بوعلی
کوچه مدرسه علمیه زنگنه و بازار مظفریه 

خیابان بوعلی، کوچه مدرسه علمیه زنگنه و بازار مظفریه از جمله محدوده 
هایی است که در آن از ســــوی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 

شــــهرداری همدان  پروژه های اثرگذار بازآفرینی انجام شده 
است. 

بــــه گزارش هگمتانــــه،   پروژه مرمت  و ســــاماندهی جداره 
تاریخــــی  ضلع شــــرقی و ضلع غربــــی خیابان بوعلی ســــینا 

از جمله پروژه های اثرگذار بازآفرینی اســــت که توســــط شــــهرداری همدان 
صورت پذیرفته است.

بر اســــاس این گزارش، مســــاحت این پروژه  2هزار و 200 متر  بوده اســــت 
که700 متر در ضلع شــــرقی  و 1500 متر در ضلــــع غربی قرار دارد که در اجرای 

این پروژه به مرمت  بناهای مذکور پرداخته شده است.

به همت شهرداری منطقه چهار 
و با هدف تسهیل در رفت و آمد شهروندان انجام شد:

تخریب و بازگشایی معبر
)عج(  در کوی ولی عصر

: فرزانه، معاون امور عمرانی استاندار

نیروگاه همدان مکلف به رفع آالیندگی

صفحه   ۲

صفحه   ۲

مولوی:

 الزام شهرداری برای آسفالت ١5٠ متری مجاور پارک مهربان
هگمتانه- گــــروه خبر همدان: نایب رئیس و ســــخنگوی 
شــــورای اســــامی شــــهر همدان از الزام شــــهرداری برای 

آسفالت  150 متری مجاور پارک مهربان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــــورای اســــامی شهر همدان؛ 
ابراهیــــم مولوی در پنجاهمین صحن شــــورا با اشــــاره به 
طرح »الزام شــــهرداری همدان نســــبت به آســــفالت ١5٠ 
متری مجــــاور پارک مهربــــان، گفت: طی ارســــال طرح دو 
فوریتــــی که به تأیید اعضای شــــورای شــــهر هم رســــید، 
شــــهرداری همدان ملزم به اجرای آســــفالت  در محدوده 
روســــازی شده تا زیر آســــفالت کوچه سرچشمه علی آباد 

مجاور پارک مهربان است.

وی افزود: بر اساس درخواست بحق اهالی مبنی بر اینکه 
عاوه بــــر امتیازات موجود در منطقه، احداث پارک و ایجاد 

روسازی هم صورت پذیرفته است.
مولــــوی اظهار کرد: بــــا توجه بــــه اینکه امــــاک موجود در 
منطقه دارای تأسیســــات و خدمات آب، بــــرق و گاز بوده 
و همچنین شــــهرداری نســــبت بــــه اجرای روســــازی تا زیر 
آســــفالت را انجام داده، ضروری اســــت به منظــــور حفظ و 
صیانــــت از بیت المــــال و جلوگیــــری از تخریب روســــازی 
صورت گرفته، شهرداری هرچه ســــریع تر نسبت به اجرای 
آسفالت کوچه ١5٠متری مجاور پارک مهربان واقع در کوی 

)عج( اقدام کند. ولی عصر

ح کرد: رئیس پلیس راه استان همدان مطر

تصادفات بومی در همدان افزایش نگرانی ها از 
هگمتانه- گــــروه خبر همدان: رئیس پلیس راه اســــتان 
همدان بــــا بیــــان اینکــــه افزایــــش تصادفــــات بومی در 
همدان نگران کننده است گفت: باید فرهنگ استفاده 

از وسیله نقلیه در استان افزایش یابد.
بــــه گزارش هگمتانه، رضــــا عزیزی با بیــــان اینکه در حال 
حاصر بیشــــتر تصادفات اســــتان در جاده هــــای فرعی و 
روســــتایی اتفاق می افتــــد اظهار کرد: عمــــده تصادفات 

استان مربوط به بومی های استان است.
وی با بیان اینکه در ابتدای جــــاده غار علیصدر تصادفی 
رخ داد که متاســــفانه راننــــده وانت پیــــکان جان باخت 
گفــــت: خانــــم و آقایی سرنشــــین این خــــودرو بودند که 
راننــــده بدون توجــــه به اطــــراف گردش می کنــــد و مینی 
بوســــی که به جاده فرعــــی می پیچیــــد را نمی بیند و با آن 

برخورد کرده و فوت می کند.
رئیس پلیس راه اســــتان همدان با اشاره به اینکه راننده 
این خودرو فوت کرد و دیگر سرنشین آن مجروح است 
افزود: در محور فامنین به قهاوند برخورد ســــواری با پژو 
در اثر انحراف یک خودرو اتفاق افتاد و متاســــفانه یکی از 

رانندگان جان باخت.
وی با اشــــاره به اینکه در این مســــیر هیچ ترافیکی وجود 
نــــدارد که علــــت تصادف را ناشــــی از آن بدانیــــم بلکه به 
فرهنگ استفاده از وســــیله نقلیه برمی گردد خاطرنشان 
کرد: متاســــفانه این تصــــادف یک فوتــــی و چند مجروح 

داشت.
عزیــــزی با تاکید بــــر اینکه فرهنگ اســــتفاده از وســــایل 
نقلیه در بومی های اســــتان بســــیار ضعیف است گفت: 
متأســــفانه در جاده های روســــتایی تصادفــــات افزایش 

یافته است.
وی گفت: از ابتدای ســــال تاکنون بیــــش از ۴0 نفر فوتی 
موتورسیکلت گزارش شده که نشان می دهد این افراد 

غیربومی نیستند و بومی استان هستند.
رئیس پلیس راه اســــتان همدان افــــزود: در جاده  فرعی 
قهاوند نیز که شــــاهد تصادف بودیم، جاده دارای پستی 

و بلندی اســــت و چون برخــــی از افراد با ســــرعت باالیی 
حرکت می کنند، نمی توانند کنترل الزم را داشــــته باشند 

و در نتیجه دچار تصادف می شوند.
وی با اشــــاره بــــه اینکه تقریبــــا 12 نفر در مــــزارع و راه های 
کشــــاورزی فوت کرده انــــد افزود: حضــــور پلیس در این 
مکان ها اثری نخواهد داشــــت، مگر می شود پلیس سر 
مزارع حاضر شود و طریقه شــــخم زدن درست مزارع را به 

افراد آموزش دهد؟!
عزیزی با بیان اینکه در مــــورد اینگونه تصادفات پلیس، 
اداره راه و شهرســــازی، شــــهرداری، جمعیت هال احمر 
و اورژانــــس نمی تواننــــد کاری انجــــام دهنــــد بلکــــه باید 
فرهنگ استفاده از وســــایل نقلیه باال رود افزود: موردی 
از تصادف داشــــتیم که خودرو شهرداری، ضایعات خالی 
می کند و فردی اجازه نمی دهد کــــه کاما این اقام خالی 
آنها می کند که ناگهان  شود و شــــروع به گشــــتن داخل 
آجــــری از داخل خودرو به ســــر فرد برخورد کــــرده و فوت 

می کند.

وی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ اســــتفاده از وســــیله 
جایی  کمتــــر  چــــون  یابد  افزایــــش  همــــدان  در  نقلیــــه 
ود:  افز هســــتیم  شــــاهد  را  تصادفات  از  مواردی  چنین 
متاســــفانه مردم همــــدان کمتر برای جــــان خود ارزش 

هستند. قائل 
رئیس پلیس راه اســــتان همدان با بیــــان اینکه مجموع 
تصادفات در اســــتان کاهش داشــــته که این موضوع به 
عدم ورود مســــافران برمی گردد اما در حــــوزه بومی های 
اســــتان شــــاهد افزایش تصادف هســــتیم گفت: سال 
گذشــــته فوت 17 عابر پیاده در اســــتان ثبت شده بود و 

امسال  21 نفر که این آمار نگران کننده است.
۶ ماه امســــال در  ود:  در  بــــه نقــــل از فــــارس، وی افــــز
آن  که  داشــــته  کاهش  تصادفــــات  درصــــد   21 اســــتان 
ونا  کر هم به عــــدم حضور مســــافران به علت بیمــــاری 
برمی گــــردد اما تعداد تصادفات بومی افزایش داشــــته 

کرد. فکری  باید  که 

برای اولین بار در شهر همدان

اجرای 38 هزار تن آسفالت
در منطقه یک
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استان۲

اقدامات سازمان بازآفرینی شهرداری 
همدان

بازآفرینی در خیابان بوعلی، 
کوچه مدرسه علمیه زنگنه و 

بازار مظفریه 
هگمتانه- گروه خبر همــــدان: خیابان بوعلی، کوچه 
مدرسه علمیه زنگنه و بازار مظفریه از جمله محدوده 
هایــــی اســــت کــــه در آن از ســــوی ســــازمان عمران 
و بازآفرینــــی فضاهــــای شــــهری شــــهرداری همدان  

پروژه های اثرگذار بازآفرینی انجام شده است. 
به گــــزارش هگمتانــــه،   پروژه مرمت  و ســــاماندهی 
جــــداره تاریخــــی  ضلع شــــرقی و ضلع غربــــی خیابان 
بوعلی ســــینا از جمله پــــروژه های اثرگــــذار بازآفرینی 
است که توسط شــــهرداری همدان صورت پذیرفته 

است.

بازآفرینی نمای مطلوب و تاریخی در خیابان   �
بوعلی

بر اساس این گزارش، مســــاحت این پروژه  2هزار و 
200 متر  بوده است که700 متر در ضلع شرقی  و 1500 
متر در ضلع غربی قرار دارد که در اجرای این پروژه به 

مرمت  بناهای مذکور پرداخته شده است.
در ایــــن گزارش آمده اســــت:  بــــه منظــــور زیبایی و 
اجــــرای بهینه این پــــروژه در ابتدا مرمت   شــــیروانی 
وسقف  نما وســــاب زدن آجرها  انجام شده است و 
آجرهای ناهمگون  با آجرهای سنتی تعویض شده و 
ضمن ســــاماندهی کابل ها و سیم های شرکت های 
خدمت رســــان برق، تلفن و... تابلوها و الحاقاتی که  
زیبایــــی بصری نما را تحت شــــعاع قرار می داد حذف 
شــــد و با تعویض پنجره های ناهمگون و فرسوده با 
پنجره های ســــنتی ضمن نورپردازی مناسب   نمای 

مطلوب و تاریخی خلق و بازآفرینی  شد.

 پیاده راه سازی کوچه مدرسه علمیه زنگنه   �
این گــــزارش می افزاید: کوچه مدرســــه علمیه زنگنه 
دومین معبر از خیابان شــــریعتی است که به جهت 
مرکزیت شــــهر و وجود بازارهای سنتی و مراکز خرید  
تــــردد زیادی را درخــــود دارد که وضعیــــت نامطلوب 
کف معبر و عبور خودروها در مسیر و ایجاد ترافیک 
عبوری مشکات حادی را برای شهروندان   به وجود 

آورده بود.
بــــر اســــاس ایــــن گــــزارش،  این امــــر باعث شــــد تا 
تصمیماتی در خصوص اختصاص مســــیر به پیاده 
راه گرفتــــه شــــود  و در این راســــتا ســــازمان عمران 
و بازآفرینــــی فضاهای شــــهری اجــــرای پــــروژه ای به  

مساحت 3هزار و 200 متر مربع را به عهده گرفت.
در اجرای ایــــن پروژه حــــدود 3000 متر لولــــه گذاری 
شــــبکه بــــرق معبــــر و اجــــرای 500 متر لولــــه گذاری 
آب های ســــطحی   کاروگیــــت جهــــت ســــاماندهی 
شهری  و ســــاماندهی ۴00 متر شبکه آب و فاضاب  

با مشارکت  شرکت های خدمات رسان اجرا شد.  
 بر اســــاس این گــــزارش، در اجرای  این پــــروژه3000 
متر مربع بتن ریزی  انجام شــــده و 220 متر مربع بتن 
مسلح 3200متر مربع ســــنگ گرانیت با ضخامت 5 

سانتیمتر استفاده شد .  

 پیاده راه سازی بازار مظفریه    �
در ادامــــه این گزارش آمده اســــت: در اجــــرای پروژه 
بهســــازی معبر بــــازار مظفریه به مســــاحت 2000 متر 
مربع  ضمن ســــاماندهی آب های ســــطحی  و فضای 
سبز راسته به نوسازی کیوسک پلیس  نیز پرداخته 

شد. 
در این پروژه با بتن ریزی به مساحت 1800 متر ،1800 
متر مربع ســــنگ گرانیت  با ضخامت 5 ســــانتیمتر 
استفاده شد و مســــیر تردد ویژه نابینایان نیز در آن 

در نظر گرفته شده است.  

رئیس شورای شهر همدان تأکید کرد:خبــــــــر

پیشبرد  بستر   فراهم سازی 
پیشگیری فعالیت های 

آسیب  اجتماعی از 
هگمتانه- گروه خبر همدان: رئیس شــــورای اسامی شهر 
همدان معتقد اســــت: باید تمامی شــــرایط و بستر الزم در 
حــــوزه پیشــــبرد فعالیت های پیشــــگیری از آســــیب های 

اجتماعی فراهم شود تا نتیجه عملیاتی داشته باشیم.
در  عســــگریان  مســــعود  ســــید  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
پنجاهمیــــن جلســــه صحن شــــورا بــــا حضــــور نمایندگان 
قرارگاه شــــهید هاشــــمی، گفت: با توجه به اینکه ماهیت و 
حوزه فعالیت قرارگاه شــــهید حمید هاشــــمی با محوریت 
پیشگیری و کنترل آســــیب های اجتماعی است؛ منفعت 
عمومی اقدامات آن به جامعه می رسد؛ از این رو به طور قطع 
بر اساس ظرفیت های شهری تمامی مباحث این مؤسسه 

مردمی، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی افــــزود: انتظار می رود درخواســــت های مــــورد نظر این 
مجموعــــه فرهنگی بــــر اســــاس اولویت بندی بــــه صورت 

مکتوب به شورای شهر و مدیریت شهری ارائه شود.
عســــگریان با تأکید بر اینکه یکــــی از راه های پیشــــگیرانه 
مقابله با آســــیب های اجتماعی، مشارکت همگانی است؛ 
اظهار کــــرد: ترویــــج فرهنگ ســــازی در حوزه پیشــــگیری از 
آسیب های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه و مشارکتی 
ضروری است؛ از این رو مدیریت شهری همواره تاش دارد 

تا نسبت به رفع معضات اجتماعی شهر پیش قدم باشد.
وی بــــا تأکید بر ضرورت توجه بــــه مبحث آموزش در حوزه 
پیشگیری از آســــیب های اجتماعی، یادآور شد: مخاطرات 
مختلف به ویژه اعتیاد، ســــامت روانی و اجتماعی جامعه 

را تهدید می کند.
رئیس شــــورای شــــهر همدان همچنین در پایــــان با بیان 
اینکه نوجوان بزرگمرد شهید هاشمی به عنوان یک نیروی 
انقابی و سرشار از استعدادهای خدادادی بود؛ اظهار کرد: 
، ازخودگذشــــتگی و شــــهادت طلبی این شهید  روحیه ایثار
مثال زدنی و برگرفته از نهضت عاشــــورایی است که انتظار 

می رود راه و منش شهید هاشمی ادامه یابد.
 مولوی: پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه  قرارگاه شهید  �

هاشمی برای بهره گیری از فرهنگسراها
نایب رئیس و ســــخنگوی شــــورای شــــهر همــــدان نیز با 
اشاره به درخواست قرارگاه شهید هاشمی مبنی بر مکان 
مناسب برای اشــــتغال زایی بهبودیافتگان این مؤسسه 
فرهنگی، گفت: بر اســــاس مصوبه ســــال چهارم، عوارض 
غرفه های موجود واقع در بلوار فلســــطین، مقابل مجتمع 
عین القضات همدانــــی برای بهزیســــتی به منظور تبدیل 
ساختمان مســــکونی به تجاری رایگان شد تا محصوالت 
تولیدی بهبودیافتگان در معــــرض نمایش برای فروش 

قرار گیرد.
ابراهیــــم مولوی افزود: تعدادی از این غرفه ها بااســــتفاده 
باقــــی مانده کــــه می توانــــد مورد اســــتفاده قرارگاه شــــهید 

هاشــــمی در حوزه ایجاد اشــــتغال زایی برای بهبودیافتگان 
این مجموعه، قرار گیرد.

 سلماســــی: تدوین ســــازوکار برای ارتقای سالمت  �
اجتماعی در شورای اجتماعی محالت

عضو شورای شــــهر همدان هم در ادامه این جلسه گفت: 
، بای خانمان ســــوزی است که به طور  اعتیاد به مواد مخدر
جدی جامعــــه را تهدید می کنــــد؛ به گونه ای که بســــیاری از 
خانواده ها به طور مســــتقیم یا غیرمستقیم با این معضل 

اجتماعی درگیر هستند.
بــــه صوفی، شــــهردار همدان،  رضوان سلماســــی خطاب 
اظهار کــــرد: با توجه به اینکه مشــــارکت مردمــــی می تواند 
عاملی برای کنترل و مهار آســــیب های اجتماعی باشــــد و 
نابودی معضــــل اعتیاد هم زمان بر اســــت؛ انتظار می رود 
ســــازوکار جدی برای ارتقای ســــامت اجتماعــــی در حوزه 

شورای اجتماعی محات تدوین و برنامه ریزی شود.
وی در ادامــــه با تأکید بــــر ضرورت برقــــراری ارتباط مجموعه 
فرهنگی و اجتماعی قرارگاه شهید هاشمی با فرهنگسرای 
کســــب وکار شــــهرداری در راســــتای انتقــــال تجربیات این 
مجموعه علمی، از شهردار همدان خواست: بنا به مکاتبات 
صورت گرفته با شهرداری به منظور اعام فضاهای موجود 
که امــــکان واگذاری بــــرای فعالیت فرهنگــــی و اجتماعی با 
تشکل های مردمی، ارگان ها و نهادهای متقاضی به صورت 
مشــــارکتی وجود دارد، انتظــــار می رود هر چه ســــریع تر این 
فضاهای تعریف شده به شورای شهر به منظور برنامه ریزی 

، اعام شود. و تصمیم گیری بهتر
 فتحی: ایجاد غرفه  مناســــب برای بهبودیافتگان در  �

پیاده راه اکباتان
رئیس کمیســــیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شــــورای 
شــــهر همدان هــــم در ادامه بــــا تأکید بر اینکــــه باید مکان 
ثابت و مناسبی برای عرضه محصوالت تولید شده توسط 
بهبودیافتــــگان قرارگاه شــــهید هاشــــمی در نظــــر گرفت؛ 
پیشنهاد داد: غرفه های مناسبی در انتهای پیاده راه اکباتان 
ایجاد شود، زیرا در صورت ثابت بودن مکان مورد نظر همراه 
 نیت خیر به دنبال دارد، شاهد 

ً
با تبلیغات مناسب که قطعا

مراجعه و استقبال هر چه بیشتر شهروندان خواهیم بود.
علی فتحی با اشــــاره به درخواســــت قرارگاه شهید هاشمی 
مبنی بر اختصــــاص مکان ثابت برای اســــتقرار قــــرارگاه در 
مناطق محروم، گفت: با توجه به اینکه این مؤسسه مردمی 
دارای تأییدیه بهزیســــتی اســــت، قرارگاه شــــهید هاشمی 
می تواند اماکن مــــورد نظر خود را شناســــایی و اجاره کند تا 

مبلغ مورد نظر از محل اعتبارات ماده 17 پرداخت شود.
 کاوسی امید: مردم دستورالعمل بهداشتی کرونا را  �

رعایت کنند
رئیــــس کمیســــیون فرهنگــــی و اجتماعی شــــورای شــــهر 

همــــدان نیــــز در ادامه این جلســــه ضمن قدردانــــی از کادر 
درمانی اســــتان همدان به ویژه نیروهای بیمارســــتان های 
سینا و شهید بهشــــتی برای مقابله با بیماری کرونا، از مردم 
دانای همدان درخواست کرد دستورالعمل های بهداشتی 

به صورت جدی تر رعایت شود.
علی اکبر کاوســــی امید همچنین ضمــــن قدردانی از تاش 
مخلصانه قرارگاه شــــهید هاشــــمی در حوزه رفع معضات 
اجتماعــــی جامعــــه، معتقــــد اســــت: افــــراد متخصــــص و 
دغدغه منــــد در ایــــن مؤسســــه فرهنگــــی و انقابــــی کنار 
همدیگر جمع شــــده اند تا آســــیب های اجتماعــــی به ویژه 

معضل اعتیاد را برطرف کنند و این هنر بزرگی است.
ح بــــرای عرضه تولیدات  � نورالــــه زاده: تأکید بر ارائه طر

بهبودیافتگان در شهرداری
رئیس کمیســــیون شهرســــازی و معماری شــــورای شــــهر 
همدان نیز در صحن شــــورا، معتقد اســــت: زمانی که مردم 
وارد کار اجرایی می شــــوند، شــــاهد اثربخشــــی بیشتر امور 
هســــتیم؛ همچنین مطلوبیت کار مردم بر اساس همدلی 
موجود، بسیار فراتر از ارگان های دولتی است که موظف به 

رسیدگی به امور مردم هستند.
نرگــــس نوراله زاده با بیان اینکه قرارگاه شــــهید هاشــــمی در 
حوزه هــــای اشــــتغال زایی و رفع آســــیب های اجتماعی ورود 
جــــدی دارد، گفت: بــــا توجه به اینکه شــــاید مــــراودات این 
مؤسســــه فرهنگی و اجتماعی در مناطق کم برخودار شــــهر 
اســــت، از این رو ماهیت فرهنگسرای کسب وکار شهرداری 
می تواند برای اشتغال زایی بهبودیافتگان از معضل اجتماعی 
اعتیاد مورد توجه قرار گیرد و فضای مناســــبی برای استقرار و 

بهره برداری این قرارگاه پیش بینی شود.
وی بــــا اشــــاره بــــه مــــاده 1۶ قانــــون حمایت از کســــب و کار 
خانگــــی، پیشــــنهاد داد: بــــرای عرضه مســــتقیم تولیدات 
بهبودیافتگان می توانیــــم از پارکینگ هــــای طبقاتی که در 

روزهای جمعه بااستفاده هستند، بهره مند شویم.
نورالــــه زاده تأکید کــــرد: انتظار می رود شــــهرداری همدان 
طرح مناســــبی برای عرضه مســــتقیم محصوالت تولیدی 

بهبودیافتگان ارائه دهد.
: در حد اختیارات قانونی، پشتیبان حوزه  �  شــــهردار

فرهنگی هستیم
شــــهردار همدان نیز با تأکید بر اینکه سیاست مجموعه 
شــــورای شــــهر و شــــهرداری همــــدان بــــر این اســــت که 
در حــــوزه فرهنگی بــــه ســــازمان های مردم نهــــاد، گروه ها 
ایــــن  افــــزود:  کنــــد؛  کمــــک  فرهنگــــی  مجموعه هــــای  و 
اثرگذار موجب باالرفتــــن فرهنگی عمومی  مجموعه های 
خواهنــــد شــــد که به صــــورت مســــتقیم و غیرمســــتقیم 

کمک حال مدیریت شهری خواهد بود.
عباس صوفی با تأکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری 
در حــــدود اختیــــارات قانونــــی و بضاعت خود پشــــتیبان 
حوزه فرهنگی اســــت؛ افزود: با توجه به شرایط نامناسب 
اقتصــــادی، در صورتی که خــــارج از قاعــــده وظایف قانونی 
خود عمل کنیم، بسیار دشــــوار است؛ اما تاش خواهیم 
کرد هــــر آنچه که در حوزه فرهنگی شــــهر ضروری اســــت، 

پررنگ تر دیده شود.
وی بــــا توجه بــــه اینکــــه تقاضاهــــای فراوانی در شــــهر برای 
اختصاص فضای مناســــب در حوزه فرهنگی به شهرداری 
ارسال می شود، خطاب به مسؤوالن قرارگاه شهید هاشمی 
درخواســــت کرد با توجه به اینکه مشــــکات اقتصادی در 
حوزه اجرایی شهر وجود دارد، ضمن ارسال درخواست های 

مجموعه خود، بضاعت شهرداری را هم در نظر گیرند.
 مسؤول قرارگاه شهید هاشــــمی: برای رضای خدا  �

آمده ایم
مســــؤول قرارگاه شــــهید حمید هاشــــمی هم با اشاره به 
توانمندی هــــا و عملکــــرد این مجموعــــه فرهنگی، گفت: 
این قرارگاه در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی به ویژه 

اعتیاد فعالیت دارد.
صادق نظری با بیان اینکه قرارگاه مردمی شــــهید هاشمی 
با شــــعار »برای رضای خدا آمده ایم« شــــکل گرفته است، 
اظهــــار کرد: این شــــعار نشــــأت گرفته از صحبت شــــهید 
 کارها، 

ً
هاشمی اســــت که اگر رضای خدا در کار باشد، حتما

بهتر پیش می رود.
وی بــــا بیان اینکه معتادان نیاز بــــه حمایت دارند تا از این 
آسیب نجات پیدا کنند، افزود: اعتیاد یکی از آسیب های 
اجتماعی جدی جامعه محسوب می شود که امروز با توجه 
به گســــترش مصرف مواد مخدر صنعتی، سن مصرف به 

زیر سن بلوغ رسیده و این مهم، زنگ خطر جدی است.
نظری معتقد است: راهبرد ســــامت با مشارکت مردمی 

امکان پذیر خواهد بود.
مســــؤول قرارگاه شــــهید هاشــــمی؛ بیکاری را نخســــتین 
آســــیب اجتماعی ناشی از اعتیاد برشمرد و گفت: مبارزه با 
اعتیاد تنها با رویکرد مردمی و ورود مردم حل شدنی است 
که امروز این قرارگاه مردمی بــــا راه اندازی 8 کارگاه تولیدی 

برای بسیاری از بهبودیافتگان، شغل ایجاد کرده است.
نظری بــــا توجه بــــه اینکــــه مبحث شــــهرداری بــــا مفهوم 
آنکه بتوانیم شهردار  شهروندی سروکار دارد؛ افزود: برای 
شــــهروند باشــــیم، توجه بــــه نیازهــــای اجتماعــــی جامعه 

شهری، ضروری است.
وی ادامــــه داد: متأســــفانه بســــیاری از بهبودیافتگان به 
دلیل مشــــکات اقتصادی، فاقد مســــکن هســــتند که 
امیدواریم مسؤوالن امر در این مســــیر ما را یاری دهند تا 
راهکار مناسبی برای ساخت مسکن این افراد با کمترین 

هزینه، در نظر بگیریم.
مســــؤول قرارگاه شــــهید هاشــــمی در پایان درخواســــت 
کــــرد مکان های مناســــبی برای اســــتقرار ثابت قــــرارگاه و 
اشــــتغال زایی بهبودیافتگان به منظور ارائه خدمات بهتر 
بــــه جامعه هدف مورد نظر از ســــوی شــــهرداری در اختیار 

آنان قرار گیرد.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شــــهر همدان؛ 
در پایــــان شــــرح وضعیــــت نرم افــــزار حســــیب به عنوان 
ســــامانه جامع مدیریت برنامه و بودجه شهرداری همدان 
)مدیریــــت کان برنامــــه و بودجــــه( بــــا حضــــور معــــاون 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انســــانی شهردار همدان در 

صحن شورا ارائه شد.

ع جرم لزوم بهره مندی از ظرفیت عظیم مجموعه های مردمی در پیشگیری از وقو
و  اجتماعــــی  معــــاون  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه- 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: 
بهره گیری از ظرفیت عظیم نهادهــــای مردمی می تواند در 
راســــتای پیشــــگیری از جرم، احیای حقــــوق عامه و اصاح 
و بازاجتماعی کــــردن مجرمان نقش اثرگــــذار ایفا کند.  به 
گــــزارش هگمتانه، عباس نجفی ظهر دیروز در نشســــت 
بررســــی اجرای دســــتورالعمل نحوه مشــــارکت و تعامل 
نهادهای مردمی بــــا قوه قضائیه اظهار کرد: باید از ظرفیت 
سمن ها در راستای پیشگیری از جرم، میانجی  گری و صلح 

و سازش بهره ببریم.
وی بیــــان کــــرد: نهادهــــای مردمــــی از ظرفیــــت عظیمــــی 
برخوردار هســــتند که به بهترین شــــکل می توان در حوزه 

پیشگیری از جرم، احیا حقوق عامه و اصاح و باز اجتماعی 
کــــردن مجرمان از آنها اســــتفاده کرد. معــــاون اجتماعی و 
پیشــــگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با 
اشــــاره به اینکه تعامل با ســــمن ها از جمله مباحث مورد 
تأکید رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان 
است گفت: به کارگیری ظرفیت عظیم سمن ها، مستلزم 

حمایت و پشتیبانی از اهداف و برنامه های آنهاست.
وی  ادامه داد: در راســــتای رســــیدن ســــمن ها بــــه اهداف 
مــــورد نظر خــــود و همچنین واگذاری یک برنامه منســــجم 
به این نهادها ضمن ایجاد شــــکل و قالــــب حقوقی باید از 
سوی دادگستری نیز حمایت و پشتیبانی شوند تا بتوانند 
برنامه های خــــود را به خوبی اجرا کنند. نجفــــی تصریح کرد: 

به منظور ایجاد هماهنگی، بررســــی و تبــــادل نظر پیرامون 
اجرای دســــتورالعمل تعامل با ســــازمان های مــــردم نهاد، 
همچنین انتقال تجارب و زمینه ســــازی برای کاهش جرائم 
و آسیب های اجتماعی از طریق مشارکت های مردمی ایجاد 
کارگروه مشــــارکت و تعامل نهادهــــای مردمی، می تواند در 

رفع موانع مفید و بسترسازی مسیر را هموارتر سازد.
وی با اشــــاره به بســــتر مفید ســــامانه جامع ارتباط مردمی 
قوه قضائیه )ســــجام( در راستای پیشــــگیری از جرم اظهار 
کرد: نهادها و گروه های مردمی می توانند از طریق سامانه 
ســــجام گزارشــــات خــــود را مبنی بــــر تخلفات یا فســــاد در 
اســــتان اعام کنند که این گزارش ها  مبنای بررسی مرجع 

مسؤول قرار خواهد گرفت.

معاون اجتماعی و پیشــــگیری از وقوع جرم دادگســــتری 
کل استان همدان ابراز کرد: با توجه به اینکه سازمان های 
مــــردم نهــــاد در الیه های مختلــــف جامعه قــــرار دارند و در 
جریان مسائل و مشکات جامعه بهتر و دقیق تر هستند، 
می توانند در حوزه سیاست گذاری مشارکت فعال داشته 
باشند و پیشنهادات خود را در تنظیم قوانین مطرح کنند 
تا در تدوین لوایح و بخشنامه ها بررسی و لحاظ شود. وی 
حوزه پیشــــگیری از جرائم را بســــیار وسیع دانست و بیان 
کرد: پیشگیری یعنی اینکه قبل از ارتکاب جرم بسترهای 
آن شناسایی و رفع شــــود و با استفاده از آموزه های دینی، 
روایات اهــــل بیت)ع( و آمــــوزش مهارت هــــای رفتاری در 
جامعــــه و بهره گیــــری از ظرفیت ســــمن ها، ایــــن مباحث 

را در بدنــــه جامعه تبیین کرد تا شــــاهد کاهــــش جرائم و 
آسیب های اجتماعی نباشیم.

نجفی ضعف دانش حقوقی در جامعه را از جمله مشکات 
دادگســــتری خوانــــد و با بیــــان اینکه این مســــأله موجب 
طرح دعاوی اشــــتباه یا تاخیر و طوالنی شدن روند پیگیری 
دعاوی می شــــود گفت: نهادهای مردمی بهترین ظرفیت 
هســــتند تا بتوانند این مباحث آموزشــــی را در بدنه جامعه 
تبیین کنیــــم زیرا اگر قانون مــــداری در جامعه مــــا نهادینه 
شود بسیاری از مســــائل و مشکات حل خواهد شد. وی 
در پایان ســــخنانش اظهار کرد: مردم باید نسبت به جرائم 
و مشکات جامعه و مبارزه با فســــاد احساس مسؤوالن 

کنند و این حساسیت در جامعه نهادینه شود.

: فرزانه، معاون امور عمرانی استاندار

ف به رفع آالیندگی
ّ

نیروگاه همدان مکل
لودگی هوا به منظور ارائه گزارش  هگمتانه- گروه خبر همدان: دومین جلســــه کار گروه کاهش آ
لودگــــی نیروگاه شــــهید مفتــــح، اقدامات شــــهرداری همــــدان و بررســــی وضعیت  وضعیــــت آ

ایســــتگاه های پایش کیفی هوای استان برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، دومین جلســــه کارگروه کاهش آلودگی هوا به ریاســــت معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســــتاندار و با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست اســــتان، نمایندگان شهرداری همدان ، 

نیروگاه شهید مفتح و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع در استانداری همدان برگزار شد.

در این جلســــه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان ضمن تأکید بر اجرای کامل قانون 
هوای پاک توسط دستگاه های اجرایی اظهار کرد: نیروگاه شهید مفتح مکلف است نسبت به ارائه 
برنامه کنترل آلودگی هوا و همچنین اجرای تمهیدات زیســــت محیطی در اســــرع وقت اقدام الزم را 

به عمل آورد.
فرهــــاد فرزانه با تأکید بــــر پیگیری اعتبار مورد نیاز برای راهبری ایســــتگاه هــــای پایش کیفی هوای 
اســــتان از طریق ســــازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: با توجه به حساســــیت موضوع آلودگی هوا و 

همچنین تراکم جمعیتی شــــهرهای اســــتان ، اداره کل حفاظت محیط زیســــت نســــبت به بررسی 
مجدد امکانات و جانمایی 5 ایستگاه مستقر در استان همدان اقدام کند.

 در ابتدای این جلســــه مدیر کل حفاظت محیط زیســــت اســــتان همدان نیز گزارشــــی از وضعیت 
زیست محیطی نیروگاه شهید مفتح ارائه کرد.

گفتنــــی اســــت در پایان جلســــه از ارگان های دخیل در تخصیص ســــهمیه کامل بنزیــــن یورو ۴ و 
گازوئیل یورو ۴ قدردانی شد.

به همت شهرداری منطقه چهار و با هدف تسهیل در رفت و آمد شهروندان انجام شد:

)عج(  تخریب و بازگشایی معبر در کوی ولی عصر

هگمتانــــه- گروه خبر همدان: روز گذشــــته شــــهرداری 
منطقه چهار همدان، به منظور تسهیل در عبور و مرور 
)عج( را  شــــهروندان، یک ملک واقع در کــــوی ولی عصر

تخریب و بازگشایی کرد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، مدیــــر منطقه چهار شــــهرداری 
همــــدان در این باره گفــــت: با پیگیری واحــــد اماک و 
حقوقــــی، مراحل قانونی تملــــک و تخریب این ملک به 
استناد ماده 8 قانون تملک اراضی طی شد و در نهایت 
با حمایت و دســــتور دادستان همدان مجوز تخریب و 
بازگشایی این معبر صادر شــــد. مجید یوسفی  نوید با 
اشــــاره به همکاری قابل تقدیر مدیریت پیشــــگیری و 
رفع تخلفات شــــهرداری و همکاری همــــه جانبه نیروی 

انتظامی و زحمات بی دریــــغ کارکنان  معاونت خدمات 
شهری شــــهرداری منطقه چهار همدان افزود: با تاش 
صبحگاهــــی حــــدود 100 نفــــر از کارمنــــدان شــــهرداری 
و ماشــــین آالت عمرانــــی و 9 گــــروه عملیاتــــی پلیــــس 
ساختمان و واحد اجرای احکام از ساعت 5:30 لغایت 
۶:20 صبح روز چهارشــــنبه این پــــاک تخریب و منافع 
حاصل از آن به شــــهروندان هدیه شــــد. وی با اشاره به 
اینکه این ســــاختمان به صورت غیرمجــــاز در زمینی به 
مســــاحت 117 مترمربع ساخته شــــده بود، افزود: قطعا 
با تملــــک و تخریب این بنا و تغییر در کاربری این زمین 
آینده نزدیک شــــاهد  در جهت منافع شــــهروندان در 

تغییرات مثبتی خواهیم بود.

برای اولین بار در شهر همدان

اجرای 3۸ هزار تن آسفالت در منطقه یک
هگمتانه- گروه خبر همدان: برای اولین بار در شهر همدان 

38 هزار تن آسفالت در منطقه یک همدان اجرا شد.
به گزارش هگمتانه، در تعریف شــــهرداری می توان چنین 
گفت کــــه شــــهرداری ها، هماننــــد حکومت هــــای محلی 
محســــوب می شــــوند که عملکرد و فعالیت های آنها به 

توسعه یا توقف رشد اقتصادی شهرها می انجامد. 
تأمین نیــــاز شــــهروندان، فراهم کردن خدمــــات رفاهی از 
جمله اصاح زیرســــاخت های اساســــی و آسفالت کردن 
معابر که توســــط شــــهرداری ها پایه گذاری می شــــود می 

تواند در نهایت به پویایی اقتصاد یک شهر منجر شود.
در تابستان ســــال جاری یکی از مواردی که با گذر از معابر 
منطقه یک بسیار به چشــــم آمد اجرای عملیات آسفالت 
ریــــزی توســــط گروه های مختلــــف در این منطقــــه بود که 
نشان دهنده اهمیت ارتقای زیرساخت های شهری برای 

توسعه شهر نزد مدیر این منطقه است. 
بر همین اســــاس بــــا توجه بــــه اهمیت ایــــن موضوع نزد 
شهروندان گفت و گویی را با مسعود دهبانی صابر مدیر 

منطقه یک ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید:
مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان بــــا بیان اینکه یکی از 
مهم ترین خواســــته های شــــهروندان از مدیریت شهری 
آســــفالت معابر اســــت گفت: در ســــال جاری چهار گروه 
آســــفالت ریزی در ســــطح منطقه به طور هــــم زمان فعال 

بودند تا بتوانیم پاسخ گوی نیازهای همشهریان باشیم.
مســــعود دهبانی صابر بــــا بیان اینکه در کنــــار پروژه های 
بزرگ آسفالت توجه ویژه ای نیز به معابر فرعی و کوچه ها 

داشتیم افزود: عملیات آسفالت و لکه گیری معابر فرعی 
از طریق مدیران نواحی، کارشناسان فنی و شهروندانی که 
با ســــامانه 137 تماس می گیرند بررســــی و اولویت بندی 
شــــده و به سرعت عملیات آسفالت ریزی آنها صورت می 
پذیرفت که خوشبختانه بالغ بر صد کوچه و معبر  در سال 

جاری ترمیم و آسفالت ریزی شدند.  
وی ادامــــه داد: در بودجه ســــال جــــاری 2۴0 میلیارد ریال 
برای آســــفالت ریزی در منطقه در نظــــر گرفتیم که این امر 
با گروه های دســــتی و فینشــــری به صورت شــــبانه روزی 
صورت پذیرفت و  با تاش شــــبانه روزی همکاران بخش 
فنی توانستیم حدود سی و هشــــت هزار تن آسفالت در 

منطقه اجرا کنیم.
دهبانی صابر گفت: در سال جاری عملیات آسفالت ریزی 
الین جنوبی بلوار ارم با مســــاحت بیست هزار متر مربع با 
استفاده از فناوری آسفالت پلیمری صورت پذیرفت که از 
مزایای اجرای این آســــفالت می توان به بهبود چسبندگی 
بین قیر و ســــنگدانه اشــــاره کرد که باعث افزایش چشم 

گیر کیفیت و عمر آسفالت اجرایی می شود.
وی ادامه داد: این نوع از آســــفالت پلیمری با سازگاری باال 
با آب و هوای همدان طراحی شــــده است و از ویژگی های 
آن می توان به عدم تغییر شــــکل آسفالت در بلند مدت، 
، مقاومت مناســــب در برابر تغییر و  چســــبندگی بیشــــتر

حرکت، انعطاف در برابر تغییرات دمایی و... اشاره کرد.
مدیــــر منطقه یک شــــهرداری همدان گفت: یکــــی از معابر 
پر تردد که مسیر دسترســــی محوطه گردشگری گنجنامه 
نیز محســــوب می شود بلوار کوالب اســــت که با استفاده 
از فناوری الیه زیرین ژئوتکســــتایل عملیات آســــفالت آن 
انجام شــــد. که این محصــــول از الیاف پلــــی پروپیلن و پلی 
استر تشکیل شده واستفاده از این الیه باعث از بین رفتن 
ترک های انعکاسی، افزایش مقاومت در برابر پوسیدگی و 

سایش و افزایش طول عمر آسفالت می شود.
وی افزود: در کوی خاتم و شهید مدرس تقاضای زیادی از 
سوی شــــهروندان برای اجرای عملیات آسفالت داشتیم 
که با اســــتفاده از نظرات کارشناسان معابر دارای مشکل 
به طور کامل شناســــایی شــــدند و بالغ بر هشت هزار تن 

آسفالت در معابر این دو کوی توزیع و پخش شد.
دهبانی صابر افــــزود: البته طی چندمــــاه اخیر جاده قدیم 
دره مراد بیگ، خیابان شــــهید حق گویان، خیابان شهید 
قهرمان در بلوار بعثت، میدان جهاد، بلوار شــــهید زمانی، 
بلوار شــــهید اســــامیان، ســــعیدیه، کمال آبــــاد،  خیابان 
بسیج، بلوار شــــهید فهمیده پشــــت بیمارستان بوعلی، 
محله ســــبد بافان و پارک اللــــه، خیابان میرزاده عشــــقی، 
خیابــــان جوادیه، خیابــــان شــــریعتی، بلوار بعثــــت، بلوار 
شــــهید احمدی روشن، بلوار سعیدیه شــــمالی و جنوبی، 
خیابــــان شــــهیدان دیباج و کــــوی خاتم از جملــــه معابر و 
مســــیرهایی هســــتند که تاکنــــون عملیات آســــفالت در 

معابر اصلی و فرعی آنها اجرایی شده است.
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تاریخ انتشار: 1399/07/24

)نوبت اول(

1- موضوع مناقصه: اجرای پروژه احداث سایت مشاغل مزاحم شهر اللجین
2-  مناقصه گذار: شهرداری اللجین

3- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 14.091.737.612 ریال
4- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
5- مهلت و محل دریافت اســناد مناقصه: شــرکت های واجد شــرایط می توانند از تاریــخ 99/07/24 لغایــت روز 99/07/29 با 

مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
6- زمان تحویل پیشنهادات: آخرین مهلت بارگذاری اســناد تا تاریخ 99/08/12 که متقاضیان می بایست قیمت پیشنهادی خود را 

در سامانه بارگذاری نمایند.
7- زمان بازگشایی اسناد مناقصه: در تاریخ 99/08/14 می باشد.

8- نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایســت 5 درصد برآورد اولیه را به مبلغ 704.586.880 ریال به عنوان 
سپرده شــرکت در مناقصه به شماره حســاب 0106885349009 به نام شــهرداری اللجین نزد بانک ملی شــعبه اللجین واریز یا 

ضمانت معتبر بانکی با مدت اعتبار حداکثر 3 ماهه در وجه شهرداری اللجین پرداخت نمایند.
9- صالحیت الزم: اشــخاص حقوقی با دارا بودن گواهینامه تعیین صالحیت و داشتن رتبه در زمینه راه و ترابری از ادارات مربوطه 

و تأییدیه اعتبار سامانه ساجات، مجاز به شرکت در این مناقصه می باشند.
10- هرگاه برنــده مناقصه از انعقاد قرارداد خــودداری کند، یا پس از ابــالغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر بــه انعقاد قرارداد 
نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف 
مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشــوند، ســپرده آنان به نفع شــهرداری ضبط خواهد شد. )بدیهی است 

کمیسیون مناقصه در جلسه بازگشایی پاکات با تنظیم صورتجلسه نسبت به معرفی برندگان دوم و سوم اقدام خواهد نمود(.
11- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات ناقص یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12- هزینه انتشار آگهی مناقصه از برنده دریافت خواهد شد.
 متقاضیــان جهــت اطــالع از شــرایط عمومــی و خصوصــی مناقصــه و یــا اطالعــات بیشــتر بــه ســایت شــهرداری اللجین به نشــانی

 www.lalejincity.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 2-34522061-081 تماس حاصل فرمایند.

آگهی حصر وراثت

م.الف 372

آقای اســداله گوهری دارای شناسنامه شماره 4051720012 به شرح دادخواست به 
کالســه 474/99 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان رجبعلی گوهری به شناسنامه شــماره 646 در تاریخ 87/09/10 
در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن متوفی/ متوفیه 
منحصر اســت به: 1- ملیحه گوهری فرزند رجبعلی به شــماره شناســنامه 5 متولد 
37/04/05 فرزند متوفی 2- شــهناز گوهری فرزند رجبعلی به شــماره شناسنامه 8 
متولد 42/04/04 فرزند متوفی 3- ثریا گوهری فرزند رجبعلی به شــماره شناسنامه 
10664 متولــد 52/08/01 فرزند متوفی 4- مریم گوهری فرزند رجبعلی به شــماره 
شناســنامه 238 متولد 37/03/01 فرزند متوفی 5- آغچــه گوهری فرزند رجبعلی 
به شــماره شناســنامه 785 متولد 44/08/10 فرزند متوفی 6- طوبی رضایی فرزند 
غالمرضا به شماره شناسنامه 533 متولد 13/10/01 همسر متوفی 7- اسداله گوهری 
فرزند رجبعلی به شــماره شناسنامه 15 متولد 30/01/01 فرزند متوفی 8- معصومه 
گوهری فرزند رجبعلی به شــماره شناســنامه 798 متولد 48/11/07 فرزند متوفی. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

آگهی مزایده

م.الف 375

در اجرای پرونده اجرایی کالســه 940026 مفتوح در شــعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش 
صالح آبــاد محکوم علیهم امیر صاحب پــور، خلیل صاحب پور و خانم گلباغــی صاحب نور همگی فرزندان 
حسینعلی محکوم هستند به فروش ماترک به جا مانده از متوفی و تقسیم ثمن حاصله از آن طبق قواعد 
ارث در حــق محکوم له جلیل صاحب پور. لذا با توجه به درخواســت محکوم له پرونده، این اجرا طبق نظر 
کارشناس مضبوط در پرونده، اقدام به مزایده نموده است که در مورخه 1399/08/20 ساعت 10 الی 11 
صبح اقدام به عملیات مزایده جهت فروش می نماید. معهذا کســانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند، 
می تواننــد در مدت 5 روز قبل از مزایده اموال مشــروح ذیل را مالحظه نماینــد. مزایده در دایره اجرای 

احکام دادگاه صالح آباد برگزار می گردد.
شرح مال:

1- زمین کنار خرمن جا روســتا، 320 مترمربع، 36 میلیون تومان 2-  بیشــه زار نزدیک راه معدن، 353 
مترمربع، 9 میلیون تومان 3- باغ انگور، 504 مترمربع، 20 میلیون تومان 4- جای منزل مسکونی، 100 
مترمربع، 35 میلیون تومان 5- زمین جا خرمن شــرق روســتا، یک ونیم دانگ از 360 متر، 90 مترمربع، 
12 میلیون تومان 6- دیم جاده آق ایالن، 11 هزار مترمربع، 30 میلیون تومان 7-  دیم کناروی، 4500 
مترمربع، 8 میلیون تومان 8- گردوکاری، یازده هزار مترمربع، 450 میلیون تومان 9- باغچه کاریز، 200 
مترمربع، 3 میلیون تومان و جمع کل 603 میلیون تومان می باشد. کلیه اموال به صورت یکجا به فروش 
می رسد. )همه اموال در روســتای باباعلی واقع است(. اراضی قابلیت تقسیم ندارند، زمین های کشاورزی 
دارای سند زراعی نسقی مشاع روستای باباعلی پالک 108 واقع در بخش 4 دهستان سیمینه ر ود می باشد.
بدیهی اســت برنده مزایده کسی اســت که بیشترین قیمت را پیشــنهاد نماید که می بایست در صورت 
موافقــت دادورز ده درصد را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت کمتر از یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت 
نماید. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه 

مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صالح آباد
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3 شهرستان

هگمتانه- گروه شهرســــتان: جمعی از فعــــاالن فرهنگی 
و اجتماعی شــــهر بهــــار با حضور در دفتر حجت االســــام 
فاحــــی نماینده معین شهرســــتان بهار به بیــــان برخی از 
مسائل و مشــــکات موجود در شهرســــتان پرداختند و 

خواستار رسیدگی سریع  به این مسائل شدند.  
 بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حجــــت االســــام فاحی بــــا ابراز 
خرســــندی از وجود چنین تشــــکلی در شــــهر بهــــار اظهار 
کرد: فرهنگ و اقتصاد دو مقوله مــــورد تاکید رهبر معظم 
انقاب در ســــال های گذشــــته بوده و مجلس نیز سعی 
کــــرده به این دو مهم بپــــردازد، چنان که ما هــــم اکنون به 
ســــمت اقتصاد رفته ایم و نباید در عیــــن حال از فرهنگ 

غافل شویم، چرا که هر دو به یکدیگر مرتبط هستند. 
 وی بــــا بیــــان اینکه مقام معظــــم رهبری، نظــــارت مردم بر 
زمامداران را یکی از تکالیف الهی مــــی دانند  اظهار کرد: در 
همین راستا ما از شما جوانان می خواهیم به عنوان بازوی 
نظارتی ما عملکرد مدیران و مســــووالن را رصد کنید و اگر 

مشکل یا تخلف دیدید به ما بگویید تا  پیگیر شویم. 
  این نماینده مجلس شــــورای اســــامی خاطرنشان کرد: 
مطالبــــه گــــری از مســــوولین در زمینه هــــای مختلف یک 
ضــــرورت حیاتی و اولویت اساســــی اســــت و باید فرهنگ 

مطالبه گری در جامعه گسترش یابد.  
ســــخنگوی کمیســــیون آموزش مجلس  افزود: ما در پی 
حل مشــــکات محلــــی مردم شهرســــتان بهار هســــتیم 
چرا که ســــال بعد انتخابات را پیــــش رو داریم و با حل این 

مشکات از جمله مسائل اقتصادی و عمرانی می توانیم 
امیــــدی به مــــردم بدهیم تــــا در انتخابات ســــال آینده نیز 

شرکت کنند. 
 وی به برخی مشــــکات شــــهرها و روستاهای شهرستان 
اشــــاره کرد و افزود:   مشــــکات شهرها و روســــتاها مورد 
احصا قرار گرفته، بعضی از این مســــائل بــــا هزینه کم حل 
می شــــود و زودبازده است که تاکید ما بر روی این مسائل 

است. 
نماینــــده معیــــن شهرســــتان بهــــار بــــه کــــم کاری برخی 
مســــوولین اشــــاره کرد و گفت: اگر ببینیم مســــوولی در 
 بــــا آن برخــــورد می کنیم و 

ً
کارش کوتاهــــی می کنــــد حتما

مدیرانی که کم کاری کنند حتما یقه شان را خواهیم گرفت، 
اینها باید جوابگو باشند. 

حجت االســــام فاحی بیــــان کرد: مشــــکل جاده شــــهر 
مهاجران در حال حل شــــدن است و بودجه آن نیز در نظر 
گرفته شــــده بود همچنین فاضاب و خوشــــه صنعتی از 
دیگر مشــــکات مهاجران اســــت که در حال رسیدگی به 

آن هستیم. 
وی افزود: در شــــهرهای بهار و اللجین راه آهن و ایستگاه 
راه آهــــن تا آخر ســــال باید ســــاخته شــــود چرا کــــه بودجه 
ساخت هر دو تا آخر ســــال لحاظ شده و با 350 میلیاردی 
که کردســــتانی ها برای خط آهن بودجه گرفتــــه اند باید تا 
آخر سال ایســــتگاه و خط آهن در بهار تکمیل شود و این 

مستلزم مطالبه وپیگیری شماست. 

این عضو مجلس یازدهم شــــورای اسامی در مورد صالح 
آباد نیز گفت: شــــاهدیم که مســــوولی حکم تخریب برای 
چند کارگاه ساخت تریلی گرفته در سالی که به نام جهش 
تولیــــد نامگذاری شــــده ، این حکم تخریــــب باعث ایجاد 
بحران در این شــــهر می شود و این باعث تأسف است که 

مدیری داریم که چنین تصمیمی می گیرد.
حجــــت االســــام فاحــــی همچنیــــن گفت : مشــــکات 
شاخصی که مردم بیشتر از آن رنج می برند باید شناسایی 
شــــود و ما نیــــز روی آن کار می کنیم، فرصــــت ما برای حل 
مشکات یک ســــال است و بیشــــتر از آن نمی توانیم در 

خدمت مردم شهرستان بهار باشیم. 

محرومیت 1۸ روستا در فامنین از آب شرب سالم �
 نماینــــده مــــردم همــــدان و فامنین در مجلس شــــورای 
اســــامی  گفت:   18 روســــتا در فامنین از آب شرب سالم 
محروم هســــتند و  این موضوع از موارد اساسی و اولویت 
دار مــــی باشــــد که  بــــه جد پیگیــــر حل آب شــــرب بخش 

پیشخور فامنین هستم.  
کمبود قطعه در بخش خودروسازی دروغ است �

حجت االســــام فاحی عنوان کــــرد: با توجه بــــه اینکه در 
بخش خودروســــازی  هم قطعه و  هم خــــودرو داریم اعام 
کرد: کمبــــود قطعه دروغ اســــت و  بنده بحــــث تحقیق و 
تفحص در قیمت تمام شده مواد اولیه و مواد تمام شده 

را مطرح کردم و پیگیر این موضوع نیز هستم. 
 نماینده معین بهار گفت: در مجلس یازدهم کمیسیون 
هــــا از صبح تــــا پاســــی از شــــب فعــــال هســــتند و پیگیر 
مشکات کشور می باشند و به همین منظور  تصمیم به 

حذف تعطیات تابستانی مجلس گرفته شد. 
  پیگیر موضوع سوال از رئیس جمهور خواهم بود  �

 وی در ادامــــه افــــزود : بــــا توجه بــــه مشــــکات اقتصادی 
کشــــور و نحوه مدیریت ضعیف کشور نظر شخصی بنده 
استیضاح رئیس جمهور است و به عنوان یکی از طراحان 
سوال از رئیس جمهور با پشتوانه 200 امضا پیگیر موضوع 

سوال از رئیس جمهور خواهم بود. 

افتتاح اولین مرکز یادگیری محلی »ریحانه« در بهار 

هگمتانه- گروه شهرســــتان: اولین مرکز یادگیری محلی 
، معاون ســــواد  ریحانه شهرســــتان بهار با حضور فرماندار
آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان، بخشدار مرکزی، 
مدیر آموزش و پرورش و معاونین و جمعی از مســــووالن 

افتتاح شد.

، در این مراســــم ابتدا  به گــــزارش خبرنگار هگمتانه از بهار
مدیــــر آمــــوزش و پــــرورش شهرســــتان بهار گفــــت: این 
مرکز با هــــدف افزایش میزان ســــواد، افزایش کیفیت در 
گاه سازی افراد کم سواد، ایجاد اشتغال خانگی و  زندگی، آ

یادگیری متناسب با نیازهای مردم افتتاح شد.

 زهرا شــــعبانی ادامه داد: امروز ســــواد آمــــوزی از خواندن 
و نوشــــتن به مهــــارت آموزی تغییــــر پیدا کرده لــــذا مراکز 
یادگیری محلــــی در آموزش مهارت های زندگی به مردم به 

خصوص افراد بی سواد و کم سواد موثر واقع می شوند. 
وی گفــــت: پایدارکــــردن یادگیــــری، آمــــوزش مهارت های 
اساســــی زندگی و حرفه آمــــوزی از جمله اهــــداف راه اندازی 
مراکز یادگیری محلی اســــت که در شهرستان بهار به این 

مهم توجه ویژه ای شده است.
 وی اظهار کرد: درقالب مراکز یادگیری محلی ، اقداماتی در 

زمینه مهارت آموزی برای نوسوادان انجام می شود.
مدیر آمــــوزش و پرورش شهرســــتان بهار با بیــــان اینکه 
مراکز یادگیری محلــــی به ارائه آموزش های مهارتی از جمله 
مهارت هــــای زندگــــی و حرفــــه ای می پردازند، یادآورشــــد: 
این مراکز در واقــــع کمک به یادگیــــری مادام العمر افراد و 

توانمند سازی آنان است. 
آمــــوزش و  آمــــوزی اداره کل  در ادامــــه معاونــــت ســــواد 
پرورش اســــتان همدان گفت: از زمان تأســــیس نهضت 
ســــوادآموزی در سطح کشور و اســــتان گام های خوبی در 

زمینه سوادآموزی برداشته شده است.

معصومــــه خدابنده لــــو خاطرنشــــان کرد: ســــواد فقط به 
معنــــای خوانــــدن و نوشــــتن صرف نیســــت بلکــــه باید 
آمــــوزش، ســــوادآموزی را  هدفمنــــد باشــــد و این مراکــــز 

معنی دار و غنی می کنند.
وی گفــــت: درقالب مراکــــز یادگیری محلــــی ، اقداماتی در 

زمینه مهارت آموزی برای نو سوادان انجام می شود.
وی یادآورشد: در ســــطح اســــتان 19 مرکز یادگیری محلی 
فعال اســــت و بــــرای فعــــال کــــردن مراکــــز یادگیــــری در 

مناطق کــــم برخوردار و پر جمعیت اســــتان همــــدان  نیاز 
به مشــــارکت همه دســــتگاه های اجرایی، ســــازمان های 
مردم نهاد و خانواده هــــا داریم. وی افزود: بهره وری بهینه 
از امکانــــات و منابع انرژی ، فراگیــــری حداقل یك مهارت ، 
ارتقاء دانش، افزایش کیفیت زندگــــی، رضایتمندی افراد 
از زندگی و ... در جامعه نیاز به ایجاد بســــترهای مناســــب 
آموزشی دارد که رسیدن به این اهداف مهم را می توان در 

مراکز یادگیری محلی پیگیری کرد.

 در ششمین مرحله از رزمایش کمک های مومنانه: 

توزیع بیش از 500 بسته کمک مومنانه توسط سپاه  کبودرآهنگ
هگمتانه- گروه شهرستان: جانشین فرمانده ســــپاه ناحیه کبودرآهنگ از اجرای ششمین مرحله از 

رزمایش کمک های مومنانه با توزیع بیش از 500 بسته معیشتی در کبودراهنگ خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، محرمعلی حبیبی ظهــــر روز گذشــــته در جمع خبرنــــگاران با اشــــاره به فرمان 
مقام معظم رهبــــری مبنی بر اجرای سراســــری رزمایش کمک های مومنانه و کمــــک به خانواده های 
آســــیب دیده از کرونا اظهار کرد: ششــــمین مرحله از این رزمایش همزمان با ایام رحلت پیامبر مکرم 

اســــام)ص( و شــــهادت امام حســــن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( در کبودراهنگ برگزار شد. وی با بیان 
اینکه در این مرحله بیش از 500 بســــته معیشــــتی به ارزش ریالی هر بســــته ۴ میلیــــون ریال در این 

شهرستان توزیع شد گفت: مجموع این بسته ها با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال تهیه و توزیع شد.
جانشــــین فرمانده ســــپاه ناحیه کبودراهنگ افــــزود: جمعــــا در ۶ مرحله این رزمایش 5 هزار بســــته 
معیشــــتی به ارزش 15 میلیارد و ۴20 میلیون ریال بین خانواده های آســــیب دیده از کرونا توزیع شده 

اســــت. وی با قدردانی ویژه از خیرین شهرستان گفت: عاوه بر این 5 هزار بسته معیشتی، 52 سری 
لوازم خانگی به ارزش 2 میلیارد و 550 میلیون ریال، 300 بسته لوازم تحریر به ارزش ۶00 میلیون ریال، 15 

هزار پرس غذای گرم در دهه امامت و والیت و ماه محرم تهیه و توزیع شده است.
به نقل از فارس، حبیبی در پایان از بســــیجیان، خیرین، ائمه جمعه و جماعات، مســــوولین و هیأت 

امنای مساجد شهرستان بابت همکاری در اجرای این رزمایش تشکر کرد.

پلمب ۲ واحد نانوایی و ۲ مرکز 
بازی های رایانه ای در نهاوند

هگمتانه- گروه شهرستان: رئیس مرکز بهداشت 
نهاونــــد از پلمــــب دو واحــــد نانوایــــی و دو مرکــــز 

بازی های رایانه ای در شهر نهاوند خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علی احســــان خویشوند اظهار 
کرد: با تشــــدید بازرســــی و نظارت بــــر فعالیت های 
واحدهای صنفی دســــتور پلمب دو واحد نانوایی 
و دو مرکز بازی های رایانه ای بــــه خاطر عدم رعایت 
از ســــوی مقام قضایی  شــــیوه نامه های بهداشتی 

صادر شد.
وی گفــــت: کار بازدیــــد از واحدهــــای صنفــــی و به 
ویــــژه نانوائی ها و پمپ بنزین ها بــــه همراه اعضای 
ستاد کرونا همه روزه در ســــطح شهر نهاوند انجام 

می شود.
رئیــــس مرکز بهداشــــت نهاوند افزود: بر اســــاس 
بازدیدهــــای صورت گرفتــــه طی چند روز گذشــــته 
تعدادی از مراکز ورزشــــی، واحدهای صنفی و سایر 
مراکز مورد نظر مورد بازدیــــد قرار گرفته و وضعیت 
آنها به لحاظ رعایت موارد بهداشــــتی بررســــی شد 
کــــه تعدادی تذکــــر گرفته و چند واحــــد نیز با حکم 

قضایی پلمب شدند.
وی گفت: در همین راســــتا اخیرا بــــه دنبال بازدید 
، دو واحد خبازی که با  از نانوایی های ســــطح شــــهر
وجود تذکرات قبلی دســــتورالعمل های بهداشتی 
مرتبط با کرونــــا را رعایت نکرده بودنــــد به مدت 10 
روز پلمب شده و چند واحد دیگر نیز تذکر شفاهی 
گرفتند که در صورت تکرار رفتــــار قبلی خود با آنها 

مطابق قانون برخورد می شود.
خویشــــوند با بیــــان اینکه بــــه منظــــور جلوگیری از 
اخال در کار پخت نان، سهمیه این نانوایی ها بین 
نانوایی های همان محله توزیع شده است افزود: با 
توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر محدودیت 
در فعالیت مراکز ورزشــــی و یا سایر مراکزی که منجر 
بــــه تجمع می شــــوند دو مرکز بازی هــــای رایانه ای که 
همچنان  مربوطــــه  دســــتورالعمل های  به  بی توجه 
اقدام به فعالیت کرده و باعــــث تجمع نوجوانان در 

محیط های سرپوشیده شده بودند تعطیل شدند.
وی افزود: از ابتدای هفته جاری در راســــتای برخورد 
بــــا متخلفین بهداشــــتی دو باشــــگاه ورزشــــی نیز 
پلمب شــــده و 25 تاکســــی نیز به تعزیرات معرفی 

شده اند.

خبــــــر ح کرد؛  حجت االسالم  فالحی در دیدار با فعاالن فرهنگی و اجتماعی شهر بهار مطر

مطالبه گری باید به یک فرهنگ 
تبدیل شود

رئیس شبکه بهداشت و درمان تویسرکان وعده داد: 

برای تأمین تجهیزات و کادر درمان بیمارستان شهید سلیمانی مشکلی نداریم 
هگمتانه- گروه شهرســــتان: رئیس شــــبکه بهداشت و 
درمان تویســــرکان از بســــتری بیمار در بیمارستان سردار 
شهیدســــلیمانی تا یک ماه آینده خبر داد و بر لزوم رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی تأکیــــد کرد و گفــــت: رعایت 
نکــــردن فاصله اجتماعــــی و نزدن ماســــک باعث تحلیل 

توان کادر درمانی خواهد شد.
به گزارش هگمتانه، ســــید ابراهیم طواف زاده با اشــــاره به 
اینکــــه حدود 85 درصــــد از ظرفیت بیمارســــتان حضرت 
)عج( با بیماران کرونایی و غیر کرونایی پر شــــده  ولی عصر
اســــت اظهار کرد: برای 15 درصد باقــــی مانده این ظرفیت 

نمی توان پیش بینی کرد.
وی گفت: در صــــورت بی توجهی مردم به شــــیوه نامه های 
بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی هر لحظه احتمال 

تکمیل ظرفیت بیمارستان و کمبود تخت وجود دارد.
رئیس شبکه بهداشــــت و درمان شهرستان تویسرکان 
درباره تمهیدات اندیشــــیده شده در این خصوص افزود: 
تنها تمهیدی که به ذهن ما می رســــد، استفاده از ظرفیت 

بیمارستان شهید سردار سلیمانی است.
وی گفــــت: با وجــــود مهیــــا شــــدن نقاهتگاه امــــا پس از 
کــــه قابلیــــت بهره بــــرداری برای  بررســــی متوجه شــــدیم 
بیماران کرونایی بدحال که نیاز به مراقبت مستقیم دارد، 

نقاهتگاه تاثیر آنچنانی ندارد.
طواف زاده با اشاره به اینکه در همین راستا اهتمام ویژه ای 
را برای راه اندازی بیمارســــتان جدید بــــه کار گرفتیم، افزود: 
پــــس از مذاکره با رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی اعتبار 
قابل توجهی بــــرای راه اندازی بخش هایی از بیمارســــتان 

شهید سلیمانی اختصاص داده شد.
وی از راه اندازی بیمارستان سردار شهید سلیمانی حداکثر 

تا یک مــــاه آینده خبر داد و گفت: یک مــــاه آتی بیماران در 
بخش داخلی این بیمارستان بستری می شوند، برهمین 
اســــاس با اســــتفاده از ظرفیت دو بیمارســــتان مشکلی 

دیگر از بابت تخت نخواهیم داشت.
طــــواف زاده در ادامه با بیان اینکه بیشــــتر آمار افراد مبتا 
بــــه کرونا مربــــوط به تجمعــــات در برنامه هایــــی مثل  عزا و 
عروســــی در تاالرها یا منازل بوده، تاکیــــد کرد: اگر تجمع در 
فضای سربسته و بدون رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
باشــــد صد درصد افراد در آن کانــــون درگیر ویروس کرونا 
می شوند؛ غفلت از توجه به اصول بهداشتی به طور حتم 

یک عمر پشیمانی را به دنبال دارد.
 بــــرای تأمیــــن امکانــــات و تجهیــــزات کادر درمــــان  �

مشکل خاصی نداشتیم
وی با تاکید بر اینکه همه باید مصوبات ســــتاد ملی مبارزه 
بــــا کرونا را رعایت کننــــد چراکه تنها راه مهــــار کرونا رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشتی اســــت بیان کرد: کارمندان در 
صورت نداشــــتن ماســــک از یک تا ســــه ماه از کار تعلیق 
می شــــوند و همچنین با کارمند ارائه دهنــــده خدمات  به 

ارباب رجوع بدون ماسک هم برخورد قانونی می شود.
رئیس شبکه بهداشــــت و درمان شهرستان تویسرکان 
با بیــــان اینکه تاکنــــون در خصــــوص تامیــــن امکانات و 
کادر درمان مشــــکل خاصی نداشــــتیم اضافه  تجهیزات 
کرد: خّیــــران اوایل خیلی خــــوب در کمک رســــانی به کادر 
درمــــان پــــای کار آمدنــــد، چراکه در ایــــن زمان تنهــــا اقام 
دانشــــگاه کافی نبود.  وی با اشــــاره به اینکه خوشبختانه 
اکنون وضعیت دانشــــگاه در تامین نیازهای کادر درمان 
کمــــی بهبود پیدا کرده تاکید کــــرد: همچنان نیاز به کمک 
خیــــران نیک اندیش داریم؛ البته بنده احســــاس می کنم 

این امر امروز کمرنگ شده است.
طواف زاده درباره تصور عدم ابتا کودکان به ویروس کرونا 
تصریح کرد: اینکه کودکان درگیر این ویروس نمی شوند، 
تصوری غلط است چراکه تعداد زیادی از افراد کرونا مثبت 
در تویســــرکان کــــودکان بودند که یک مــــورد از آن ها پنج 

ساله بود که فوت کرد.
وی در خصــــوص وضعیت کادر درمان شهرســــتان هم با 
تاکید بر اینکه مردم با زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی مدافعان ســــامت را یاری کنند اظهار کرد: کادر 
درمان در صورت ابتا با دو هفته اســــتعاجی از دســــتگاه 

درمانی خارج و بعد از بهبودی بر می گردند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تویسرکان با 
بیان اینکه مسلما کادر درمان بیشترین مواجهه را با این 
ویروس دارند که این موضوع امری اجتناب ناپذیر اســــت 
تاکید کرد: اگر مردم رعایت نکنند و کادر درمان بیشــــتر از 
این گرفتار شــــوند نظام درمانی زمیــــن خواهد خورد، پس 
همه با هم با انجام ســــاده ترین کار یعنی زدن ماسک برای 

حفظ سامت از بروز این رخداد جلوگیری کنیم. 

پلمب یک کشتارگاه طیور در مالیر
هگمتانه- گروه شهرســــتان: مدیر کل تعزیرات حکومتی 
اســــتان همدان از پلمب یک کشتارگاه طیور در مایر خبر 
داد و گفت: این کشتارگاه به دلیل تهدید سامت جامعه 

و بی توجهی به تذکرات مکرر دامپزشکی پلمب شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، داریــــوش جودکــــی از پلمب یک 
کشــــتارگاه طیور در مایــــر خبر داد و اظهار کــــرد: در ادامه 
بازرســــی ســــرزده از کشــــتارگاه های اســــتان بــــر اســــاس 
گزارش هــــای رســــیده مبنی بر عــــدم رعایت بهداشــــت، 

در یکــــی از کشــــتارگاه ها تیمــــی متشــــکل از مدیــــرکل و 
کارشناســــان تعزیــــرات حکومتی اســــتان، کارشناســــان 
دامپزشکی، اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی 

و ... اقدام به بازرسی از آن کردند.
وی بیــــان کــــرد: بــــا مشــــاهده چرخــــه معیوب کشــــتار و 
بســــته بندی مرغ در این واحــــد و به دلیل عــــدم توجه به 
تذکرات مکرر دامپزشکی، عدم رعایت بهداشت و تهدید 

سامت جامعه این واحد پلمب شد.

مدیــــرکل تعزیرات حکومتی اســــتان همــــدان تاکید کرد: 
این واحد تا زمان رفع تمام نواقص و اخذ تأییدیه اداره کل 

دامپزشکی اجازه فعالیت ندارد.
وی در پایان ســــخنانش به تلفــــن 32523۴۴2 اداره کل، 
تلفن گویای 12۴ و ســــامانه www.12۴.ir سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و تارنمای t135.ir اشاره کرد و گفت: از این 
طریق آماده دریافت گزارشات مردم هستیم تا برخورد الزم 

با متخلفان صورت گیرد.
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طراحی رباتی که نیم ساعته سطح زمین

 را ضدعفونی می کند

هگمتانه، گروه فضای مجازی: محققان رباتی را طراحی کرده اند که قادر است در مدت نیم ساعت، 
محیطی به مساحت حدود 370 مترمربع )۴ هزار فوت مربع( را از وجود ویروس کرونا پاکسازی کند. 

از این ربات می توان برای ضدعفونی فروشگاه های مواد غذایی یا مدارس استفاده کرد.

به نوشــــته پایگاه اینترنتی سی.ان.ان، محققان دانشگاه ام.آی.تی در آمریکا برای ساخت این ربات 
از اشعه فرابنفش UVC برای ضدعفونی سطوح و خنثی کردن ویروس کرونا معلق در هوا استفاده 
کردند. این پــــروژه از اوایل ماه آوریل و در واکنش به همه گیری بیماری کرونا راه اندازی شــــد. نتایج 
این پروژه به اندازه کافی امیدوار کننده اســــت. محققان می گویند ضدعفونی اشعه ماورای بنفش 

می تواند در محیط هایی مانند سوپر مارکت ها، کارخانجات و رستوران ها نیز انجام شود.
کووید-19 به طور عمده از طریق ذرات معلق در هوا منتشــــر می شــــود و قادر اســــت چند روز روی 
ســــطوح باقی بماند. در حال حاضر هیچ پایانی برای این همه گیری وجود ندارد و این موضوع باعث 

می شود مدارس و سوپرمارکت ها به دنبال راه حل هایی برای ضدعفونی مؤثر سطوح باشند.
در این راستا در حالی که تمیز و ضدعفونی کردن منازل می تواند گسترش ویروس کرونا را کاهش 
دهد، ابداع ربات خودرانی که قادر است به ســــرعت و به گونه ای مؤثر نواحی بزرگ مانند انبارها و یا 

فروشگاه های مواد غذایی را نیز پاکسازی کند، ضروری است.
، اما برای  بــــه گفته محققان نــــور UV-C در از بین بــــردن باکتری ها و ویروس ها روی ســــطوح مؤثــــر
انسان مضر است. این ربات به گونه ای ساخته شده است که خودران باشد و بدون نیاز به نظارت 

مستقیم و یا تعامل حرکت کند.

هگمتانه، گــــروه فضای مجازی: کاس های مجازی در ایران 
با توجه به نخســــتین تجربه به طــــور کلی نمی تواند کیفیت 
کاس های حضوری را داشته باشد اما همه دانشگاه ها در 
حال تاش هستند به بهترین شکل کاس های آموزش 

مجازی را به کیفیت مناسب و استاندارد برسانند.
بــــه نوشــــته فــــارس، اگــــر کیفیــــت آمــــوزش در تحصیل 
دانشــــجویان به معنای واقعی و بر اســــاس استانداردهای 
الزم انجام شــــود، بدون شک در مدت زمان کوتاهی شاهد 
شکوفایی و رسیدن به دستاوردهای علمی قابل توجهی از 
سوی نیروی انسانی متخصص خواهیم بود در حال حاضر 
که آموزش های مجازی به واســــطه بیماری کرونا رونق یافته 
است باید کیفیت این نوع آموزش نیز مورد توجه قرار گیرد.

برای بررســــی کیفی برگزاری آموزش مجــــازی در مراکز علمی 
کشــــور با تعدادی از مســــؤوالن، معاونان و دانشــــجویان 
دانشگاه ها گفت و گو کردیم که شنیدن صحبت های آنها 

خالی از لطف نیست.

ســــکانس اول، دانشجویان: کیفیت حرف اول را در   �
آموزش می زند

مجید عزتی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در رشته 
مدیریت دولتی اســــت، او درباره کیفیت آموزشی می گوید: 
امروزه زندگی همه انســــان ها بر محور کیفیت می چرخد به 
طوری که از خوراک و پوشــــاک گرفته تا انواع اجناس و حتی 
اخاق از اهمیت زیــــادی برخوردار اســــت، در واقع در همه 
امور زندگی کیفیت حرف اول را می زند و اگر وجود نداشــــته 
باشــــد به عنوان یک خاء بزرگ و ریشه ای به تمامی زوایای 
زندگی آســــیب می رســــاند همچنین در حــــوزه آموزش نیز 
نبود کیفیت آموزشــــی هزینه های ســــنگینی را برای افراد و 
دولت به بار مــــی آورد چراکه دانشــــجویان فاقد تخصص و 
مهارت های الزم می شوند و در آینده بعد از فارغ التحصیلی 

نیز کارایی الزم را نخواهند داشت.

 باید استاندارد الزم در آموزش رعایت شود  �
محدثه تهرانی از دیگر دانشــــجویان تحصیات تکمیلی در 
رشته مهندســــی کامپیوتر است، او معتقد است: باید همه 
فعالیت های دانشگاهی و آموزشی بر محور کیفیت قرار گیرد 
اگر در مقاطــــع مختلف تحصیلی اســــتاندارد الزم در آموزش 
وجود نداشــــته باشــــد به معنــــای واقعی کیفیت آموزشــــی 
کاهش پیداکند نتیجه ای که به دست می آید بیهوده است 

و فقط زمان و هزینه ای بی حاصل برای اســــاتید صرف شده 
و در مقابل دانشــــجویان کارایی الزم را ندارند و از ســــاعتی که 
در کاس بوده اند هیچ نکته علمــــی را نیاموخته اند که این 
مسأله بســــیار مهمی است و باید مســــؤوالن در این زمینه 

فعالیت و برنامه ریزی کنند.

: اساسی ترین   � ســــکانس دوم، دانشــــگاه پیام نور
اصول در نظام آموزش عالی مقوله کیفیت آموزشــــی 

است
مرتضی محســــنی معــــاون آموزش و تحصیــــات تکمیلی 
دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه کیفیت آموزشی اولویت 
اصلــــی در تعلیــــم و تربیت دانشــــجویان اســــت، گفت: با 
اقتصاد مقاومتی می توان کیفیت آموزشــــی را حفظ کرد در 
واقع از اساســــی ترین اصول در نظام آمــــوزش عالی مقوله 
کیفیت آموزشــــی اســــت که در ایــــن رابطه دانشــــگاه پیام 
نــــور با توجه به قانون مجلس شــــورای اســــامی در رعایت 
اســــتاندارد آموزشــــی از وضعیت بســــیار خوبــــی برخوردار 
بوده که اولویت امســــال ما هم همین موضوع است که با 
ســــاماندهی رشــــته های تحصیلی و طراحی دروس مهارتی 
انجام می شــــود البته باید بگویم نزدیک به 80درصد منابع 
درسی ما به روز است از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که 
کســــری بودجه در همه حوزه های دانشگاه تأثیر دارد اما ما 
در راستای اقتصاد مقاومتی با صرفه جویی و فعالیت های 
درآمدزای اختصاصی تاش کرده تا کیفیت آموزشی خود را 

حفظ کنیم.

 ســــکانس ســــوم، دانشــــگاه خوارزمــــی: دوره های   �
نحوه آموزش دادن در فضای مجازی توســــط اساتید 
دانشــــگاه ها نقش زیــــادی در فراینــــد بهبود کیفیت 

آموزشی دارد
محمد حســــین عبدالهــــی معــــاون آمــــوزش و تحصیات 
تکمیلی دانشــــگاه خوارزمی درباره کیفیت آموزشــــی گفت: 
برنامه ریزی آموزشــــی و بازنگری برنامه های درســــی با هدف 
رشد علمی اساتید از کارهایی است که می تواند در پیشرفت 
علمــــی و ارتقاء کیفیت آموزشــــی نقش محوری ایفــــا کند از 
طرفی برگزاری دوره های نحوه آموزش دادن در فضای مجازی 
توســــط اســــاتید دانشــــگاه ها نقش زیادی در فرایند بهبود 
کیفیت آموزشی دارد این در حالی است که این دانشگاه در 
رشــــته های علوم پایه، روانشناسی و علوم تربیتی نسبت به 

دیگر دانشگاه ها وضعیت قابل توجهی دارد همچنین باید 
به این نکته اشاره کنم که براساس ارزیابی که از سال گذشته 
بر روی فارغ التحصیان خود انجام داده ایم مشــــخص شد 
در حوزه اشــــتغال دانش آموختگان ما از وضعیت مناسبی 

برخوردار هستیم.

: بانظر سنجی   �  سکانس چهارم، دانشگاه امیرکبیر
دانشــــجویی برگزاری کالس های آنالین را مورد بررسی 

قرار می دهیم
محمدحسین کریمیان معاون آموزشی و تحصیات تکمیلی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این رابطه می گوید: برای حفظ 
کیفیت آموزش از راه دور از طریق نظر ســــنجی دانشــــجویی 
برگزاری کاس های آناین را مورد بررسی قرار می دهیم البته 
دانشــــکده های مختلف نیز به صورت مجزا بر نحوه برگزاری 

آموزش های مجازی در طول ساعات روز نظارت دارند.
وی ادامــــه داد: معاونت آموزشــــی با اســــتفاده از ســــامانه 
دانشــــگاه تعداد جلســــات کاس هــــای آموزشــــی را رصد 
می کند بلکــــه زمان طول کاس آموزشــــی را به همراه زمان 
ورود و خــــروج دانشــــجویان را کــــه به چه میــــزان در کاس 
حضــــور داشــــته اند را بررســــی می کننــــد از طرفــــی محتوای 

کاس هــــای آموزش در فضــــای مجازی در ســــامانه ذخیره 
می شــــود که می توان در هر ســــاعتی به راحتــــی آن کاس 
مــــورد نظر را مشــــاهده کــــرد در واقع باید بگویــــم نظارت بر 
کاس های آموزش مجازی را بهتر و بیشــــتر از کاس های 

حضوری می توان نظارت کرد.

 ســــکانس پنجم، دانشــــگاه شــــریف: کالس های   �
مجازی را نظارت می کنیم تا کیفیت الزم را داشته باشند
محمود فتوحی رئیس دانشــــگاه صنعتی شــــریف درباره 
آموزشی گفت: کیفیت دروس نظری که  اهمیت کیفیت 
به صورت مجازی برگزار می شود از طریق معاونت آموزشی 
مورد بررســــی قرار می گیرد که بتواند کیفیت الزم را داشته 
باشــــد.کاس های مجازی به طور کلــــی نمی تواند کیفیت 
کاس های حضوری را داشــــته باشــــد امــــا در حال تاش 
هستیم به بهترین شــــکل کاس های آموزش مجازی ما 

از کیفیت الزم برخوردار باشند.
بــــه گفته وی همه کاس های دروس نظری که به صورت 
مجازی برگزار می شــــود توســــط اســــاتید، دانشکده ها و 
معاونــــت آموزشــــی، نظارت می شــــود تا کیفیــــت الزم را 

باشند. داشته 

سکانس ششم، دانشــــگاه فنی حرفه ای: اساتید   �
دانشــــگاهی باید به معنای واقعی استادکار حرفه ای 

باشند
ابراهیــــم صالحی عمران رئیس دانشــــگاه فنــــی و حرفه ای 
با اشــــاره به حفظ کیفیــــت در موضــــوع آمــــوزش از راه دور 
دانشــــجویان می گوید: اساتید دانشــــگاهی باید به معنای 
واقعی استادکار حرفه ای باشند و بر روی عناصری که به طور 
مستقیم بر روی یاد دهی و یادگیری دانشجویان تمرکز دارد 
فعالیت کنند چراکه قشر دانشــــجو در مراکز علمی امانت 
بوده و مدرســــان به عنــــوان یک عنصر اساســــی در انتقال 
مهارت باید از تجربــــه نظری و عملی قابــــل قبولی برخوردار 
باشند. از طرفی دانشگاه ها برای رسیدن به کیفیت آموزشی 
مناسب باید مدرســــان و اعضای هیأت علمی تأثیر گذار را 
شناســــایی و نحوه آموزش دهی در فضای مجازی را به آنها 
آموزش دهند این در حالی اســــت که ماهیت دانشگاه ها 
باحضور دانشــــجویان در مراکز علمی و فعالیت کارگاه ها و 
کاس های آموزشی شکل می گیرد اما در شرایط فعلی باید 
با نظارت و فراهم کردن امکانات مورد نیاز برای دانشجویان 

و اساتید کیفیت آموزش مجازی را افزایش داد.

روش هایی برای مقابله با باج افزارها
هگمتانه، گروه فضای مجازی: باج افــــزار نرم افزاری مخرب 
اســــت که سیســــتم قربانیان را برای اخاذی پــــول از آن ها 
قفل گذاری می کند و برای محافظت در برابر این بدافزارها 
الزم اســــت نکات امنیتی را رعایت کرده و ســــازمان ها نیز 
باید یک گروه امنیت ســــایبری داشــــته باشــــند تــــا اجازه 
ندهنــــد حمات باج افزاری به سیستم هایشــــان آســــیب 

جدی وارد کند.
به نوشته ایســــنا، حمات باج افزاری )ransomware( این 
روزها رایج شــــده است و هیچ شــــرکتی نیز از این حمات 
مصــــون نیســــت. باج افــــزار نرم افــــزاری مخرب اســــت که 
سیســــتم قربانیان را برای اخاذی پول از آن ها قفل گذاری 
می کند. این حمات پرونده های شما را رمزگذاری می کند 
و داده های گران بهای شــــمارا برای اخذ باج، نگه می دارند. 
این کار با وسوســــه کردن کاربران در دانلود یک پیوست 
یا باز کردن یک لینک انجام می شــــود. با دانلود پیوست، 

بدافزار را در دستگاه خود نصب می کنید.
زمانی که سیستم شما مورد حمله قرار می گیرد، می تواند 
یــــک وضعیت چالشــــی و خطرناک برای شــــما ایجاد کند. 
باج افزار با وارد شــــدن به سیستم شما، می تواند اطاعات 
شمارا قفل کند. بنابراین، مهم است که همه چیز را درباره 
حــــذف باج افــــزار و محافظــــت از باج افزار و نحــــوه متوقف 
کــــردن آن بدانیــــد. پلیس فتا بــــا ذکر نکاتی یادآور شــــده 
 ، که چطور می توانیــــد از این حمات تهدیدآمیــــز باج افزار

جلوگیری کنید.
هرگــــز پیوندهــــا یــــا پیوســــت های غیرقابل اعتمــــاد را باز 
نکنید. باج افزار از طریق پیوســــت های ایمیــــل وارد رایانه 
شما می شــــود. بنابراین، آن را به یک عادت تبدیل کنید، 
ایمیل افراد ناشناس را باز نکنید و از لینک های ناشناخته 
دانلودی انجــــام ندهید. قبل از باز کــــردن ایمیل، صحت 
آدرس را تأیید کنید. حتی اگر پیوســــت آن مورد اعتماد به 
نظر می رســــد، ابتدا آن را تأیید کنید. همچنین، پیوندها یا 
پیوســــت هایی را که از شــــما می خواهند ماکروهــــا را برای 
دسترســــی آن ها فعال کنیــــد، باز نکنیــــد. بنابراین، به نام 
وب ســــایت موردنظر خود برای ورود و میزان دسترسی به 

پیوندها توجه کنید.
اطاعات شــــخصی خود را به اشــــتراک نگذارید. اشــــتراک 
داده های شــــخصی شــــما به نرم افزارهای مخــــرب امکان 
دسترســــی بــــه آن ها می دهــــد. اگــــر تاکنون از یــــک منبع 
غیرقابل اطمینان یا غیرقابل اعتمــــاد یک تماس، متن یا 

ایمیل دریافت کرده اید،
اطاعات شــــخصی خود را به اشــــتراک نگذاریــــد. مجرمان 
ســــایبری که قصد حمله دارند، ممکن است به اطاعات 
شخصی شــــما دسترسی داشته باشــــند و از آن در ارسال 
ایمیل های فیشــــینگ اســــتفاده کنند تا به طــــور خاص، 

شمارا هدف قرار دهند.
همیشه هنگام استفاده از وای فای عمومی از یک شبکه 

امن اســــتفاده کنیــــد. رعایت ایــــن مورد امنیتــــی نیز یک 
اقدام پیشگیرانه عالی در برابر محافظت از باج افزار است. 
دلیل این موضوع آن اســــت که وقتی از وای فای عمومی 
اســــتفاده می کنیم، سیســــتم مــــا در معرض حملــــه قرار 
می گیرد. بنابراین، اگر از وای فای بری امور مهم و محرمانه 
اســــتفاده می کنید، همیشه اســــتفاده از یک شبکه امن، 

نکته بسیار خوبی است.
نرم افــــزار امنیتی خود را بــــه روز نگه دارید. شــــما باید آخرین 
نسخه آنتی ویروس را در سیســــتم خود داشته باشید. اما 
نصب نرم افزار امنیتی روی سیســــتم شــــما کافی نیست. 
به روزرســــانی منظــــم ضروری اســــت. حمات ســــایبری در 
بازه های زمانی مختلف تخصصی تر شده و تغییر می یابند، 
بنابرایــــن یک سیســــتم امنیتی یــــا آنتی ویــــروس نیز باید 
در یک ســــطح قرار داشــــته باشد. به روزرســــانی های منظم 
کمک می کند تا باالترین ســــطح حفاظت را داشته باشید. 
به روزرســــانی بســــیار مهم اســــت زیــــرا امنیــــت نرم افزاری 
شــــما را در برابر حمــــات باج افزار به حداکثر می رســــاند تا از 

آسیب پذیری سازمان شما جلوگیری شود.
کنیــــد.  تهیــــه  پشــــتیبان  نســــخه  خــــود  داده هــــای  از 
از  ایمن  و  وز  به ر داده های  از  گیری  پشــــتیبان  داشــــتن 
مهم  محافظت  یک راه  شــــغلی،  حیاتی  و  مهم  اطاعات 
درصورتی که  اســــت.  باج افزار  برابر  در  به ویژه  داده ها  از 
با  بیندازند،  خطــــر  به  را  اصلی  دســــتگاه های  باج افزارها 

را  داده ها  ایــــن  می توانید  پشــــتیبان  نســــخه  یک  تهیه 
بازگردید.  عملیاتــــی  حالت  بــــه  و  کنید  بازیابــــی   

ً
مجددا

اســــت.  وری  ضر حیاتی،  و  مهم  اطاعات  ذخیره  دانش 
چراکــــه در صورت ذخیره اطاعات عادی، تهیه نســــخه 
پشــــتیبان ایــــده خوبــــی نیســــت. اگر هر شــــب به طور 
خــــودکار پشــــتیبان گیری کنیــــد، هرگــــز قربانــــی حمله 

نمی شوید. باج افزار 
باج افــــزار از بین نمی رود. ما فقط باید خود را از این بدافزار 
محافظــــت کنیم. در این دوره از جرائم ســــایبری و نقض 
داده ها، سازمان ها باید هوشیار باشند. مراحل مناسب 

را برای تشخیص و جلوگیری از حمات باج افزار و بازیابی 
اطاعات بیاموزید. با دانش و نکات مناســــب می توانید 
تأثیر باج افزار را روی مشــــاغل خود به حداقل برســــانید. 
بنابرایــــن، بــــرای حفظ امنیــــت و محافظــــت از اطاعات 

شغلی خود به این نکات فوق توجه کنید.
همراه بــــا اقدامات پیشــــگیرانه، اطمینــــان حاصل کنید 
که یک گروه امنیت ســــایبری کاربردی دارید، که به شما 
کمــــک می کنند یــــک محافظت قــــوی از خود بســــازید و 
آســــیب جدی به  اجــــازه ندهید که حمــــات باج افــــزاری 

سیستم شما وارد کند.

دانشگاه ها کالس های مجازی را به حد استاندارد برسانند

کیفیت حرف اول آموزش

ساخت رباتی که سرعت تحقیقات علمی را افزایش می دهد
هگمتانــــه، گروه فضــــای مجازی: محققان انگلیســــی 
از یک همــــکار رباتیک رونمایی کرده انــــد که می تواند 
بدون خستگی 2۴ ســــاعته در آزمایشــــگاه کار کند و 

سرعت تحقیقات علمی را افزایش دهد.
، این  بــــه گــــزارش پایــــگاه اینترنتــــی بی.بی.ســــی.نیوز
فناوری که توســــط محققان دانشــــگاه »لیورپول« در 
انگلیــــس ابداع شــــده، قســــمتی از چیزی اســــت که 
»انجمن ســــلطنتی شــــیمی« انگلیس آن را یک عصر 

جدید دیجیتالی برای علم عنوان کرده است.
این ســــازمان اعام کرده اســــت که استفاده از هوش 
مصنوعی، رباتیک و محاســــبات پیشــــرفته به عنوان 
مجموعــــه از فناوری ها برای حفظ تحقیق و توســــعه و 
ســــرعت تحقیقات در ایــــن زمان که محققــــان اندکی 
بــــه دلیــــل رعایــــت فاصلــــه اجتماعــــی می تواننــــد به 

آزمایشگاه های خود بازگردند، حیاتی است.
بــــه محققان اجازه می دهــــد تا در حالی  این فناوری 
کــــه در قرنطینه به ســــر می برند، بــــه تحقیقات خود 
چالش های  برای  حل هایی  راه  کشــــف  خصوص  در 
جهانــــی از جملــــه ابــــداع درمان هایی بــــرای بیماری 

دهند. ادامه  کووید-19 
100 هزار پوندی که قابل برنامه ریزی است  این ربات 

آزمایش های  از نتایــــج تحقیقات خود می آموزد کــــه 
خــــود را اصاح کنــــد. همچنین می توانــــد به صورت 
آن  خودکار کنــــد؛ بنابرایــــن محققان با اســــتفاده از 

می توانند از منزل آزمایشــــات خود را انجام دهند.
ســــرعت  می تواند  فناوری  چنین  محققــــان،  گفته  به 
کنــــد. این  را هــــزار برابر ســــریعتر  اکتشــــافات علمی 
ربات محقق در حال حاضر ســــرگرم انجام یک ســــری 
آزمایشــــات برای یافتن کاتالیزوری اســــت که بتواند 
به واکنشــــی که در داخل ســــلول های خورشیدی رخ 

می دهد، سرعت ببخشد.
« محقق علم مواد  اما به گفته پروفســــور »اندی کوپــــر
که ایــــن ربات را در آزمایشــــگاه خود قرار داده اســــت، 
از این ربات می تــــوان برای مبارزه علیــــه کووید-19 نیز 
اســــتفاده کرد. کوویــــد-19 و تغییرات اوضــــاع اقلیمی 
جهان از جمله مشکاتی هستند که به همکاری بین 
المللی نیاز دارد؛ بنابراین دیدگاه ما این است که باید 
در سرتاســــر جهان ربات هایی مانند این ربات داشته 

باشیم که به یک مغز متمرکز متصل باشند.
وی همچنین اضافه کــــرد: امروزه در حالی که محققان 
نیز باید زمــــان حضور خود را در آزمایشــــگاه محدود و 
فاصله اجتماعی را از یکدیگــــر رعایت کنند، این ربات 

می توانــــد کارهای آنها را انجام دهد. این ربات خســــته 
نمی شــــود، 2۴ ســــاعته کار می کند و به تعطیات نیاز 

ندارد.
کوپر در یادداشت جدی تری عنوان کرد که این ربات 
به ســــرعت انجام تحقیقات شــــدت می بخشــــد و به 
راحتی می تواند هزاران نمونه را مورد آزمایش قرار دهد؛ 
بنابراین وقت محققان را برای تمرکز بر ابداع نوآوری ها 

و راه حل های جدید آزاد می کند.
ایــــن محقق با اشــــاره بــــه ربات هایــــی که بــــرای انجام 
گفــــت:  انــــد،  شــــده  طراحــــی  فضــــا  در  تحقیقــــات 
می تواننــــد  نیــــز  ربــــات  ایــــن  ماننــــد  ماشــــین هایی 
آزمایش هــــای خطرناکــــی - ماننــــد اســــتفاده از مــــواد 

شیمیایی سمی تر - انجام دهد.

مسیریاب مخابراتی توسط یک شرکت دانش بنیان 
بومی سازی شد

هگمتانه، گروه فضای مجازی: یک شرکت 
دانش بنیان موفق به بومی سازی دستگاه 
( در کشور شد،  مســــیریاب مخابراتی )روتر
دســــتگاهی که در گذشــــته از کشورهایی 

مانند آمریکا و چین وارد می  شده است.
به نوشته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهــــوری، رضــــا صبایی مدیــــر عامل این 
شــــرکت دانش بنیــــان درخصــــوص ایــــن 
( بومی  محصول اظهارکرد: مسیریاب )روتر

یک وســــیله کاربردی شــــبیه ســــرور اســــت و کامپیوترهای 
مختلف را بــــه یکدیگر وصل می کند. پس در هر مکانی برای 
اتصال دو کامپیوتر و ایجاد یک شبکه می توان از این وسیله 

استفاده کرد.
وی در ادامه افزود: در گذشــــته این دســــتگاه از کشورهایی 
مانند آمریکا و چین وارد می شــــد اما بومی سازی آن در داخل 

نیاز به خارج را رفع کرد.
صبایی همچنین گفت:این دســــتگاه در صنعت مخابرات، 
بانکداری و در صنایع و شرکت های مختلف کاربرد دارد. البته 
بیشتر مشتریان ما، دســــتگاه های اجرایی هستند. با توجه 
بــــه کیفیت خوب این محصــــول و ارائه گارانتی یک ســــاله و 
خدمات پس از فروش 5 ساله توانسته ایم اعتماد مشتریان 

را نســــبت به ایــــن محصــــول دانش بنیان 
ایرانی جلب کنیم.

مدیر عامل شرکت دانش بنیان تحقیقاتی 
و مهندســــی ژرف پویــــان تــــوس تصریــــح 
کرد:قیمــــت این دســــتگاه نیز نســــبت به 
نمونه مشابه خارجی 20 تا 50 درصد ارزان تر 

است.
بــــه گفتــــه وی، در زمینه صنایــــع مخابراتی، 
شــــرکت های  بــــرای  باالیــــی  ظرفیــــت 
دانش بنیــــان وجــــود دارد. در حال حاضر قصــــد داریم تا با 
حمایــــت معاونت علمــــی و فنــــاوری ریاســــت جمهوری و 
دریافت سوله در یکی از پارک های وابسته به معاونت، خط 

تولید برخی قطعات سخت افزاری را نیز راه اندازی کنیم.
صبایی گفت:بســــیاری از کشــــورهای منطقه هنوز موفق 
نشــــده اند تا ســــاده ترین قطعــــات را در حوزه زیرســــاخت 
ارتباطات و مخابراتی تولید کنند، اما ایران توانســــته است 
موفقیت های قابل توجهی کســــب کنــــد. روی همچنین 
بیــــان کرد: به عنــــوان یک فعــــال این حوزه، آینده بســــیار 
روشــــنی را بــــرای این صنعــــت پیش بینــــی می کنــــم، زیرا 
جوانان با استعداد زیادی در کشــــور عاقه مند هستند تا 

در این زمینه فعالیت کنند.

ثبت اختراع یک گوشی 
هوشمند با نمایشگر

 دور تا دور و حسگر
 10۸ مگاپیکسلی

هگمتانه، گروه فضای مجازی: شــــرکت شــــیائومی 
به عنوان یکی از شــــرکت های ســــازنده گوشی های 
هوشــــمند که در این چند سال اخیر توانسته توجه 
همــــگان را به خود جلب و نامی برای خود دســــت و 
پا کند، اکنون حق اختراع یک گوشــــی هوشــــمند را 
با نمایشــــگر دور تــــا دور و یک حســــگر دوربین 108 

مگاپیکسلی بزرگ به ثبت رسانده است.
بــــه محبوبیت  گیزموچاینا، شــــیائومی  از  بــــه نقــــل 
گوشــــی های هوشــــمند بــــدون حاشــــیه در ســــری 
میکس خود مشــــهور اســــت. این شــــرکت ســــال 
 Mi Mix« گذشته از یک گوشی تمام نمایشگر به نام
Alpha« با صفحه نمایش همــــه جانبه رونمایی کرد. 
این دستگاه هنوز به بازار عرضه نشده است، با این 
حال، شیائومی در حال حاضر حق اختراع طراحی یک 
گوشــــی مشابه را در ســــازمان ملی مالکیت معنوی 

چین)CNIPA( ثبت کرده است.
حق اختراع مذکور توسط شیائومی در 19 ژانویه سال 
2020 ثبت شده، اما مستندات و همچنین تصاویر آن 

روز گذشته فاش شده است.
براســــاس این حق اختراع، این گوشــــی هوشــــمند 
دارای یک نمایشــــگر همه جانبه یا دور تا دور است، 
اما قسمت باالی پشت گوشــــی دارای یک دوربین 
108 مگاپیکســــلی بــــا لنــــز زوم خواهد بــــود که این 
شــــرکت حتی آن را »فوق دوربین هوشمند« نامیده 

است.
دو طــــرح برای این گوشــــی وجــــود دارد؛ یکی به رنگ 
مشــــکی و دیگری با پنل شــــفاف که نمــــای داخلی 

پشت گوشی و اطراف دوربین را نشان می دهد.
فقط یــــک کلید فیزیکی )دکمه روشــــن/خاموش( و 
یک میکروفون ثانویه در باالی این گوشی وجود دارد، 
در حالی در پایین، بلندگــــو، میکروفون اولیه و درگاه 

USB Type-C قرار دارد.
این ثبــــت اختراع همچنین نشــــان می دهد که این 
گوشی یک گوشی 5G خواهد بود، اما هیچ اشاره ای 

به پردازنده مورد استفاده در آن نشده است.
به هر حال مشــــخص نیســــت که این گوشی روزی 
ساخته شود یا نه، چرا که بســــیاری از حق اختراعات 
ثبــــت شــــده هیچوقــــت رنــــگ واقعیــــت بــــه خود 
نمی گیرند. کارشناسان می گویند حتی اگر این اتفاق 
بیفتد و این گوشــــی ساخته شــــود، انتظار ندارند که 
شــــیائومی آن به شــــکل انبوه تولید کنــــد و در بازار 

بفروشد.

هشدار در مورد ناامنی همه 
روترهای خانگی

هگمتانه، گروه فضای مجازی: نتایج یک بررســــی که 
توســــط کارشناســــان امنیتی آلمانی صــــورت گرفته 
نشان می دهد که تقریبا همه روترهای خانگی مورد 
اســــتفاده برای اتصال به اینترنــــت دارای نقص های 

امنیتی هستند.
بــــه نقــــل از زد دی نــــت، محققــــان آلمانــــی هشــــدار 
می دهند که روترهای خانگی اکثــــرا دارای نقص های 
امنیتی مشــــهور و شناخته شده هســــتند ولی برای 
برطرف کردن آنها تاشی صورت نمی گیرد. در جریان 
این بررســــی 127 نوع روتر خانگی مختلف که توســــط 
هفت شرکت تولید شده اند، مورد بررسی قرار گرفته 
اند. بر اساس همین بررسی ۴۶ روتر خانگی ظرف یک 
سال اخیر هیچ به روزرســــانی امنیتی دریافت نکرده 
اند. برخی از روترها نیز ظرف 5 ســــال گذشته هیچ به 
روزرسانی نداشــــته اند و این مساله بر آسیب پذیری 

آنها می افزاید.
آســــیب  کننــــده دیگــــر وجود صدها  نکته نگــــران 
پذیری شناخته شــــده در اکثر روترهای مورد بررسی 
بود. عرضه میان افزارهای جدید برای روترها توســــط 
شــــرکت ها بدون برطرف کردن آســــیب پذیری های 
امنیتی صــــورت می گیرد. لذا با ایــــن کار نگرانی های 

امنیتی برطرف نمی شود.
پیش از این بررســــی مشابهی توســــط کارشناسان 
امنیتــــی آلمانی صورت گرفته بود که نشــــان می داد 
هــــر روتر به طور متوســــط دارای 172 آســــیب پذیری 

امنیتی است.

خبــــــــر

فضای 
مجازی
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مراسم خاکسپاری مرحوم اکبر عالمی کارگردان  و منتقد سینما
ح  افتتاح نخستین مرحله طر

اقدام ملی مسکن با حضور 
رئیس جمهور

 آخرین مهلت تکمیل درخواست ها آخر مهرماه

هگمتانه- گــــروه ایران و جهان: معــــاون وزیر راه و 
شهرســــازی گفت: با توجه به برنامه ریزی که صورت 
گرفته و پیشــــرفت هایی که در پروژه حاصل شــــده 
در اول آبــــان نخســــتین مرحلــــه طــــرح اقــــدام ملی 
مســــکن با حضور رئیــــس جمهور افتتــــاح خواهد 

شد.
ساختمان  و  مســــکن  معاون  محمودزاده  محمود 
گذشــــته  روز  بعدازظهــــر  شهرســــازی  و  راه  وزارت 
در حاشــــیه دومیــــن همایــــش ملــــی مســــکن در   
شهرســــتان بابلســــر اظهار کــــرد: امروز بــــا توجه به 
شرایط کرونایی و رعایت  اصول بهداشتی، دومین 
همایش ملــــی HSE را با حضور بیش از 2 هزار و ۴00 
، به صورت مجازی بر پایه ارتقا دانش، مطالعه و  نفر

تحقیقات به صورت سراسری برگزار شد.
وی با تاکیــــد بر رعایــــت ایمنی در ســــاختمان های 
کشــــور گفت: محــــور همایــــش احترام به انســــان 
بــــه عنوان محــــور اصلــــی اجــــرا و اســــتفاده کننده 
ســــاختمان خواهــــد بــــود کــــه محیط امــــن و ایمن 
برای کار و ســــکونت ایجاد شــــود کــــه امیدواریم با 
فرهنگ ســــازی و توجــــه بیشــــتر به ایــــن موضوع و 
تبدیل شــــدن به اجبار و باور در این حوزه مقررات 
امنیت و آســــایش بتوانیم شاهد افزایش کیفیت 

باشیم. کشور  ساختمان های 
محمودزاده با اشــــاره بــــه طرح اقدام ملی مســــکن 
اظهار کرد: با توجه بــــه برنامه ریزی که صورت گرفته 
و پیشــــرفت هایی که در پروژه حاصل شده در اول 
آبان نخســــتین مرحلــــه طرح اقدام ملی مســــکن با 

حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
ادامه داد: تمام متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن 
می توانند در زمان تعیین شــــده نسبت به تحویل 

واحد خود اقدام کنند. 
محمــــودزاده تصریح کــــرد: از ۴00 هــــزار واحد تعهد 
داده شد که متقاضیان در حال قرار دادن زمین به 
گروه های ساخت مســــکن هستند، تاکنون بیش 
از 90 هــــزار واحد واگذار شــــده اســــت و تعدادی در 

اول آبان ماه واگذار خواهد شد.
که داریــــم تاکنون  آمــــاری  آخرین  وی افــــزود: طبق 
بیــــش از ۴30 هزار متقاضی واجد شــــرایط داریم که 
تا آخر شــــهریور ماه مهلت تکمیل اطاعات اسناد 

هویتی و موجودی بانک داشتند. 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
با بیان اینکه برخی از متقاضیان به دالیلی همچون 
گاهی به تکمیل اســــناد  عدم تامیــــن مالی و عدم آ
هنوز نسبت به تکمیل سند اقدام نکردند، گفت: 
از متقاضیان درخواســــت می شــــود تــــا زمان اعام 
شــــده با تأیید شورای مسکن نســــبت به تکمیل 
اســــناد و موجودی اقدام کنند و از تمام متقاضیان 
درخواست تکمیل اطاعات تا پایان مهرماه داریم.

رکورد دردناک کرونا 

درگذشت ۲79 هم وطن 
و شناسایی 4۸30 بیمار جدید

ایــــران و جهان: ســــخنگوی وزارت  هگمتانه- گروه 
بهداشــــت گفت: متأســــفانه تــــا ظهر روز گذشــــته، 
279 بیمــــار کووید 19 جــــان خود را از دســــت دادند 
و مجمــــوع جان باختــــگان این بیماری بــــه 29 هزار و 
3۴9 نفر رســــید.  ســــیما ســــادات الری ســــخنگوی 
وزارت بهداشــــت اعام کرد: از روز سه شــــنبه تا ظهر 
روز گذشــــته 23 مهــــر 1399 و بر اســــاس معیارهای 
قطعی تشــــخیصی، ۴ هزار و 830 بیمــــار جدید مبتا 
به کووید19 در کشور شناسایی شدند که دو هزار و 

237 نفر از آنها بستری شدند.
وی با بیان اینکه تــــا کنون چهار میلیون و 398 هزار 
و 723 آزمایش تشــــخیص کووید19 در کشور انجام 
شده اســــت، ادامه داد: مجموع بیماران کووید19 در 

کشور به 513 هزار و 219 نفر رسید.
الری بــــا بیــــان اینکــــه  ۴۶09 نفــــر از بیمــــاران مبتا به 
کوویــــد19 در وضعیــــت شــــدید این بیمــــاری تحت 
مراقبــــت قرار دارنــــد، اضافه کرد: متاســــفانه در طول 
این مدت، 279 بیمار کووید19 جان خود را از دســــت 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 29 هزار 
و 3۴9 نفر رسید. ســــخنگوی وزارت بهداشت افزود: 
خوشــــبختانه تا کنون ۴1۴ هــــزار و 831 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
وی ادامــــه داد: اســــتان های تهران، اصفهــــان، قم، 
آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، 
کهگیلویه  کرمانشاه،  خوزســــتان،  اردبیل،  لرستان، 
، زنجان، ایام، خراسان  و بویراحمد، گیان، بوشــــهر
 ، رضــــوی، مازنــــدران، چهارمحــــال و بختیــــاری، البرز
آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراســــان شــــمالی، 
همدان و یــــزد در وضعیت قرمز قرار دارند همچنین 
استان های کردســــتان، هرمزگان، فارس و گلستان 

نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

خبــــــر

ایران و جهان

جزئیات محدودیت سفر به 5 استان اعالم شد
هگمتانه- گروه ایران و جهان: ســــخنگوی وزارت بهداشــــت جزئیــــات محدودیت تردد از مبدا و 

مقصد شــــهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه را تشریح کرد.
سیما ســــادات الری ســــخنگوی وزارت بهداشــــت، گفت: همانطور که بارها به اطاع رسانده ایم 
میان افزایش تردد وســــایل نقلیه در جاده های کشور با شروع اوج بیماری کرونا رابطه معناداری 
وجــــود دارد. با توجه به تعطیات پیش رو و اهمیت پرهیز از هرگونه ســــفر در شــــرایط حســــاس 

همه گیری بیماری در کشــــورمان با پیشــــنهاد وزیر بهداشــــت و موافقت و اباغ رئیس جمهور ، 
ممنوعیت هر نوع ســــفر از مبدا و یا به مقصد شــــهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه از 

ساعت 2۴ چهارشنبه 23مهرماه اعمال می شود .
وی افزود: ســــفر از این شــــهرها یا به این شهرها تا ظهر یکشــــنبه هفته  آینده ممنوع خواهد بود. 
الزم به توضیح اســــت محدودیت ارتباطی مربوط به مســــافرت های درون شهری نیست و اعمال 

محدودیت قانونی فقط مربوط به ســــفرهای بین شهری از مبدا یا مقصد این شهرها است.
الری تاکید کرد: با توجه به شــــرایط بیماری در کشــــورمان ممکن اســــت این محدودیت شــــامل 
شــــهرها و استان های دیگر شود. درخواســــتمان از هموطنانمان این اســــت که از هرگونه اقدام 
به ســــفر در تعطیات پیش رو خودداری کنند و با رعایت حداکثری شــــیوه نامه ها شــــاهد توقف 

شیوع گسترده بیماری در کشور باشیم.

روحانی در هیأت دولت:

یم ۱۰ساله تسلیحاتی هفته بعد رفع می شود تحر
هگمتانــــه- گــــروه ایران و جهــــان: رئیس جمهــــور با بیان 
اینکه 27 مهر تحریم های تسلیحاتی برداشته خواهد شد، 
گفت: از یکشــــنبه هفته بعد ما می توانیم اسلحه از هر که 

خواستیم بخریم یا بفروشیم.
حجت االســــام حســــن روحانی رئیس جمهــــور صبح روز 
گذشته )چهارشنبه( در جلســــه هیأت دولت اظهار کرد: 
در هفتــــه پایانی مــــاه صفر هســــتیم و ایام رحلــــت پیامبر 
عظیم الشــــان اسام، شــــهادت امام مجتبی علیه السام 
و همچنین شــــهادت موالی ما حضرت علی بن موســــی 
الرضا علیه الســــام اســــت. الزم مــــی دانم از همــــه مردم 
متدین و فهیم و عاشق خاندان رسالت تشکر کنم که در 
دوران عزاداری اربعین همه استانداردها را رعایت کردند و 
علیرغم اشــــتیاقی که مردم به زیارت ابی عبداهلل الحسین 
و راهپیمایی و مجالس عزای حضرت داشتند، راهپیمایی 
انجام نشــــد، سفر به عراق انجام نشــــد و عزاداری ها هم در 
چارچوب اصول بهداشــــتی انجام گرفــــت و از مردم عزیز و 

عاشق خاندان رسالت سپاسگزاری می کنیم.
مردم شیوه نامه های بهداشتی را در پایان ماه صفر  �

رعایت کنند 
روحانی افــــزود: همچنین از مردم خواهــــش می کنیم که 
در ایــــام پایانــــی ماه صفر و ایــــام مصیبــــت و عزایی که در 
پایــــان ماه داریم همچنان همه دســــتورات بهداشــــتی را 

کنند. مراعات 
وی همچنین گفت: مردم عزیز ما از پیشوایان دینی خود 
همــــواره درس های مهمــــی را برای زندگی فــــردی و جمعی 
خود آموخته اند و می آموزند اما نســــبت بــــه زندگی پیامبر 
اسام باید بیش از آنچه که انجام گرفته درس آموزی کنیم 
و زندگی پیامبر باالترین شخصیت تاریخ انسانی است؛ نه 
قبل از او کســــی به آن مقام آمد و نه بعد از او کســــی به آن 
مقام خواهد آمد. او که اشــــرف مخلوقات بود و اخاقش 
پیــــام بود و زندگی اش الگو بود که پیامبر در قرآن مجید با 
همین صفات توصیف شده اســــت، او الگو و نمونه برای 
همه ما بود. ایــــن پیغمبر هم جنگ داشــــت و هم صلح، 
این پیامبر بزرگ تاریخ هم عملیات تهاجمی داشت و هم 
تدافعی. ایــــن پیامبر روزهایی پیروز شــــد و روزهایی دچار 
شکســــت شــــد. این پیامبر حکومت را بر مبنای قانون و 

پیمان اداره کرد.
سامانه جامع تجارت  99/9/9  افتتاح می شود �

وی با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت در تاریخ99/9/9 
افتتــــاح خواهــــد شــــد، اظهــــار داشــــت: بنــــده مــــاه ها و 
سالهاســــت که پیگیر افتتاح این سامانه هستم. از روزی 
که کسی ثبت ســــفارش می کند تا مغازه ای که آن جنس 
به فروش می رسد، در این سامانه قابل مشاهده خواهد 

بود.
رئیس جمهور افزود: گمرک، انبارداری ها و دیگر بخش ها 
از این طریق فعالیت های خــــود را راحت تر انجام خواهند 
داد و بحث احتکار ساماندهی می شــــود و همه انبارهای 

کشور باید ذیل سلطه سامانه جامع تجارت قرار گیرد.
روحانــــی گفــــت: تمــــام اقدامــــات بانــــک مرکــــزی باید در 
چارچوب سامانه مذکور قرار گیرد. ما همه دستگاه هایی 
را که بنا بوده در طول این مدت تاش کنند، احصاء کرده 
ایم و امروز برای کســــانی که در این راســــتا تاش کرده اند، 
تقدیرنامه ارســــال می شود و از دســــتگاه هایی که در این 
راستا عقب هستند، سوال می شــــود و آنان باید توضیح 

دهند که چرا در این زمینه عقب هستند.
دولــــت الکترونیک یک وظیفه بــــزرگ برای همه ما  �

است
وی تصریح کرد: برخی از دســــتگاه هــــا در این زمینه عقب 
هستند و کسی نباید فکر کند که این کار اختیاری است. 
دولــــت الکترونیک یک وظیفه بزرگ برای همه ما اســــت. 
آموزش و پرورش ما در سامانه های مجازی امروز فعالیت 
می کنند و همچنین بخش بهداشــــت، درمان و سامت 

در این سامانه هستند.
رئیس جمهور تأکید کرد: کســــب و کار و رفاه مردم و آنچه 
خدمات برای ملت محسوب می شود، باید در داخل این 
ســــامانه انجام شــــود. دیگر نباید قبوض آب، برق و گاز به 
صورت کاغــــذی و جداگانه به مردم ارائه شــــود بلکه همه 
این موارد باید در یک ســــامانه جامع، جمع آوری شــــوند و 
همه پرداختی های مردم باید به صورت الکترونیکی شود.

روحانــــی با بیــــان اینکه ایــــن کار بــــرای مبارزه با فســــاد و 

شفافیت بسیار حائز اهمیت است، گفت: از سوی دیگر 
این اقدامات برای آرامش و راحتی مردم است.  

وی با اشــــاره به اینکه دوشــــنبه این هفته، افتتاح مهمی 
داشــــتیم، متذکر شــــد: یکی از افتخارات بــــزرگ دولت آن 
اســــت که هر چه الزم بوده برای خســــارت ســــیل بی نظیر 
در ســــال 98 که 25 اســــتان ما گرفتار شدند و چند استان 
مشکاتشــــان به مراتب از دیگر اســــتان ها بیشــــتر بود، 
انجام شد. به گونه ای که همه خانه ها و مراکز تجاری، جاده 

ها، ابنیه ها و مراکز تخریب شده ساخته شده است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه 157 هزار مورد فقط مربوط 
به خانه و ابنیه های تخریب شده بود، افزود: ۶۶ هزار مورد 
 ســــاخته شد و حدود 99 هزار مورد 

ً
از خانه ها از آغاز مجددا

دیگر از ســــاختمان ها هم ترمیم و به مــــردم تحویل داده 
شــــد و 15 هزار کیلومتر جاده اصلی، فرعی و روســــتایی در 

این مدت تکمیل شده است که این کار بزرگی است.
روحانــــی تأکید کرد: خوب اســــت این مســــئله را با ســــایر 
کشــــورها حتی کشورهای پیشــــرفته مقایسه کنیم. مردم 
به خانه های بهتر از قبل از وقوع ســــیل بازگشــــته اند و به 
خانه مستحکم تر رفته اند و به جای امن تری بازگشته اند.
وی یادآور شــــد: در زلزله چند سال پیش کرمان مشاهده 
کردیم ساختمان هایی که چند سال پیش از سوی بنیاد 
مسکن ساخته شده بودند، به هیچ وجه تخریب نشدند 
اما ساختمان های دیگر تخریب شدند. پس باید بگوییم 
کــــه خانه هــــای بهتــــری در مناطق ســــیل زده بــــرای مردم 

ساخته ایم.
رئیس جمهور اظهار داشــــت: البته مردم مــــا زجر فراوانی 
کشــــیدند و همــــه اعــــم از نیروهــــای مســــلح و دولت در 
کنار هم برای حل این مشــــکات قــــرار گرفتند که از همه 

سپاسگزاری می کنم.
روحانــــی گفت: جنگ تحمیلی اقتصادی ســــال 97،  ادامه 
دارد و سیل ســــال 98 در 25 اســــتان و بیماری کرونا که از 
پایان سال 98 آغاز شده، سه آزمایش و امتحان بزرگ برای 
مسووالن، مدیران و مردم است که الحمداهلل مردم ما در 

همه این آزمون ها سربلند بیرون آمدند.
تحریم 10ساله تسلیحاتی هفته بعد رفع می شود �

وی با اشــــاره به اینکه هفته آینده 10 ســــال تحریم ظالمانه 
تسلیحاتی رفع خواهد شد، تصریح کرد: از 27 مهرماه دیگر 
ما تحریم تسلیحاتی نداریم و ۴ سال بر سر این موضوع با 
آمریکا جنگیدیم و آمریکا هــــر کاری می کرد که 27 مهرماه 
اتفاق نیفتــــد اما این روز محقق می شــــود کــــه آن هم  به 
دلیل ایستادگی مردم، تاش مسووالن به ویژه دیپلمات 

های ماست از این رو،  آمریکا موفق نشد.
رئیس جمهور اظهار داشت: کســــانی که می گویند برجام 
بــــرای ما چه کــــرده، رفــــع تحریم هــــای تســــلیحاتی یکی از 

دستاوردهای برجام است.
روحانی ادامه داد: از روز یکشنبه ما می توانیم اسلحه خود 
را به هر کشوری که خواســــتیم بفروشیم و از هر کسی که 
بخواهیم بخریم. این یکی از اقدامات مهمی بود که دولت 
تدبیر و امید انجــــام داد. البته گاهی اوقات صبر و حوصله 
الزم اســــت تا ما به همه نکاتی که مورد توجه مان اســــت، 

برسیم.
وی خاطرنشــــان کرد: البته در این میان شــــری در دنیا به 
نام حاکمان جدید کاخ ســــفید پیدا شــــد که این شر نه بر 
ســــر مردم ایران بلکه بر ســــر همه آمد. شما ببینید که چه 
بایی بر سر افغانستان آمد. کاخ سفیدنشینان  همیشه 
مــــی گفتند که ما امنیت افغانســــتان را تضمین می کنیم 

اما االن ببینید که در افغانســــتان چه خبر است و ببینید 
غرب و شــــرق افغانستان دست کیست. شــــرایط بسیار 
خطرناکی در افغانستان وجود دارد و با آن مواجه هستیم.
رئیس جمهور تأکید کرد: کســــانی که ادعا می کردند که ما 
بــــه منطقه آمدیم تا داعش را از بین ببریم اما دیدید که چه 
کار کردند! مردم فداکار عراق و ســــوریه و عزیزان رزمنده ما 
در کنار آنــــان جنگیدند و داعش را از بیــــن بردند و آمریکا 
بگوید که در سیاســــت خارجه خود طی ۴ ســــال اخیر چه 
موفقیت هایی داشــــته و حتی اگر یک موفقیت داشــــته، 

عنوان کند.
روحانی بــــا تأکید بر اینکه آمریکا در همه موارد شکســــت 
خورده اســــت، گفت: آمریکا در برابر ملت های فلسطین، 
عراق و سوریه شکست خورده است و حتی یک موفقیت 
ندارد و با زور و لحن بی ادبانه اقدام می کنند و حتی فردی 
که مدیر یک جمع کوچک اســــت هم از آن لحن استفاده 
نمی کند. معلوم است که ملت ایران آنان را عصبانی کرده 

و به زانو درآورده است.
وی خاطرنشان کرد: مردم عزیز ما امروز در فشار اقتصادی 
هســــتند و می خواهم به مردم اطمینــــان دهم که دولت 
همه توان خود را برای تأمین ارز مورد نیاز و کاالی مورد نیاز 

جامعه به کار برده و خواهد برد.
دولت لحظه ای از درد و مصائب مردم غافل نیست �

رئیس جمهــــور افزود: دولــــت لحظه ای از درد و مشــــکل 
و مصائب مردم غافل نیســــت و هرچه در توان داشــــتیم 
عمل کردیــــم. در برابر کرونــــا، هرچه توان داشــــتیم عمل 
کردیم. به گونــــه ای که کادر درمان، همه مــــردم، نیروهای 
مســــلح، بخش های اقتصــــادی و دولت هر چــــه در توان 
داشتند در این زمینه به کار گرفتند و هر اقدام دیگری هم 

که بتوانیم انجام خواهیم داد.
روحانی بــــا بیان اینکه بــــه نوکری مردم افتخــــار می کنیم، 
اظهار داشــــت: از همه مسووالن و وزراء تقاضا می کنم که 
با قدرت و همه توانمندی خود و با استمداد از روح پیامبر 
بزرگ اسام )ص(،  امام حســــن مجتبی )ع( و امام رضا)ع( 
این بار را به مقصد برســــانند و مشــــکل مــــردم را کاهش 

دهیم.
دولت فقط شعار نمی دهد �

وی با تأکید بر اینکه دولت فقط شــــعار نمی دهد، تصریح 
کرد: امسال میزان گندمی که از کشاورزان خریداری کردیم 
نســــبت به ســــال گذشــــته 7 درصد افزایش یافته است. 
پس نشان می دهد که ما شرایط کشاورزان را به خوبی در 
نظر گرفته ایم و در زمینه تولید گندم هم امسال یک قدم 

نسبت به سال گذشته جلوتر هستیم.
رئیس جمهــــور با بیان اینکه ما در زمینــــه تولید، فروش و 
صنعت رشد قابل توجهی داشــــته ایم، ادامه داد: در یک 
ماه گذشته نســــبت به ماه مشابه سال گذشته در تولید 
11 و در فروش 1۴ درصد رشد داریم. در ۶ ماهه اول امسال 
در بخــــش صنعت ۶.۴ رشــــد و در بخش فروش رشــــد 8 

درصدی داریم.
روحانی با اشــــاره به اینکه در بخش های مختلف همچون 
فوالد از 3 تا 9 درصد در ۶ ماه نخســــت ســــال رشد داشته 
ایم، اظهار داشت: این آمار و ارقام به خوبی نشان دهنده 
رشــــد اقتصادی اســــت. کارگران، کشــــاورزان و مدیران ما 

همگی تاش می کنند.
شرایط اقتصادی در 6 ماهه دوم بهتر می شود �

وی با بیــــان اینکه صــــادرات غیرنفتی ما در یــــک ماه اخیر 
نســــبت به ماه قبل 25 درصد افزایش پیدا کرده اســــت، 
گفت: رونــــد صعــــودی افزایش صــــادرات غیرنفتــــی آغاز 
شده اســــت. ما در ۶ ماهه دوم سال شــــرایطمان  از لحاظ 
اقتصادی بهتر خواهد شد و تاش ها مستمرانه به نتیجه 

خواهد رسید.
رئیس جمهــــور ادامــــه داد: کســــانی که می گوینــــد مردم 
خسته شــــده اند و می خواهند کشــــور را رها کرده و بروند 
و حرف های ناروایی می زنند، بدانند که تقاضای ســــرمایه 
گذاری در کشــــور ما در ۶ ماهه امســــال نسبت به ۶ ماهه 

اول سال گذشته 37 درصد رشد دارد.
روحانی خاطرنشــــان کــــرد: پروانه بهره برداری نســــبت به 
سال گذشــــته 8 درصد رشد دارد و درست است که مردم 
احساس فشار و مشکات می کنند اما به این آمار و ارقام 
هــــم توجه کنند کــــه دولت با همه توان در ســــال جهش 

تولید در حال تاش است و به این تاش ادامه می دهد.

عراقچی اعالم کرد:

 مخالفت ایران با هرگونه حضور نظامی خارجی در خلیج فارس
هگمتانه- گروه ایران و جهان: معاون سیاسی وزیر خارجه 
در دیدار سفیر جدید دانمارک ضمن اعام مخالفت ایران 
با هرگونه حضــــور نظامی خارجی در خلیــــج فارس، گفت: 
دانمارک و دیگر کشــــورهای اروپایی به جــــای اعزام نیرو و 
ادوات نظامی و یا فروش تســــلیحات به برخی کشورهای 

منطقه، با سیاست های غلط آمریکا مقابله کنند.
سید عباس عراقچی معاون سیاســــی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسامی ایران در دیدار روز گذشته )چهارشنبه( 
با ســــفیر جدید دانمــــارک در تهران، مخالفــــت جمهوری 
اســــامی ایران را با هرگونه حضور نظامی خارجی در منطقه 
خلیج فارس، از جمله نیروهای اروپایی، اعام و تاکید کرد: 
امنیت این منطقه باید توسط کشــــورهای منطقه تامین 
شــــود و حضور نیروهای خارجی نه تنهــــا کمکی به برقراری 
امنیت نمی کند، بلکه زمینه افزایش تنش ها را نیز فراهم 

خواهد کرد. 
توصیه به دانمارک و دیگر کشورهای اروپایی �

ســــید عبــــاس عراقچی ضمــــن تاکید بــــر اینکــــه امنیت 
کشــــورهای منطقه است،  خلیج فارس موضوع مشترک 
یادآور شــــد: امنیــــت پایدار در منطقه منــــوط به گفت وگو 
و مشــــارکت دســــته جمعــــی بیــــن کشــــورهای منطقه و 
عــــدم دخالت قدرت های خارجی اســــت. لذا بهتر اســــت 
دانمارک و دیگر کشــــورهای اروپایی بــــه جای اعزام نیروها 

و ادوات نظامی و یا فروش گســــترده تســــلیحات به برخی 
کشــــورهای منطقه، با علت اصلی تنــــش ها در منطقه که 
همانا سیاست های مخرب و غلط آمریکا در خلیج فارس 

است، مقابله کنند. 
در این دیــــدار همچنیــــن پیرامون تحــــوالت بین المللی 
و منطقــــه ای، مقابلــــه بــــا تروریســــم، شــــرایط در منطقــــه 
خاورمیانه، بحران قره باغ و نیز ظرفیت های همکاری های 

اقتصادی بین دو کشور گفت و گو به عمل آمد.
به نقــــل از فارس، وزیر خارجه و وزیر دفاع دانمارک اخیرا در 
اظهاراتی از اعزام نیرو،کشــــتی و بالگــــرد  به تنگه هرمز برای 
پیوســــتن به ائتاف دریایی اروپا به بهانه کمک در تامین 
امنیت دریایی منطقــــه خبر دادنــــد. در همین خصوص، 
»جپ کوفــــود« وزیر خارجه دانمارک گفت که ســــعی دارد 
تاش ها برای کاهــــش تنش در منطقــــه را افزایش دهد. 
وی عنــــوان کرد که کشــــورش به عنــــوان پنجمین نیروی 
دریایی بــــزرگ دنیــــا دارای منافعی خاص بــــوده به همین 
دلیــــل  وظیفه حفظ امنیت و آزادی تردد دریایی در منطقه 
را برعهده دارد. »ترین برامســــن« وزیر دفاع دانمارک نیز در 
اظهاراتی خاطرنشــــان کرد که اعزام نیرو بــــه منطقه بیانگر 

قابلیت های نیروهای این کشور است.
گفتنــــی اســــت وزارت خارجــــه فرانســــه اخیــــرا از تمدیــــد 
ماموریت ائتاف دریایی اروپا  موســــوم به )EMASOH( در 

خلیج فــــارس و تنگه هرمز خبر داد.»وبــــگاه وزارت خارجه 
فرانســــه« در بیانیه خــــود ضمن تشــــکر از میزبانی امارات 
از ایــــن نیروها اعام کــــرد که حضور این ائتــــاف در خلیج 
فارس و تنگه هرمــــز برای تقویت همکاری و هماهنگی در 
منافع مشترک، از جمله تأمین منافع سیاسی و اقتصادی 
اروپــــا در منطقــــه و بهره منــــدی از تجارت جهانــــی بوده و 
بســــیار مهم اســــت. وزارت خارجه فرانسه در بخش دیگر 
این بیانیه از تمدید ماموریت این ائتاف دریایی در خلیج 

فارس و تنگه هرمز تا سال 2021 خبر داد.
پارلمــــان دانمارک هم چنــــدی قبل  چراغ ســــبز خود برای 
ارائه کمک هــــای نظامی جدید به نیروهــــای ناتو در عراق و 
همچنین اســــتقرار یــــک فروند ناوچه و شــــماری کارکنان 
نیروی دریایی به تنگه هرمز به مــــدت چهار ماه  به عنوان 
بخشــــی از ماموریت تحــــت هدایت اروپاســــت، موافقت 

کرده بود. 

36 درصد از ظرفیت مراقبت های ویژه 
مربوط به بیماران کووید19 است

هگمتانه- گروه ایران و جهــــان: معاون درمان وزارت 
بهداشــــت گفــــت: در بعضی از اســــتانهای کشــــور از 
جمله تهران، آذربایجان های شرقی و غربی، اصفهان، 
فــــارس و ایام بــــه دلیل عــــدم رعایت شــــیوه نامه ها 
توســــط برخــــی هموطنان، شــــرایط بیمــــاران کووید19 
در بخــــش بســــتری، ســــرپایی و بســــتری در بخــــش 

مراقبت های ویژه، نامناسب و رو به افزایش است.
قاســــم جان بابایی در حاشــــیه مراســــم آغــــاز گام دوم 
خدمــــات دوراپزشــــکی در کان منطقه 9 کشــــوری در 
داشت:  اظهار  مقدس  مشــــهد  قائم)عج(  بیمارستان 
در حال حاضر حدود 3۶ تا 37 درصد از ظرفیت بخش 
مراقبت های ویژه در کشور مربوط به بیماران کووید19 
اســــت که این عدد باال اســــت و امیدواریم که با ایجاد 
محدودیت ها به عنوان اولین تصمیم و رعایت فاصله 
گذاری و اســــتفاده از ماسک، شــــاهد بهبود وضعیت 

بیماری در کشور باشیم. 
 وی خاطرنشــــان کرد: محدودیت های اخیر در برخی از 
اســــتانها نباید محدود به تعطیلی هــــای پایان ماه صفر 
باشــــد و نگرانی ما بعد از این تعطیات، بیشــــتر است 
چون خیلی از مــــردم برای بعد از ایــــن تعطیات برنامه 
ریزی کرده اند و اطاع داریم که بعضی افراد حتی سالن 
های مراســــم های عروســــی را اجاره کرده اند. اگر بعد از 
، مردم بخواهند مراســــم و تجمعات را که قطعا  ماه صفر
در آن شاهد انتقال بیماری هستیم را برپا کنند، شرایط 

به مراتب بدتر از وضعیت کنونی می شود. 
 مشــــخص نیســــت کرونا تا کی در کشور وجود  �

دارد
 معــــاون درمــــان وزارت بهداشــــت تصریح کــــرد: از نظر 
زمانی مشــــخص نیســــت تا کی کرونا در کشــــور وجود 
دارد و هنوز درصد زیادی از مردم ایران خوشــــبختانه به 
این بیماری مبتا نشده اند و البته همیشه در معرض 
خطــــر قرار دارند. تــــا زمانی که کرونا بــــا همین ظرفیت و 
قدرت بیماری زایی ادامه پیدا کند باید نگران باشــــیم و 

محدودیت ها نباید محدود به دو یا سه روز باشد. 
بدترین راهبرد این است که بگوییم همه مردم  �

باید به کرونا مبتال شوند
 جــــان بابایــــی اضافه کــــرد: تا زمانــــی که یک واکســــن 
اثربخــــش، تولید یــــا ویــــروس در طول زمــــان ضعیف 
شود، باید شــــیوه نامه ها را رعایت کنیم و این تفکر که 
بگوییم همه مردم باید ایــــن بیماری را بگیرند، بدترین 
راهبرد اســــت که قطعا در کشــــور ما چنیــــن رویکردی 

وجود ندارد. 
وی تاکید کرد: دانشــــگاه های علوم پزشــــکی و وزارت 
بهداشــــت، تولید کننــــده بیماری نیســــتند بلکه این 
امر در خارج از وزارت بهداشــــت و دانشگاه های علوم 
پزشکی رخ می دهد. کرونا یک موضوع اجتماعی است 

و فقط جنبه درمانی و البته درمان قطعی ندارد. 
کوویــــد19، رفتارهــــای اجتماعی  � عامل و ریشــــه 

است
معاون درمان وزارت بهداشــــت افــــزود: زمانی که فرد، 
مبتا به سرطان می شود، تکلیف وی مشخص است 
که باید بــــه بیمارســــتانها مراجعه کــــرده و جراحی، پرتو 
درمانی یا شیمی درمانی شود اما برای بیماری کووید19 
که درمــــان قطعی نــــدارد، درمان آن، حمایتی اســــت و 

عامل و ریشه آن، مسائل و رفتارهای اجتماعی است. 
کــــرد: وزارت بهداشــــت و  جــــان بابایــــی خاطرنشــــان 
، هزینه عدم رعایت  دانشگاه های علوم پزشکی کشور
بعضی از هموطنــــان ما که رفتارهــــای اجتماعی آنها در 
جهت افزایش بار بیماری در جامعه اســــت را پرداخت 
مــــی کنند و نیروهــــای مراکز درمانی 8 ماه اســــت که در 
لباس های خاص، ســــخت و گرم شــــبانه روزی در حال 
خدمت رسانی هستند و آنها هزینه افرادی را می دهند 
که نمی خواهند به شیوه نامه ها توجه کنند، به ماسک 
زدن اعتقادی ندارنــــد، رفتارهای اجتماعی نامناســــب 

دارند و یا از ماسک استفاده نمی کنند.
وی تاکیــــد کــــرد: اطمینان داشــــته باشــــید زمانی یک 
بیماری در کشــــور مدیریت و کنترل می شــــود که همه 
جامعه مراعات کنند و اگر بخشــــی از مردم شــــیوه نامه 
ها را رعایت نکننــــد، اقدام به پخش ویروس در جامعه 

می کنند. 
بعدها هم می توان به مسافرت رفت �

معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: کووید19 
بیماری خطرناکی اســــت. درســــت اســــت که اکثر افراد 
بهبود پیدا می کنند اما مشــــخص نیست کسی که به 
این بیماری مبتا شــــده همان فردی اســــت که نجات 
پیدا می کند. مردم توجه کننــــد که بعدها هم می توان 
به مســــافرت رفت اما جان خودشان و خانواده شان را 
به خطر نیندازند چون ظرفیت خدمات بیمارستان ها، 

محدود است. 
تجربیات کشورهای موفق چه بوده است؟ �

جان بابایی تصریح کرد: کووید19 همچنان جزو بیماری 
هــــای مهلک اســــت و ثابت شــــده کــــه رفــــت و آمد و 
ترددهــــای بی مــــورد، یکی از مهمتریــــن عوامل ابتا به 
این بیماری اســــت. اولین کاری که کشــــورهایی که در 
مدیریت کرونا، موفقیت داشــــته اند، انجــــام داده اند، 
ایجاد محدودیــــت در ترددهــــا، اجرای فاصلــــه گذاری، 
اســــتفاده از ماســــک و قرنطینــــه بــــوده اســــت و هیچ 
کشــــوری غیــــر از این به نتیجه نرســــیده اســــت و نمی 
توانیم تجربه دیگری را در کشــــور شــــروع کنیم. تا االن 
جامعه پزشکی توانســــته آبرومندانه مشکات مردم را 
مدیریت کنند اما ادامه و آینده این بیماری وابســــته به 

رفتار اجتماعی  مردم در جامعه است. 

دارا سوم، آبان عرضه می شود
هگمتانه- گروه ایــــران و جهان: معــــاون بیمه و بانک 
وزیر امور اقتصــــادی و دارایی با بیــــان اینکه باقیمانده 
سهام دولت در ســــه بانک ملت، تجارت و صادرات در 
قالب دارا ســــوم، آبان ماه ارائه می شود، گفت: 20 درصد 
تخفیف برای هر کد ملی تا ســــقف 5 میلیون تومان در 

نظر گرفته شده است.
عبــــاس معمارنــــژاد در مــــورد مصوبه روز چهارشــــنبه 
هیات دولــــت مبنی بــــر واگــــذاری باقیمانده ســــهام 
دولت در ســــه بانک ملت، تجــــارت و صادرات گفت: 
باقیمانده ســــهام دولت در سه بانک خصوصی شده 
در قالب دارا ســــوم یا صندوق قابل معامله بورســــی 
)ETF( بــــا تخفیف 20 درصد برای هر کد ملی تا ســــقف 

5 میلیون تومان ارائه می شود.
وی در مــــورد این که با توجه بــــه تخفیف در نظر گرفته 
شــــده برای خریــــد دارا یکم و دارا دوم آیــــا این تخفیف 
جدا از آن اســــت، گفت: کســــانی که قبا تا 5 میلیون 
تومان ســــهام دولــــت را در قالب دارا یکــــم و دارا دوم 
) پاالیشــــی یکــــم( خریــــداری کرده اند، هــــم می توانند 
واحدهای ســــرمایه گذاری صندوق دارا سوم را برای هر 
کد ملی تا سقف 5 میلیون تومان با تخفیف 20 درصد 

کنند. خریداری 
معمارنژاد افزود: تخفیف در نظر گرفته شده برای خرید 
واحدهای دارا ســــوم جدا از تخفیــــف صندوق های دارا 

یکم و دارا دوم است و ربطی به آنها ندارد.
معــــاون بیمه و بانــــک وزیر امور اقتصــــادی و دارایی 
در پاســــخ به این ســــوال که از چــــه زمانــــی و چگونه 
گفت:  کرد،  خریداری  را  ســــوم  دارا  واحدهای  می توان 

اول  هفته هــــای  در  کــــه  اســــت  این  تاشــــمان  تمام 
آبان مــــاه این صنــــدوق دارا ســــوم را در بــــورس ارائه 
کد ملی می توانــــد واحدهای این  کنیم و دارنده هــــر 
صنــــدوق را خریــــداری کنــــد و الزامی به داشــــتن کد 
بورسی نیســــت. بنابراین آنهایی که کد بورسی دارند 
از طریق کارگزاری های خود و یا از طریق شبکه بانکی 
از طریق درگاه های  کد بورســــی ندارنــــد،  که  آنهایی  و 
خرید  بــــه  نســــبت  می توانند  بانک هــــا  الکترونیکــــی 
 5 ســــقف  تــــا  ســــوم  دارا  ســــرمایه گذاری  واحدهــــای 

کنند. اقدام  تومان  میلیون 
وی این را هم گفت: مصوبه هیأت دولت برای واگذاری 
دارا ســــوم گرفته شــــده، باید این مصوبه به زودی ثبت 
شود و ســــعی می کنیم در اولین فرصت حتی االمکان 
هفتــــه اول آبان و یــــا نهایتا تا آخــــر آبان دارا ســــوم را در 

بورس ارائه کنیم.



  شهرداری همدان

  شهرداری همدان با استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نســبت به فروش یک  قطعه زمین مسکونی  از طریق مزایده کتبی اقدام 
نماید. متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.   

مشخصات نوع ملک و کاربریردیف
ثبتی

مساحت 
مبلغ سپرده شرکت در کل مبلغ کارشناسی )ریال()مترمربع(

آدرسمزایده )ریال(

زمین مسکونی معبر 18متری، 1
بلوار بعثت4/1940309/39154/695/000/0008/000/000/000قطعه شماره یک

کوچه میالد

   شرایط شرکت در مزایده:
1- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه 
بانکی با اعتبار ســه ماهه و یا اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانه را در پاکت )الف( قرار داده و حداکثر تــا پایان وقت اداری 

99/08/03   تحویل دبیرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلی سینا نمایند.
2-متقاضیان می بایست فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضاء و مهر یا اثر انگشــت زده و در پاکت )ب( 

قرار داده و فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده و به همراه پاکت )الف( تحویل دبیرخانه نمایند. 
 3-برنده مزایده مکلف اســت حداکثر ظرف هفــت روز کاری از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده نســبت به واریز 90% وجه پیشــنهادی 

اقدام و 10% الباقی هنگام تنظیم سند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
 4- برنده مزایده مکلف است وجه مورد معامله را نقداً به حساب شهرداری واریز نموده و هیچگونه تهاتری قابل قبول نمی باشد 
در صورت عدم واریز نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر ســپرده برنده مزایده به نفع شــهرداری ضبط و برابر مقررات  اقدام 

خواهد گردید.   
 5- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
 7-شرکت  در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 

 8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 
 9- پس از فراهم شــدن مقدمات انتقال ســند و ابالغ آن به برنده مزایده وی  مکلف اســت ظرف  یک هفته  جهت انتقال سند و 
واریز الباقی وجه )10% باقیمانده( اقدام نماید. در غیر اینصورت مزایده ابطال و ســپرده برنده مزایده ضبط خواهد گردید. ضمناً 
ســند به نام برنده مزایده و یا هر شــخص دیگری که برنده مزایده وی را کتباً بــا رضایت نامه محضری به شــهرداری معرفی نماید، 

انتقال خواهد یافت.
 10- پیشنهادات رسیده در تاریخ  99/8/5  ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

آگهی مزایده
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فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای

راهبری،کنترل فرایند، بهره برداری و نگهداری از تجهیزات و تأسیسات تصفیه خانه فاضالب شهر همدان
به  شماره ج/ 99/200

شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار راهبری، کنترل فرایند، بهره برداری 
و نگهداری از تجهیزات و تأسیســات تصفیه خانه فاضالب شــهر همدان  با برآورد 19.993.824.000 ریال را به مدت یکســال به 
پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت معتبر از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور )حداقل پایه 5 در رشــته آب( یا گواهینامه 
بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضالب از شــرکت مهندســی آب وفاضالب کشــور و گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.
از کلیه پیمانکاران واجد شرایط که متقاضي شرکت در مناقصه هستند، دعوت مي شود با ارائه درخواست کتبي و فیش واریزي به 
مبلغ 300/000 ریال به حســاب سپهر بانک صادرات شــماره 0101396197001 بابت خرید اسناد مناقصه در ساعت اداري از 

99/07/23  لغایت 99/07/30 به دفتر قراردادهاي این شرکت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.  
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  689.814.720 ریال است که پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین معتبر 
تســلیم یا مبلغ مذکور را به حســاب ســپهر بانک صادرات شــماره 0101396197001  واریز و یا چک بانکي تضمیني در وجه 

شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکي را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. 
 به پیشــنهادهاي فاقد ســپرده، فاقد امضاء، مشــروط و پیشــنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شــود، 
ســپرده هاي مخدوش، ســپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.مدت اعتبار 

پیشنهادها 3 ماه است.
مهلت عودت اسناد تکمیل شده مناقصه تا پایان وقت اداري مورخ 1399/08/10 و محل تحویل دبیرخانه شرکت آب وفاضالب 

می باشد. پاکات ساعت 10 مورخ 1399/08/11 در کمیسیون مناقصه در محل شرکت بازگشایی خواهد شد.
 محل دریافت اســناد، تحویل و گشایش پیشنهادها: همدان، میدان بیمه، جنب اداره ثبت احوال،  شرکت آب وفاضالب استان 

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

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

نوبت دوم )تاریخ انتشار: 1399/06/24(

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/23  تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/07/24

4639 1399  شماره  24  مهــــــر  پنج شـــنبه   

ورزش6

به مناسبت روز جهانی اسکواش؛

رئیس فدراسیون اسکواش به همدان می آید
هگمتانه- گروه ورزش: نایب رئیس هیأت اســــکواش اســــتان همدان از به تأخیر افتادن برگزاری 
مراســــم روز جهانی اسکواش در اســــتان خبر داد و گفت: این مراســــم با حضور رئیس فدراسیون 

اسکواش در همدان برگزار می شود.
ســــیما زندی اظهار کرد: مراسم روز جهانی اسکواش در ابتدا قرار بود روز پنج شنبه2۴  مهرماه برگزار 

، رئیس هیأت اسکواش استان همدان این مراسم با  شــــود اما به علت بیماری اســــداهلل ربانی مهر
تأخیر برگزار خواهد شد.

یکم  ز  و ر ر  د کــــه  ســــت  ا س  ســــا ا ین  ا بر  فتــــه  گر ت  ر صــــو ت  تبــــا مکا  : د کــــر یــــح  تصر ی  و
ین  ا ر  د د .  شــــو ر  ا گز بر ش  ا ســــکو ا ن  ســــیو ا ر فد ئیس  ر ر  حضو بــــا  ســــم  ا مر ین  ا ه  ن مــــا با آ
شــــی  ز ر و عه  مجمو ل  پــــد میــــن  ز و  ش  ا ســــکو ا ت  ر کــــو خت  ســــا ه  ژ و پــــر نــــی  کلنگ ز ز  و ر

. شــــد هد  ا خو م  نجا ا ب  حجا
زندی با بیان اینکه همدان اســــتان معین اســــکواش شــــش استان دیگر اســــت، توضیح داد: 

کردســــتان، کرمانشــــاه، لرســــتان، خوزســــتان، چهارمحال و بختیــــاری و کهگیلویــــه و بویراحمد 
استان هایی هستند که همدان معین آن هاســــت و تصمیم داریم این استان ها را هم برای این 

مراسم دعوت کنیم.
نایب رئیس هیأت اســــکواش اســــتان همدان در پایان خاطرنشــــان کرد: در این مراســــم از 
برگزیدگان مســــابقه مجازی اســــکواش که به مناســــبت هفته کودک در اســــتان برگزار شد، 

شد. خواهد  قدردانی 

نایب رئیس فدراسیون همگانی: 

ح های ورزشی همدان در  طر
کشور الگو است 

هگمتانــــه- گروه ورزش: سرپرســــت نایب رئیســــی 
فدراســــیون  ورزش هــــای همگانــــی گفــــت: ورزش 
کشــــور  در  نگینــــی  هماننــــد  همــــدان  همگانــــی 
می درخشــــد و طرح هــــای این اســــتان الگــــوی ملی 

است.
رضا شجیع در سفر به همدان اظهار داشت: همدان 
از پیشتازان ورزش همگانی کشور به شمار می رود و 
فعالیت های ورزشی همدان الگوی سایر استان ها 

است.
وی با اشاره به ارزیابی طرح ملی شهرهای فعال ایران 
"شــــفا" در همدان گفت: شــــهرهای ایران در قالب 
طرح ملی شفا )شهرهای فعال ایران( در پنج بخش 
شهر دوســــتدار ورزش، شــــهر دوســــتدار تناسب، 
شهر دوســــتدار بازی، شهر دوستدار پیاده روی و در 
نهایت شهر دوستدار دوچرخه ارزیابی خواهند شد.

شجیع افزود: آغاز رسمی فرایند ارزیابی شهر همدان 
به عنوان نامزد شهر فعال از روز گذشته در همدان 
اجرایی شــــد و به مــــدت 2 هفتــــه مورد بررســــی قرار 

می گیرد.
زیابــــی در دومین  ار اولیــــه این  گفــــت: نتایج  وی 
جلســــه شورای سیاســــتگذاری شــــهرهای فعال 
می شــــود  برگزار  تهران  در  مــــاه  آبان  اول  وز  ر کــــه 

شد. خواهد  ارایه 
سرپرســــت نایب رئیسی فدراســــیون  ورزش های 
رواج  بــــه  نســــبت  هشــــدار  ضمــــن  همگانــــی 
کــــم تحرکی نظیر  از  بیماری هــــای غیرواگیر ناشــــی 
دیابت و فشــــار خون گفت: هــــم اینک بودجه ای 
۶0 برابر بودجه  که صرف بیماران دیابتی می شــــود 

است. کشور 
وی افزود: این وضعیت نگران کننده است و براین 
اساس باید به توســــعه وترویج ورزش های همگانی 

در بین آحاد مردم توجه جدی شود. 

پیگیری راه اندازی زمین 
»پدل« در همدان

هگمتانه- گروه ورزش: نخستین زمین پدل استان 
همدان به زودی احداث و افتتاح می شود.

بعــــد از برگزاری جلســــه رئیس هیات اســــکواش 
اســــتان همــــدان بــــا معــــاون تربیت بدنــــی اداره 
با  گذشــــته  ماه  در  اســــتان  ورش  وپر آموزش  کل 
پدل  ورزش  مشــــترک  انــــدازی  راه  بررســــی  هدف 
وز  در شــــهر همدان و با هماهنگی انجام شــــده ر
گذشــــته نایب رئیــــس بانوان هیات و مســــؤول 
هیــــات  پــــدل  کمیتــــه  و  دانش آمــــوزی  کمیتــــه 
اســــکواش اســــتان از مجموعه های ورزشــــی برنا 
کــــوی فرهنگیان و کوی شــــهید بهشــــتی بازدید 
بــــه عمل آوردند تا بــــا هماهنگی و مشــــارکت دو 
راه  اولیــــن زمین پدل شــــهر همــــدان  مجموعــــه 

شود.  اندازی 
پــــدل از رشــــته های پرهیجان و بانشــــاط اســــت 
کــــه تاکنــــون در تعداد محدودی از اســــتان های 
از  یکــــی  و  اســــت  شــــده  انــــدازی  راه  کشــــور 
راه  همدان  استان  اســــکواش  هیات  برنامه های 
پیگیری  حال  در  که  می باشــــد  پدل  زمین  اندازی 

 . ست ا

خبــر

ورزشکار خردسال 
مالیری اعجوبه بوکس 

ایران و آسیا
هگمتانه- گــــروه ورزش: مفتاحی مربی ســــازنده و با اخــــاق مایری از انتخــــاب و معرفی 

»محمد براتی« به عنوان کم سن ترین اعجوبه ورزش بوکس ایران و آسیا خبر داد. 
مهدی مفتاحی مربی ســــازنده و با اخاق بوکس شهرســــتان مایر ضمن عرض تسلیت 
به مناســــبت فرا رســــیدن ایام بیست و هشت صفر از زحمات دســــتگاه ورزش و جوانان 
شهرســــتان و خانــــواده براتی تقدیر و تشــــکر به عمــــل آورد و در خصوص این ورزشــــکار 
خردسال اینگونه ســــخن گفت: محمد رضا براتی متولد 93 در شهرستان مایر می باشد 
که با توجه به تایید کارشناســــان و متخصصین این رشته ورزشی در ایران و آسیا به عنوان 
کم ســــن ترین اعجوبه ورزش بوکس ایران و آســــیا انتخاب و معرفی شــــد که جزء پنج نفر 

استعدادهای درخشان آسیاست. 
وی در مورد انتخاب براتی در کنفدراسیون آســــیا گفت: کلیپی از تمرینات و فعالیت های 
محمد رضا که دارای اســــتعداد بالقوه ای در رشته بوکس می باشــــد تهیه و به فدراسیون 
بوکس جمهوری اســــامی ایران ارسال شــــد که تمرینات محمد رضا توسط کارشناسان و 
مربیان فدراسیون مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان بهترین استعداد بالقوه و درخشان 
و اعجوبه ورزشی به کنفدراسیون آسیا معرفی شد که با توجه به بررسی های به عمل آمده 
از سوی کلیه کارشناسان و متخصصان رشــــته بوکس آسیا در خصوص تمرینات محمد 
رضا به این مهم دســــت یافتند که وی کم ســــن ترین یــــا کوچکترین اســــتعداد بالقوه و 
درخشان و همچنین اعجوبه ورزش بوکس آسیا می باشد که در آینده جزء قهرمانان این 

رشته ورزشی در مسابقات آسیایی و جهانی خواهد شد. 
مفتاحــــی در پایــــان صحبت های خود با اشــــاره بــــه تمرینات براتــــی گفت: محمــــد رضا با 
هماهنگ بودن سیســــتم عصب و عضله و داشتن پاهای بسیار چابک و سریع و رعایت 

اصول پانچــــری در اجرای صحیح تکنیک ها مهارت خاصــــی دارد و با هوش و درایت باالی 
خود در انجام حرکات ورزش مشــــت زنی استعداد فوق العاده ای دارد که همین استعداد 
باعث شده که در فدراسیون بوکس کشــــور و کنفدراسیون آسیا با عنوان کم سن ترین 

اعجوبه ورزش مشت زنی انتخاب و معرفی شود.

میزان کالری مورد نیاز روزانه ورزشکاران نوجوان
، برای حرکات  هگمتانه- گروه ورزش: نوجوانان ورزشــــکار
قدرتــــی و اســــتقامتی حین تمرین و مســــابقه، بــــه تأمین 

کالری الزم نیاز دارند.
پســــران نوجوان روزانه به 3 تا ۴ هزار کیلوکالری و دختران 
نوجــــوان بــــه 2200 تا 3 هــــزار کیلوکالری انرژی نیــــاز دارند و 
توصیه می شــــود برای تأمین کالری مورد نیــــاز از میوه ها، 
، لبنیات کم چرب،  ســــبزیجات، نان و غات ســــبوس دار
پروتئین هــــای خالص و کم چرب و هــــم چنین چربی های 
ســــالم و دوستدار ســــامت قلب اســــتفاده کنند چراکه 
اســــتفاده از این منابع غذایی، نیاز ورزشکار به ویتامین ها 

و اماح معدنی را تأمین می کند.
صبحانــــه، بهتریــــن وعــــده و زمان بــــرای مصــــرف غات 
ســــبوس دار همراه با شــــیر کــــم چرب و میوه هــــا یا غات 
ســــبوس دار همراه بــــا کره بــــادام زمینی، موز یــــا آب میوه 
، لوبیاها، گوشت، مرغ گریل  طبیعی اســــت . برای ناهار نیز

شــــده از منابع غذایی مغذی و جایگزین های سالمی برای 
غذاهای سرخ شده و فست فود ها هستند.

و  ســــاالد  همــــراه  بــــه  گوشــــت  بــــا  همــــراه  ونــــی  ماکار
برای  خوبی  انتخاب هــــای  زیتــــون  وغن  ر و  ســــبزیجات 
چرب  کم  شــــیر  می تــــوان  و  هســــتند  ریکاوری  و  شــــام 
کربوهیــــدرات مهم ترین  هم نوشــــید . در عیــــن حــــال 
باعث  تنهــــا  نــــه  و  اســــت  ورزشــــکاران  برای  ســــوخت 
ذخیره سازی ســــوخت در عضات می شود، بلکه برای 

است. وری  ضر هم  بعد  وز  ر تمرین 
پیش از تمریــــن، به خصوص اگر ناهار زود مصرف شــــده 
باشــــد، یک میان وعده سبک مناسب است و همچنین 
توصیه می شــــود یک تا 2 لیوان آب نوشــــیده شود ضمن 
اینکه نوشــــیدنی های ورزشــــی، شــــیر کم چــــرب و موز به 

ریکاوری بعد از تمرین کمک می کند. 
باید بدانیــــد پروتئین غذایی، به ســــاخت عضات کمک 

می کند و عضات می توانند بســــیاری از اســــیدهای آمینه 
مورد نیاز خود را از طریق غذاها به دست بیاورند.

انتخاب های مناسب برای تأمین پروتئین شامل گوشت 
کم چربی، گوشت مرغ، بوقلمون، ماهی، تخم مرغ، شیر کم 
چربی و ماست است و لوبیاها، نخود، دال عدس، آجیل ها 

و دانه ها نیز منبع خوبی از پروتئین به شمار می روند.
به نقل از ایســــنا، در این مطلب که از سوی کیمیا معینی 
افشــــاری، عضو کمیسیون ســــامت فدراسیون پزشکی 
ورزشــــی تهیه شــــده آمده اســــت: برای کمک به ریکاوری 
عضات باید ســــعی شــــود در هر وعده غذایــــی مقداری 
پروتئیــــن وجود داشــــته باشــــد و نوجوانان فعــــال، برای 
تأمیــــن کالری به میــــان وعده نیاز دارند کــــه برخی از میان 
آبمیوه، چوب  وعده ها شامل نوشــــیدنی های ورزشــــی یا 
، میوه های خشــــک یا پوره  ، کره بادام زمینــــی، انجیر شــــور

میوه ها هستند. 

۲ دانش آموز همدانی به مسابقات شطرنج مدارس کشور راه  یافتند
هگمتانه- گــــروه ورزش: معاون تربیت بدنی و ســــامت 
آمــــوزش و پرورش همــــدان گفــــت: در ســــی و هفتمین 
دوره مســــابقات ورزشــــی قهرمانــــی مدارس کشــــور و در 
رشته شــــطرنج، 2 دانش آموز همدانی به مرحله نهایی این 

مسابقات راه  یافتند.
عبداهلل جعفری افزود: مســــابقات شــــطرنج ایــــن دوره از 
رقابت ها برای نخســــتین بــــار به صــــورت غیرحضوری در 
" شــــاد" به نام یادواره شــــهید ســــپهبد حاج قاسم  بســــتر

سلیمانی برگزار شد.
وی اظهــــار کرد: هفــــت تــــن از دانش آموزان شــــطرنج باز 
اســــتان در دوره هــــای تحصیلــــی متوســــطه اول و دوم در 

ســــی و هفتمین دوره مسابقات ورزشی قهرمانی مدارس 
کشور شرکت کردند.

جعفری عنوان کرد: این دانش آموزان که نفرات برتر رشته 
شطرنج در استان همدان بودند، در دو رده سنی الف و ب 
به مدت ســــه روز با دانش آموزان سراسر کشور به رقابت 
پرداختنــــد که در پایان 2 تن از دانش آموزان نخبه همدانی 

به مرحله نهایی این مسابقات راه یافتند.
وی با اشــــاره بــــه اینکه بیمــــاری کرونا فرصــــت برگزاری 
بســــیاری از مســــابقات ورزشــــی را از مــــا گرفته اســــت، 
و  فعالیت هــــا  خــــاص  وضعیــــت  ایــــن  در  یادآورشــــد: 
مسابقات ورزشــــی برای دانش آموزان در فضای مجازی 

آموزش  از سوی معاونت تربیت بدنی و سامت وزارت 
و پــــرورش با همکاری فدراســــیون ورزش دانش آموزی 

است. شده  بینی  پیش 
معاون تربیت بدنی و ســــامت آمــــوزش و پرورش ادامه 
داد: این مسابقه به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت 
مجازی با هدف حفظ پویایی و نشاط دربین دانش آموزان 
و همچنیــــن انتخــــاب دانش آموزان برتر برای مســــابقات 
قهرمانی کشــــور اجرا می شــــود. وی افزود: این مسابقات 
،دوستدار و حافظ محیط  از ســــوی دانش آموزان ورزشکار
زیست با شــــعار »به امید خدا و با رعایت اصول بهداشتی 

کرونا را شکست می دهیم« نامگذاری شده است.

ح شد؛ در جلسه ستاد مقابله با کرونا در ورزش مطر

: شیوه نامه ها در ورزش های پربرخورد  سلطانی فر
جدی تر دنبال شود 

هگمتانه- گروه ورزش: وزیــــر ورزش و جوانان با تأکید 
بر نظارت جدی بر باشــــگاه ها گفت: با هیچکس نباید 
تعارف داشته باشــــیم و در موارد مواجهه با تخلف باید 
بــــا قاطعیت رفتار کــــرده و متخلفین مجازات شــــوند و 
ضمن آنکه، شــــیوه نامه های بهداشــــتی در رشته های 

پربرخورد همچون کشتی باید جدی تر دنبال شود. 
« در جلسه ســــتاد مقابله با کرونا  »مسعود سلطانی فر
در ورزش کــــه در وزارت ورزش و جوانان برگزار شــــد، با 
اشاره به گســــترش کرونا اظهار داشت: شرایط خاصی 
در کشــــور اســــت و آن چیزی که آینده مــــا را در این باره 
مشــــخص می کند تصمیمات و سیاســــت های ستاد 

مقابله با کرونا است که اتخاذ می کند.
رعایــــت  ضمــــن  کنیــــم  تــــاش  بایــــد  افــــزود:  وی 
دارد،  وجــــود  کــــه  ماحظاتــــی  و  دســــتورالعمل ها 
حتی االمکان فعالیت های ورزشــــی به خصوص ورزش 
همگانــــی محــــدود نشــــود . چــــون همانطور کــــه بارها 
متخصصان برآن تأکیــــد کردند فعالیت بدنی می تواند 

در ابتا نشدن به کرونا تاثیرگذار باشد.
بیشــــتر  افــــزود:  ادامــــه  در  جوانــــان  و  ورزش  وزیــــر 
فعالیت های ورزشــــی باید در محیط های سرباز باشد و 

با تعداد نفرات کمتر فعالیت انجام شود.
وی با تأکید بر ضدعفونی کردن تجهیزات ورزشی اظهار 
داشــــت: با هیچکس رودربایســــتی نداریــــم، بنابراین 
نظارت ها بر باشــــگاه ها باید جدی تر باشد و در مواردی 
که با تخلف برخورد می کنیم باید با قاطعیت رفتار کنیم 

و افراد خاطی مجازات شوند.
وزیــــر ورزش و جوانــــان خاطرنشــــان کــــرد: هــــر چنــــد 
بیشــــتر کســــانی که در باشــــگاه ها فعالیت می کنند، 
جوان هســــتند ولی بــــا توجه به اظهارات کارشناســــان 
و مســــؤوالن ذیربط ســــن افراد مبتا بــــه کرونا در حال 

کاهش است و این خبر نگران کننده ای است.
داد:  ادامــــه  اردوهــــا  کنتــــرل  خوانــــدن  مهــــم  بــــا  وی 

ورزشــــکارانی که بــــه صــــورت قرنطینه درحــــال تمرین 
هستند باید تحت نظارت باشند . ورزشکاری که در اردو 
حضور دارد چنانچه بیش از حد محدود شــــود ممکن 
است دچار برخی افسردگی ها و مشکات روحی شود.

سلطانی فر با تأکید بر توجه بیشــــتر به شیوه نامه های 
بهداشتی برای رشته های پربرخورد اظهار داشت: مثا 
رشته ورزشی کشــــتی، بسیار پربرخورد اســــت و اگر به 
نحو مطلوب شــــیوه نامه ها   را رعایــــت نکنیم می تواند 
تبدیل به یک فاجعه شــــود . نظارت هــــا بر نحوه تمرین 
ورزشــــکاران و اردوها باید بیشتر شود و همکاری هایی 
که با دوســــتانمان در وزارت بهداشــــت و درمان داریم 

ادامه داشته باشد.
وزیــــر ورزش و جوانــــان تاش های مســــؤولین وزارت 
بهداشــــت و درمان و آمــــوزش پزشــــکی را قابل تقدیر 
توصیف کرد و گفت: همانطور که از ســــوی دکتر نمکی 
وزیر بهداشــــت در جلســــه دولت گفته شــــد ما امروز 
دارای کادر درمانی مجرب برای مقابله با کرونا هســــتیم 

ولی در عین حال، این کادر درمانی خسته است.
وی در پایان گفت: بســــیاری از مراکز درمانی کشــــور با 
توجه بــــه ازدیاد مبتایان به کرونا به ســــختی می توانند 
پذیــــرش انجام دهنــــد؛ بنابرایــــن باید تــــاش کنیم با 
رعایت بیشتر شیوه نامه های بهداشتی از ابتای افراد 

جدید به ویروس کرونا جلوگیری کنیم. 

با حضور مدیرکل امور اجتماعی استاندار بررسی شد:

توسعه ورزش روستایی و معیشت
باشگاه های خصوصی

و  روســــتایی  ورزش  توســــعه  ورزش:  گروه  هگمتانه- 
معیشــــت باشــــگاه های خصوصــــی در زمــــان کرونا از 
مباحث مهم دیدار ســــپهری با مهرداد نادری فر مدیر 
کل امــــور اجتماعی اســــتانداری همدان بــــود که مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سپهری سرپرســــت اداره ورزش و جوانان شهرستان 
مایــــر با هدف تاش و پیگیری در خصوص توســــعه 
خصوصی  باشــــگاه های  معیشت  روســــتایی،  ورزش 
در زمان کرونــــا و خانه های ورزش روســــتایی با نادری 
فر مدیر کل دفتر امور اجتماعی اســــتانداری و رئیس 
اســــتان  محلی  بومی  بازی هــــای  و  روســــتایی  هیــــأت 

همدان دیدار و گفتگو کرد.
وی ضمــــن گرامیداشــــت ایام ماه صفر مشــــکات 
و خســــارات وارده به باشــــگاه ها در زمان مقابله با 
بخش های  و  شهرســــتان  ســــطح  در  وس  ویر ونا  کر
زش  ور مسائل  و  مشــــکات  بیان  به  و  ذکر  را  تابعه 
وســــتایی در چهــــار  زش ر وســــتاها و خانه هــــای ور ر
را  فر  نادری  همکاری  و  پرداخت  شهرســــتان  بخش 
زش  ور شکوفایی  شــــاهد  آینده  در  تا  شد  خواستار 
وســــتایی و همچنین جبران خســــارت و معیشت  ر

باشیم.   باشگاه ها 
در ایــــن دیدار نــــادری فر ضمن عــــرض خیر مقدم و 
جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرســــت  انتصــــاب  تبریک 
خود  مســــتمر  و  کامل  همــــکاری  مایر  شهرســــتان 
گفت:  کرد و  را در خصوص موارد ذکر شــــده اعــــام 
بــــه لطــــف خداوند و با تمــــام توان تــــاش خود را در 
ورزش  خانه هــــای  و  وســــتایی  ر ورزش  توســــعه  راه 
آمده  وجود  به  بحران  و  مایر  شهرســــتان  وستایی  ر
در خصوص معیشت باشــــگاه ها در زمان مقابله با 

ونا انجام خواهم داد.  وس منحوس کر ویــــر
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عملیــــات عاشــــورا، یکــــی از نقــــاط برجســــته مجاهــــدت 
رزمندگان بــــود به طوری که صــــدام را دچار هــــراس کرد و 

شخصا به منطقه آمد.
ماه هــــای آغازیــــن دفاع مقــــدس، یــــادآور مجاهدت های 
فراوانی است؛ حماسه هایی که با نثار ارواح مشتاق شهدا 

در دفاع از دین و کیان میهن اسامی رقم خورد.
عملیات عاشورا در منطقه "میمک"، یکی از عملیات های 
مهــــم در بازپس گرفتن مناطق اشغال شــــده از دشــــمن 
بود به طــــوری که صدام، احســــاس خطر کرده و با شــــروع 

عملیات، شخصا در منطقه حاضر می شود.
در اهمیــــت منطقــــه میمک می تــــوان گفت؛ ایــــن خطه از 
قدیم االیــــام مورد مناقشــــه بین ایــــران و عراق بــــود و بارها 
مورد تعــــرض قرار گرفتــــه بود. ســــرانجام در قــــرارداد 1975 
الجزایر از طرف رژیم پهلوی، خط الراس ارتفاعات میمک به 

عنوان مرز ایران و عراق تعیین شــــد، امــــا مرزبندی تا وقوع 
انقاب اســــامی صورت نگرفــــت. در این بیــــن، رژیم عراق 
که به تعیین قطعی مرزها تمایلی نشــــان نمی داد با پیروزی 
انقاب اســــامی، زمینه را برای لغو قــــرارداد فراهم دید و در 

1359/۶/19 به میمک حمله کــــرده و در 1359/۶/21)10 روز 
پیش از آغاز جنگ تحمیلی( آن را اشغال کرد.

تاش برای آزادســــازی این منطقه از 19 دی 1359 آغاز شد و 
" که با مشارکت  در عملیات موفقیت آمیز "ضربت ذوالفقار
ارتش و سپاه متشــــکل از نیروهای کرمانشــــاه، همدان و 
ایام انجام شــــد؛ نیروهای دشــــمن به عقب رانده شــــدند، 
اما پــــس از 15 روز پاتک مداوم و تاش بــــرای بازپس گیری 
منطقه با تحمل تلفات درخور توجهی توانســــتند، قسمتی 
از منطقــــه را مجددا اشــــغال کنند. با توجه بــــه اهمیت این 
منطقه، آن ها با سرســــختی تمام ســــعی در تصرف و تامین 
هرچه بیشتر این منطقه داشتند، اما با مقاومتی که به ویژه 
از طرف خلبانانی چون شهید شــــیرودی و شهید کشوری 
به عمل آمد، دشمن به ســــختی و با متحمل شدن تلفات 
سنگین توانست تنها به قسمت محدودی از اهداف خود 

دســــت یابد. در این عملیات، گرچه دشمن از قلل میمک 
عقب رانده شــــد، اما شــــمال و غرب این منطقه همچنان 
تحت اشــــغال او بود. این وضعیت ادامه داشت تا این که 

عملیات عاشورا اجرا شد.

از غــــروب روز 13۶3/7/25، نیروهــــا به طــــرف اهداف خود 
حرکت کردند. درگیری با رمز یا اباعبد...الحسین )ع( حدود 
ســــاعت 1:30 بامداد در محــــور میانی)فصیل( آغاز شــــد و 
رزمندگان پس از چندین ســــاعت نبرد موفق به پاکسازی 
ارتفاعات فصیل و گرگنی شدند. هوانیروز نیز در پشتیبانی 
عملیــــات، نقش موثری داشــــته و اگر آن هــــا نبودند؛ حفظ 

ارتفاعات مشکل می شد.
 
حضــــور رزمنــــدگان همــــدان در دو تیــــپ انصــــار و  �

نبی اکرم)ص(
رزمنــــدگان همــــدان نیــــز در ایــــن عملیات نقش بســــیار 
مهمی داشته و در قالب تیپ انصارالحسین)ع( به عنوان 
نیروهای احتیــــاط و گروهی نیز در قالب تیپ نبی اکرم)ص( 
وارد عمل شــــدند. ســــردار رضا میرزایی از فرماندهانی که در 

عملیات عاشورا حضور داشته در این باره می گوید:
تیپ انصارالحســــین)ع( در عقبه نگه داشــــته شده بود و 
پس از گرفتن ارتفاعات به وسیله سایر نیروها، وارد عمل 
شده و حفظ خط را عهده دار شد؛ این کار با حضور۶ گردان 
به ویژه گردان 152 از "نهاوند" صــــورت گرفت و رزمندگان 
همدان با وجود حمات سنگین دشــــمن، محور را حفظ 

کردند.
توپخانــــه یــــگان انصــــار نیز بــــا اجــــرای آتش ســــنگین به 
پشــــتیبانی از نیروهای پیشرو برای بازپس گیری ارتفاعات 

پرداخت و در این زمینه، نقش مهمی داشت.
گردان مهندســــی تیپ انصار دردشــــت هاله  همچنین 
وارد عمل شــــده و بیشــــترین نقــــش را در ایجــــاد خاکریز 

و ســــنگر داشــــتند به طوری که اگــــر این خاکریزهــــا ایجاد 
نمی شد؛ منطقه دوباره به دست دشمن می افتاد.

بخش دیگری از نیروهای اســــتان همــــدان نیز به عنوان 
نیروهــــای تیــــپ نبــــی اکــــرم)ص( وارد عمــــل شــــده و در 

آزادسازی ارتفاعات نقش مهمی داشتند.
 
وقتی که گردان خط شــــکن خیبــــر در محاصره گیر  �

افتاد
ایــــن رزمنــــده دوران دفــــاع مقــــدس می افزاید: بخشــــی از 
، حماســــه بزرگی  نیروهای همدان نیز در قالب گردان خیبر
را آفریدنــــد که جالب توجه اســــت؛ این گردان در قســــمت 
جنوبی عملیات انجام می داد و پیشروی و در همان لحظه 
های نخســــت با حمله ای برق آســــا به قلب دشمن زده و تا 
عقبه دشمن نفوذ کرد. قرار بود سایر نیروها و گردان ها نیز 
پابه پای آن ها جلو آمده و با هم حمله کنند، اما متاســــفانه 
نیروهای همجــــوار این گردان با مقاومــــت عراقی ها روبه رو 
شــــده و متوقف شــــده بودند. گردان خیبر که راه برگشت 
نداشت؛ البای نی ها پنهان شــــده و منتظر نیروی کمکی 
می ماننــــد؛ با گذشــــت زمــــان و ارتبــــاط بی ســــیمی متوجه 
می شــــوند که نیروهای خــــودی، امکان ورود بــــه منطقه را 
نداشــــته و گردان خیبــــر در محاصره عراقی هــــا می ماند، اما 

نیروهای دشمن متوجه حضور آن ها نمی شوند.
فرماندهــــان دو تیپ انصــــار و نبی اکرم)ص( مانند ســــردار 
شــــهید علی چیت ســــازیان بــــرای چاره جویی بــــا یکدیگر 
گفتگو کرده و تصمیم می گیرنــــد که از یک طرف به خط زده 
و با سرگرم ســــاختن دشــــمن به طرف خود، فرصت را برای 

فرار نیروهای محاصره شــــده ایجاد کنند، اما پس از  بررسی 
متوجه می شوند که دشمن، تجهیزات بســــیاری  را در خط 
مســــتقر کرده اســــت و اگر رزمندگان بخواهنــــد وارد عمل 

شوند باید به اندازه نیروهای محاصره شده تلفات دهند.
گردان خیبر ۴ روز بدون آذوقــــه منتظر می ماند تا بتواند از 
حلقه محاصره خارج شــــود و با بی ســــیم، پیوسته از زمان 
وقوع حملــــه مجدد بــــرای نجات خــــود و تخلیه شــــهدا و 
مجروحان کســــب اطاع می کردند. این بــــرادران از روحیه 
بســــیار باال و تحســــین برانگیزی برخوردار بودنــــد؛ در روز 
اول، برادران با قطع ســــیم تلفن صحرایی دشمن، روحیه 
سلحشوری خود را نشان دادند. آن ها در انتظار کمک های 
غذایی و نظامی به ســــربرده و کوچک ترین شواهدی دال 
بر تصمیم آن ها برای تســــلیم شــــدن وجود نداشــــت. در 
ایــــن مدت، آن ها جنب یک رودخانــــه فصلی بدون آب در 
، داخل  شــــیاری به طول 100 تا 120 متر و عرض 30 تا ۴0 متر
نیزار انبوهی به ســــر می بردند و یکی از معابر دشمن 8 متر 
با آن ها فاصله داشت، اما دشمن با وجود رفت و آمد زیاد، 
نسبت به محل اختفای آن ها دید نداشت. در این مدت، 
تنها یکی از افراد گردان به حالت ســــینه خیز برای بقیه آب 

تهیه می کند.
در اینجــــا الزم اســــت از ســــرداران شــــهید حاج حســــین 
همدانی، حاج حســــن تاجوک، حاج محسن عینعلی، حاج 
حســــن ترک، و حاج ناصر قاســــمی یادی کنم. این عزیزان 
از فرماندهان شجاع و به نام اســــتان همدان بودند که در 
عملیات های مختلــــف به خصوص در عملیات عاشــــورا 

کارهای بزرگی انجام دادند. 

سرانجام گردان خط شکن خیبر چه شد؟ 

دادن غذا به رزمندگان با شلیک گلوله های توپ
اما مقاومــــت رزمندگان همدانــــی گردان خیبر در "شــــیار 
" و چگونگــــی تهیه آذوقــــه، خود داســــتان جالب  نی خــــزر
دیگری اســــت که »محمد طالبی«، فرمانده این گردان آن 

را روایت می کند:
ســــاعت 17 بعدازظهر بود همه در فکــــر این بودند که چه 
، نی ها را این طــــرف و آن طرف  کار کنیــــم؛ دیدیم یک نفــــر
می زنــــد و می آید. مــــا آماده شــــدیم؛ زیرا تصــــور می کردیم 
عراقی اســــت، اما هنگامــــی که جلو آمد، متوجه شــــدیم از 
بچه های گردان خودمان است. او یک نارنجک و یک قرآن 
در دســــتش بود. گفــــت: "از صبــــح دارم تنهایی مقاومت 
می کنــــم"، گفتیم: "خدا عنایت کرد که مــــا را پیدا کردی، اگر 
20 متر دیگر رد شده بودی، اســــیر می شدی"،  جواب داد: 

"می ترسیدم اسیر شوم و زیر شکنجه همه چیز را لو دهم؛ 
بنابرایــــن، نارنجک گرفته بودم که اگر آمدند مرا بگیرند، آن 
را منفجر کنم؛ دیگر چاره ای نداشته و همه فشنگهایم را از 
دســــت داده بودم، تمام بدنم را تیر زده اند. تمام مدت، آیه 

"وجعلنا من بین..." خوانده و دویده ام".
وی درباره چگونگــــی تهیه آذوقه و مواد غذایی در تنگنای 
، آذوقه تمام شــــده و  محاصــــره می گویــــد: در آن چنــــد روز
قوای نیروها تحلیل رفته بود. اینکه به خط دشــــمن بزنیم 
یا مخفیانه از محاصره رهایی یابیم، مســــتلزم انرژی و توان 
جسمی بود. قرارشــــد از آن طرف خط با پرتاپ گلوله  توپ 
105 به ما آذوقه برســــانند. داخل گلوله ها خالی شــــده و با  

کشمش، پسته و جیره خشک پر شده بود، اما برای آنکه 
دشمن نسبت به این اقدام حســــاس نشود، گلوله های 
جنگی نیز همراه این پوکه ها اطراف نیزارها پرتاب می شد 

وما با بی سیم، گرای گلوله ها را تنظیم و گزارش می کردیم.
مکالمه با بی ســــیم در آن شرایط، خطرات شنود دشمن را 
به دنبال داشت، از این بابت، برادران در انتقال گزارش با 

محدودیت هایی روبه رو بودند.
 در این هنگام، یکی از گلوله هــــای جنگی به جای فرود در 
اطراف نیزارها به قســــمتی از نیزارها در گوشــــه ای از محل 
محاصــــره اصابت کرد. نیــــزار به دلیل خشــــک بودن برای 
سوختن مســــتعد بود؛ بنابراین، آتش به جاهای دیگر نیز 
سرایت کرد. رزمندگان که در نقطه مقابل محل آتش قرار 
داشــــتند به دعا و ذکر متوسل شــــدند. هر یک از آنها، به 
نوبه خود از روی استیصال از خدا طلب استمداد می کرد. 
سرانجام، آتش در هفت، هشــــت متری ما خاموش شد. 

بدین ترتیب، نه تنها این طرح نتیجــــه نداد، بلکه عرصه را 
برای اقامت بیشتر در این مکان محدودتر کرد.

فرمانده گردان خیبــــر می افزاید: چهار روز گذشــــت، حال 
مجروحان به شدت وخیم بود و سرما، تشنگی و گرسنگی 
امان بچه هــــا را بریده بود، اما اقدام موثــــری از طرف قرارگاه 

برای نجات نیروهای در محاصره افتاده صورت نگرفت.
 یکشــــنبه 13۶3/7/29 از طریــــق بی ســــیم، دلیــــل اجــــرا 
نشــــدن حمله نجــــات را از قــــرارگاه جویا شــــدیم؛ فرمانده 
تیپ نبی اکرم)ص( گفت: ما دیگر نمی توانیم برای شــــما 
کاری کنیــــم خودتان هر طور صــــاح می دانید اقدام کنید. 
اگر خواســــتید حمله کنید و اگر نه، تســــلیم شوید و صبح 
روز پنجم)دوشــــنبه ۶3/7/30(، تصمیــــم نهایی به خود 

محاصره شدگان واگذار شد.
وداع غم انگیز  �

طالبی ادامه می دهد: بچه ها با حفظ روحیه، خیال تسلیم 

شدن به دشمن را نداشــــتند، اما چاره ای نبود. رزمندگان 
وداع غم انگیــــزی بــــا یکدیگر کرده و زخمی هــــا را تا نزدیک 
جاده ای که محل رفت و آمد عراقی هــــا بود؛ بردند تا آن ها 
پیدایشــــان کنند. ســــاعت ۴ صبح پیش از روشن شدن 
هوا از پشــــت بــــه خــــط زده و در یک نبرد ســــخت و تن به 
تن موفق به عبور از  دشــــمن شــــدیم؛ هرچنــــد تعدادی از 
نیروها در میانه راه بر اثر نبرد یا گذشــــتن از میدان مین به 

شهادت رسیدند.
 در این عملیات، حدود52 شهید و  135 مجروح از  استان 

همدان تقدیم اسام و انقاب شد. 

منابع: 
https://www.dana.ir-

https://www.yjc.ir-
-کتاب حماسه های نامداران گمنام 

به بهانه سالروز عملیات »عاشورا« در میمک

عبور دالورمردان گردان
خیبر »همدان« از قلب بعثی ها 

ً
عملیاتی که صدام را هراسان کرد و خود شخصا

 در آن حضور یافت 
شهدای همدان

در عملیات عاشورا
در عملیــــات عاشــــورا  52نفر از رزمندگان اســــتان 

همدان شهید و حدود1۴0نفر نیز مجروح شدند.
نتایج عملیات عاشورا نیز به شرح زیر رقم خورد:

- بازپــــس گیری بیش از 50 کیلومتر مربع از مناطق 
اشغالی.

- تصرف بخش مهمی از ارتفاعات منطقه )فصیل 
-گرگنی(.

- در معرض تهدید قرار گرفتن جاده بدره - مندلی.
- آزاد شدن جاده مرزی خودی.

- کشته و زخمی شــــدن حدود 1500 نفر از نیروهای 
دشمن.

. - به اسارت درآمدن 190 نفر
- انهدام چندین دستگاه تانک و خودرو نظامی.

بــــه غنیمــــت درآمــــدن چهــــار دســــتگاه تانک،   -
هفت دســــتگاه خودرو، شــــش قبضــــه تفنگ 10۶ 
میلیمتــــری، 29 قبضه خمپاره انــــداز و تعداد زیادی 

ساح سبک و مهمات. 
اسامی شهدای استان همدان به این شرح است:  

محمود ربیعی
مهدی حلوایی

ذوالفقار کنعانی
جهانشاه قیصری

حسین غامی محبت
همت علی بابایی

شیروده پتکی
عزیز امراللهی

محمود حجازی انجاسی
محمد مولوی

علی ناینی ضمیر
شمس علی خدابنده لو

حسین اسامی
علی قمر سلیمانی

حسین صوفیان
ابراهیم رستمی
عباس صالحی

رضا متینی
حسین ترکی

روح ا... بهرامی
امیر زارعی

پرویز توتونچی
تقی جعفری صدر

محمد ضرابی
معصوم علی سعادتی مهران

جلیل مرتضی قلی
رضاحسین اختیار

منصور جوکار
محمدرضا صیدی

ابرهیم اصانی
محمدعلی روزبهانی

محمدعلی جباری
امیر شمسی

نصرت ا... شکوری
بهمن قیاسی

محمدتقی خدادادی
علی محمد جعفری جوزانی

هاشم عینعلی
محمدعلی جنتی

نورمحمد موسیوند
صحبت ا... عباسی

یدا... پرهام
صفرعلی یوسفی

مرتضی شاه وردی
جمشید طهماسبی

علی اسدی محرز
محمود بابایی

محمد گنجی
علی احسان شیراوند

عمران نصیری
عباس شکری

براتعلی دستجردی
روحشان شاد و یادشان گرامی باد 

یادنامه



شماره 99/3 ز آگهي مزایده عمومي          

شــرکت آب منطقه اي همدان در نظر دارد یک دســتگاه آپارتمان مسکونی واقع در مالیر و چند گروه از لوله و اتصاالت، 
شــیرآالت و آهن آالت مازاد و ضایعات آهن را به شــرح اســناد و شــرایط مزایده از طریق مزایده عمومي )به صورت کتبي( به فروش 
برساند. همچنین این شرکت قصد دارد در اجرای کمیسیون ماده 2 شماره 970001 مورخ 97/01/30، اداره کل امور اقتصادی و دارایی 
اســتان همدان یک دســتگاه خودرو کامیون بنز اسقاطی صرفاً بین مراکز مجاز اسقاط خودرو سنگین با شرایط زیر را نیز به فروش برساند. لذا 
از کلیه متقاضیان دعوت مي گردد جهت خرید اسناد و شرایط کلیه اقالم یادشده از روز پنجشنبه تاریخ 99/07/24 حداکثر تا پایان وقت اداري 

)ساعت14:00( روز شنبه مورخ 99/08/17 به سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. 
بازدید از واحد آپارتمان مســکونی واقع در مالیر با هماهنگی شــماره تماس های مندرج در شــرایط مزایده فروش آپارتمان مالیر و لوله و اتصاالت، 
آهن آالت مازاد و کامیون اســقاطی محل ســد آبشــینه از تاریخ 99/07/25 تا 99/08/17 امکان پذیر اســت. میزان ســپرده شرکت در مزایده به 
ترتیب برای هر ردیف در جدول زیر مشخص می باشد که می بایستی طی ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت آب منطقه ای همدان و یا واریز وجه مورد نظر 
به شماره شبا IR300100004001116406376819 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران انجام شود و رسید وجه و یا اصل ضمانتنامه را در 
پاکت )الف( همراه با ســایر مدارک پیشــنهادی و شرایط امضا شده مهر و موم شده به شرح بیان شده در اسناد مزایده، به دبیرخانه حراست شرکت 

آب منطقه ای همدان تحویل و هم در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند. 
قیمت فروش اســناد مناقصه مبلغ هفتصد هزار )700.000( ریال اســت که واجدین شــرایط می توانند از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت به 
شــماره حساب 4001116404020914 و شماره شــبای IR 660100004001116404020914 تحت عنوان درآمد آب منطقه ای همدان نزد 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد. 
مهلت ارســال پاکت پیشــنهادي قیمت جهت مزایده تا پایان وقت اداری )ســاعت 14( روز دوشــنبه مورخ 99/08/19 مي باشد. همچنین بازگشایي 
پــاکات حــاوی مــدارک ارائه شــده رأس ســاعت 10صبح روز سه شــنبه مــورخ 99/08/20 در محل شــرکت آب منطقه اي همدان مي باشــد. ضمناً 

پیشنهاددهندگان باید قیمت پیشنهادی خود را بدون 9% مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در سامانه ستاد درج نمایند. 
9% مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده می باشد و هزینه آگهی مزایده قبل از تحویل کاال از برنده مزایده اخذ می گردد.

شرکت سهامي آب منطقه اي همدان م . الف  1062

)نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 99/07/24

میزان سپرده )ریال(قیمت پایه )ریال(شرح کاالردیف

4.300.000.000215.000.000آپارتمان مسکونی واقع در مالیر 1

102.500.000)بر حسب هر کیلوگرم( 50.000فروش آهن آالت مازاد، مخازن سوخت و ضایعات آهن 2

464.100.00023.205.000انواع اتصاالت جی آر پی3

11.224.075.000561.204.000انواع لوله و اتصاالت چدنی 4

1.258.800.00062.940.000انواع لوله و اتصاالت فوالدی5

2.735.000.000136.750.000شیرهای پروانه ای، هواگیری و فشارشکن فوالدی6

50.000.000)بر حسب هر کیلوگرم( 50.000کامیون بنز اسقاطی7

مزایده کتبي شامل 7 گروه:

مرکــز حمایت از کودکان و زنان بی سرپرســت، بیماران خاص و خانواده هــای بی بضاعت آماده دریافت کمک های 

نقدی، بسته های غذایی و نذورات شما عزاداران عزیز جهت توزیع بین نیازمندان می باشد.

به نام مؤسسه خیریه جوانان محمد رسول  اهلل)ص(

*780*2595 #
6037 - 6919 - 8004 - 5652

0۹1۸۵002۵۹۵             0۸1-۳۸27۸0۸1 
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حدیث

عکس روز
اقدامات سازمان بازآفرینی شهرداری همدان در بازآفرینی در  بازار مظفریه 

تئاتر فجر سی ونهم 
متأثر از شرایط کرونایی

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: دبیــــر ســــی و نهمین 
جشــــنواره بین المللی تئاتــــر فجر با اشــــاره به اینکه 
نباید در شــــرایط موجــــود این دوره از جشــــنواره را با 
دوره های قبل مقایســــه کنیم، تأکید کرد : جشنواره 

سی و نهم »بین المللی« نخواهد بود.
جشنواره  نهمین  و  سی  حسین مسافرآستانه دبیر 
بین المللی تئاتر فجر درباره وضعیت برگزاری بخش 
بین الملل این دوره از جشــــنواره با توجه به شــــرایط 
کرونایی موجود در جهان، گفت: در دوره سی و نهم 
جشــــنواره تئاتر فجر بخــــش بین الملل وجود ندارد 
زیرا اکثــــر کمپانی های تئاتر در کشــــورهای مختلف 
دنیا تعطیل هستند. بین المللی بودن تعریفی دارد 
و باید همه وجوهش نیز وجود داشته باشد که این 

امر در شرایط کنونی میسر نیست.
وی ادامــــه داد: ارتباط بین المللی تا حدی وجود دارد 
و شاید به برگزاری کارگاه  و حتی اجرای یک یا 2 اثر در 
جشنواره سی و نهم ختم شود، ولی اینها نمی تواند 
به معنــــای بین المللی بودن این دوره از جشــــنواره 

باشد.
مسافرآســــتانه درباره وضعیــــت بخش های داخلی 
جشنواره ســــی و نهم با توجه به شــــرایط نامناسب 
، یادآور شــــد: از  اجراهــــا و همچنین رونــــد تولید تئاتر
سال 8۴ به بعد جشنواره تئاتر فجر برآیند وضعیت 
ســــال تئاتر کشــــور بوده اســــت در حالی که قبل از 
آن جشــــنواره بــــه تولید آثار یک ســــال آینــــده تئاتر 
می پرداخت. با مدل قبلی، برگزاری جشنواره معنایی 
نداشت زیرا جشــــنواره تئاتر فجر باید برآیند بهترین 

کارهایی باشد که در طول سال اجرا می شوند.
دبیر ســــی و نهمین جشــــنواره تئاتر فجر تأکید کرد: 
 در شــــرایط کرونایی وضعیت تولید و اجرای 

ً
طبیعتا

آثار نمایشــــی مناســــب نیســــت و جشــــنواره نیز با 
توجه به وضعیت موجود ســــال 99 برگزار می شود. 
به همیــــن دلیل نباید جشــــنواره ســــی و نهــــم را با 
دوره های قبلی مقایسه کرد و باید وضعیت موجود 

در سال جاری را مدنظر قرار داد.
وی درباره اینکه آیا احتمال جدایی بخش بین الملل 
جشنواره تئاتر فجر و برگزاری آن به صورت مستقل 
وجود دارد یا نــــه، اظهار کرد: فعــــًا در این خصوص 
بحثی در شــــورای سیاســــتگذاری جشــــنواره و بین 

مدیران و مسئوالن مطرح نیست.
مسافرآســــتانه در بخش پایانی سخنان خود درباره 
وضعیت بودجه جشــــنواره ســــی و نهم نســــبت به 
 بودجه 

ً
دوره ســــی و هشــــتم تصریح کــــرد: طبیعتــــا

جشنواره بر اساس برنامه های آن تصویب می شود. 
ما در دوره ســــی و نهم بخش هایــــی را حذف کردیم 
و در عین حال بخش هایی نیز به جشــــنواره اضافه 
شــــد. برآیند کلی این اســــت که بودجه این دوره نیز 

در حد سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر باشد.

جشنواره

»حوا« به ایتالیا می رود
مشکالت زنان در مهاجرت

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: فیلــــم کوتاه »حــــوا« به 
جشــــنواره  یــــک  در  پرویــــزی  شــــاهین  کارگردانــــی 

ایتالیایی به نمایش در می آید.
، فیلم کوتــــاه »حوا« بــــه کارگردانی  به گــــزارش  مهــــر
 Golden Short Film شــــاهین پرویزی به جشــــنواره

Festival ایتالیا راه پیدا کرد.
اولین دوره جشــــنواره »ُگلدن ُشــــرت فیلــــم« در رم 
برگزار می شــــود و مراســــم افتتاحیه آن در ژانویه 2021 
در قلعه تاریخی اورسینی - کلونا در نزدیکی رم برگزار 
خواهد شــــد. فیلم های منتخب این فســــتیوال به 
صورت فصلی برگزیده می شوند و در پایان منتخبان 
در مراسم ماه ژانویه در رقابت نهایی حضور خواهند 

داشت.
پخــــش بین المللــــی ایــــن فیلم بــــر عهــــده کمپانی 
گلدن پیکس انگلستان است که در زمینه تولید و 

پخش فیلم کوتاه نیز فعالیت دارد.
داســــتان »حوا« روایت خیانت و مشــــکات زنان در 

مهاجرت است.
از جمله عوامل این فیلم کوتاه می توان به بازیگران: 
رویا ُمرسلی، رضا زهره کرمانی، نویسنده، کارگردان و 
: شــــاهین پرویزی، مدیر فیلمبرداری: علی  تدوینگر
: آرش  فراهانی، طراح صحنه: رضا کرمانــــی، صدابردار
بزرگی و میثم قوامــــی، طراحی و تدوین صدا: علیرضا 
علویان، موسیقی متن: ســــاالر خسروجردی، گریم: 
، مدیر تولید: نازنین شایقی، تهیه  نســــیم معمارپور
کننده: شاهین پرویزی، پخش بین الملل: کمپانی 

»گلدن پیکس« انگلستان اشاره کرد.
فیلمبرداری »حوا« را علی فراهانی بر عهده داشته که 
در ســــال 2018 با فیلم »کودک ساکت« جایزه اسکار 

بهترین فیلم کوتاه را دریافت کرد.

سی نما

»و این گونه اســـت زینب« به کتاب فروشی ها رسید
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: انتشــــارات جمکران 
برای احیاء کتب ارزشــــمند گذشته »و این گونه 
اســــت زینــــب« تلخیصــــی از کتــــاب »خصائص 

زینبیه« را منتشر کرد.
بــــرای معرفــــی عظمت شــــخصیت و   تاکنــــون 
کتاب هــــای  )س(  زینــــب  حضــــرت  شــــناخت 
گوناگونــــی به رشــــته تحریــــر درآمده کــــه یکی از 
آیت اهلل  اثــــر  زینبیه«  »خصائــــص  آنهــــا  بهترین 
ســــید نورالدیــــن جزایــــری از مجتهدین محقق 

قرن چهاردهم هجری است.
کتــــاب  معروف تریــــن  زینبیــــه«  »خصائــــص 
ســــیدنورالدین جزایــــری از زمان نــــگارش مورد 
اقبال علما و عموم مــــردم قرار گرفت و چاپ ها 
و ترجمه هــــای مکــــرری را تجربه کرد. نویســــنده 
خوزســــتانی کتاب ســــعی داشــــته در راســــتای 
ارادت عمیــــق و عالمانــــه خود، تصویر درســــتی 
از مقام شــــامخ و بی بدیل حضــــرت زینب کبری 

ســــام اهلل علیها به رشــــته تحریر درآورد و نگاه 
محدود و معیوب تک بعــــدی به حضرت زینب 

را اصاح کند.
آن مخدره را  وی در این نوشــــته، ۴0 خصیصه از 
بــــرای خوانندگان بازگو کرده اســــت. این کتاب 

با هدف ایجاد تصویری درســــت از پیام آور کربا 
و زدودن مطالــــب ناصحیــــح و ضعیف در کتب 
مقتــــل دربــــاره حضرت زینــــب )س( نگاشــــته 
شــــده و تأئید و تقریظ علمای طراز اول آن زمان، 

اهمیت کتاب را دوچندان کرد.
تلخیــــص و بازآرایی و متناســــب ســــازی متون با 
ادبیــــات و نیاز امــــروز و همچنین بهینه ســــازی 
عبارت پردازی های نامأنوس »خصائص زینبیه« 
از اهــــداف نــــگارش کتــــاب »و این گونه اســــت 
زینب« اســــت؛ به نحوی که برای جوانان منبعی 
مناســــب و جذاب در مطالعه شناخت حضرت 
زینــــب )س( خواهد بــــود و بــــرای ارادتمندان به 
فرهنگ و قهرمانان عاشورا، شناختی چند ُبعدی 
نسبت به حضرت زینب )س( ایجاد خواهد کرد.

کتــــاب »... و این گونه اســــت زینب« جدیدترین 
اثر انتشــــارات کتاب جمکران در 25۶ صفحه به 

کتاب فروشی ها رسید.

میز مطالعه ایستگاه آسمان

نمایشگاه مجازی

وصیت نامه شهید حجت اهلل براتی: 

سربازم و از عشق اهلل مستم
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: کجای این خاک 
بودی، زیــــر کدام آســــمان، آن لحظه که این 
کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شد؟ زیر 
آتش کدام خمپاره وآمــــاج کدام گلوله برایم 
داشــــتی  حالی  چه  را؟  هایت  حرف  نوشــــتی 
وقتی بــــا تمام وجــــودت جانت را گذاشــــته 
بــــودی البــــای واژگان پرپر و می نوشــــتی از 
از  گلگون،  افق های  از  می نوشــــتی  عبورت؟ 
جوانه های روییــــده در خاک های تفتیده. تو 
می نوشــــتی و امروز منم کــــه می خوانمش، 
منــــم که صدای تــــو شــــده ام در خواب های 
ســــنگین دنیا. تو می نوشــــتی و امروز مائیم 
که کلمــــات تــــو را فریادیم، چشــــم هایت را 
، ای جاودانه  بیداریم و دســــتانت را در اهتزاز

تاریخ!
شــــهید حجت اهلل براتی در وصیت نامه خود 
آورده اســــت: عزیــــزان دنیــــا وفا نــــدارد پس 

مردن در بســــتر را برای خود ننگ بدانید و در 
راه دفاع از وطن، ناموس و اسام به پا خیزید.

بسم رب الشهدا والصدیقین
و التحسبن الذین قتلو فی سبیل اهلل امواتا 

بل احیاء عند ربهم یرزقون
به سربازی قسم که اسام پرستم

بلی سربازم و از عشق اهلل مستم

قسم خوردم که جانبازی کنم من
بســــتم دوســــت  بــــا  را  میثــــاق   ایــــن 

پی بدخواه قرآن ، مذهب و موطن خویش 
ولیکن زنده و جاوید هستم

درود بر رهبر انقاب امام خمینی و ســــام بر 
شهیدان و پدران و مادران داغدیده.

ای پدر و مادر عزیزم اگر ســــعادت شــــهادت 
نصیبم شــــد برایم گریه نکنید و به برادران و 
خواهرانم توصیه می کنم که فقط راه اسام را 

بروند و هدفشان خدا باشد.
گاه باشــــید کــــه مرگ با شــــرف بر  بدانیــــد و آ
زندگی ننگین ارجحیت دارد؛ عزیزان دنیا وفا 
ندارد پس مردن در بســــتر را برای خود ننگ 
بدانید و در راه دفاع از وطن، ناموس و اسام 

به پا خیزید.
به امید پیــــروزی انقاب اســــامی به رهبری 

امام خمینی در سراسر عالم.

گام دوم اجرایی برای نمایشگاه کتاب مجازی
 تفاهم نامه ارشاد با پست

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: معاونــــت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــــاد اســــامی و 
شرکت ملی پســــت جمهوری اسامی ایران 
کتاب  تفاهمنامه همکاری ویژه نمایشــــگاه 

مجازی امضا می کنند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، جلســــه هماهنگی 
با ســــازمان هــــا و نهادهــــای مختلــــف برای 
برگزاری نمایشــــگاه مجازی کتاب با شــــرکت 
ملی پســــت ایران با حضور محســــن جوادی 
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
مدیرعامل  سبحانی فر  رمضان علی  اسامی، 
شــــرکت ملی پســــت ایران،  ایوب دهقانکار 
مدیرعامل موسســــه خانه کتــــاب و ادبیات 
ایــــران، حســــین صفــــری معــــاون اقتصاد و 
فرهنگ موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، 
حســــن عمیدی مدیرکل دفتــــر مدیرعامل، 
امور اســــتانها و ارتباطات و بابک افروز مدیر 
کل بازاریابی و توسعه کســــب و کار شرکت 

ملی پست  برگزار شد.  
مطابــــق این جلســــه، بــــا  توجه بــــه اهمیت 
و  کتاب  مجازی  نمایشگاه  باکیفیت  برگزاری 
ضرورت دقت، حفاظــــت از منافع مخاطبان، 
ناشران و ســــایر اجزای حاضر در نمایشگاه،  
امــــور  معاونــــت  بیــــن  مــــا  تفاهم نامــــه ای 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــــاد اســــامی و 
شــــرکت ملی پســــت ایران به عنوان یکی از 
نهادهای تاثیرگذار در نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران ظــــرف دو هفته آینده به امضای 

طرفین خواهد رسید.
در این جلســــه، همچنین درباره تســــریع در 
پست کتاب با توجه به سامانه پست کتاب 
بحث و تبادل نظر شــــد تا اولین نمایشــــگاه 
مجازی کتاب در زمان برگزاری به صورت ویژه 

از طرف شرکت  ملی پست حمایت شود.
در این جلســــه محســــن جوادی بــــا یادآوری 
نقش مهم پســــت در نمایشگاه های کتاب 

گذشــــته، خواســــتار مشــــارکت  ســــال های 
بیشــــتر شــــرکت ملی پســــت در نمایشگاه 

کتاب مجازی در سال جاری شد.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســــامی، تنظیم تفاهم نامــــه در این زمینه را 
ضــــروری دانســــت و اضافه کــــرد: همکاری و 
هماهنگی مســــتمر وزارت فرهنگ و ارشــــاد 
اسامی با شــــرکت ملی پست، اقدامی مهم 
در راســــتای رشد فرهنگ کتابخوانی به شمار 
می آید و بر توســــعه فرهنگی کشــــور تأثیر به 

سزایی خواهد داشت.

رهبر انقالب حل مشکالت اقتصادی و معیشتی را نیازمند شیوه ی خاصی از مدیریت می دانند؛

به سبِک حاج قاسم

بخشــــهای  از  برخــــی  »در  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
اقتصادی ما توان مدیرّیتی ضعیف اســــت... مدیرّیتها 
بایســــتی قــــوی باشــــند، فّعــــال باشــــند، خسته نشــــو 
باشــــند. هر جا ما بــــا مدیرّیتهایی با ایــــن خصوصّیات 
-یعنی خســــتگی ناپذیری و فّعالّیت و نشــــاط- مواجه 
بودیــــم دیدیم که کار پیشــــرفت کرده و هــــر جا که این 
جــــور حضــــورِ الزم و دائم وجود نداشــــته باشــــد، البّته 
مشــــکات پیش می آیــــد.« 1399/07/21 این ســــخنان 
رهبر انقاب اســــامی در ارتباط تصویری با دانشجویان 
دانشگاه های افســــری یکبار دیگر مسئله ی »مدیریِت 

اقتصاد ملی« را در افکار عمومی مطرح ساخت.
زیر  یادداشــــت  اطاع رســــانی KHAMENEI.IR در  پایگاه 
براســــاس بیانــــات حضرت آیــــت اهلل خامنــــه ای، ضمن 
تحلیــــل ابعــــاد مشــــکات اقتصــــادی و معیشــــتی، راه 
ُبرون رفت از آن را بررســــی کــــرده و خصوصیاِت مدیریت 
کارآمدی که تواِن حل مسئله ی اقتصاد دارد را نیز تبیین 

کرده است:
یکم: مشکات معیشتِی مردم

امــــروز مســــئله ی اولویت دار کشــــور »اقتصاد« اســــت: 
اســــت.«  کشــــور  اولوّیــــت دار  مســــئله ی  »اقتصــــاد، 
139۶/01/01 و واقعیــــت این اســــت که »مــــردم از لحاظ 
معیشــــت دچار مشــــکلند.« 139۶/01/01 مشــــکلی که 
برای عموم ملموس است: »مشکات معیشتی، امروز 
چیزی است که آحاد مردم، همه آن را احساس میکنند؛ 
 زیر فشــــارند... 

ً
یک بخشــــی از مردم هم بشــــّدت و واقعا

 فشار می آورد روی 
ً
گرانی فراوان اســــت. خب اینها واقعا

مردم؛ یک مشــــکاتی اســــت که وجــــود دارد؛ یا کاهش 
ی؛ اینها مشکات اقتصادی کنونی کشور 

ّ
ارزش پول مل

است.« 1397/05/22
دوم: فشار حداکثرِی دشمن

یکی از اهداف جدی و مهم دشمن هم ضربه بر پیکره ی 
آنها مسئله ی  ایران اسامی اســــت: »هدف میان مّدت 
اقتصاد کشور است، مســــئله ی معیشت مردم است. 
اقتصاد بایســــتی حرکت نکند، معیشت مردم بایستی 
لنــــگ بمانــــد، کار و تولید باید در کشــــور پاییــــن بماند، 
بیــــکاری باید به عنوان یک با در کشــــور عمومّیت پیدا 
کند، مردم بایستی از جمهوری اسامی و از نظام اسامی 
به خاطر مشکات معیشــــتی ناامید و مأیوس بشوند. 

این هدف دشمن اســــت.« 139۶/02/20 و چنین هدفی 
را از مسیر »فشــــار حداکثری« و »تحریم های بی سابقه ی 
« دنبــــال می کنند: »رئیس جمهــــور آمریکا  جنایت آمیــــز
اظهــــار خوشــــحالی میکند که بلــــه، ما فشــــار حّداکثری 
اقتصــــادی و تحریمهــــای حّداکثــــری را ِاعمــــال کردیم و 
اقتصــــاد ایران را دچــــار اختال کردیــــم.« 1399/07/21 در 
واقع دشــــمن یکی از »ارکان قدرت ملی« کشور را هدف 

گرفته است.
سوم: به سبِک سلیمانی

در برخورد با فشــــارها و توطئه های دشمن 2 نوع برخورد 
متصــــور اســــت. برخــــی راه ُبرون رفــــت از مشــــکات را 
»سازش« و عقب نشینی از اصول و منافع ملی می دانند 
امــــا عاوه بر مبانی اعتقادی، تجربــــه ی تاریخی نیز چنین 
چیــــزی را رد کــــرده اســــت. نزدیک ترین ایــــن تجربیات را 
می تــــوان »تجربه ی برجام« دانســــت. اما از ســــوی دیگر 
شــــیوه ی دیگری نیز برای عبور از موانع دشمن ساخته و 
غلبه بر مشــــکات مختلف اقتصادی و معیشتی وجود 
« را تــــوأم کرده و  دارد. الگویــــی که »شــــجاعت« و »تدبیر
را »محافظه کاری« و »عقب نشــــینی« معنا  »عقانیــــت« 

نمی کند.
نمونــــه ی عینی چنین ســــبک و شــــیوه ای در زمانه ی ما 
»حاج قاسم ســــلیمانی« است: »شهید ســــلیمانی، هم 
شــــجاع بود، هم بــــا تدبیر بــــود؛ ِصرف شــــجاعت نبود؛ 
بعضی ها شجاعت دارند اّما تدبیر و عقل الزم برای به کار 
بردن این شــــجاعت را ندارند. بعضی ها اهل تدبیرند اّما 
اهل اقدام و عمل نیستند، دل و جگر کار را ندارند... هم 
شــــجاع بود، هم با تدبیر بود.« 1398/10/18 حاج قاســــم 
بــــا چنین شــــیوه و مدلی توانســــت جمهوری اســــامی 
را در جبهــــه ی مقاومــــت و مبــــارزه علیه مســــتکبرین و 
وابستگان شــــان به پیــــروزی برســــاند و اینــــک »جنگ 
اقتصــــادی« نیــــز به الگــــو و مدل حاج قاســــم نیــــاز دارد 
یعنــــی مدیریِت »قــــوی، فّعــــال و خسته نشــــو.«: »برای 
، به کاری احتیاج داریم که هم  شکوفایی اقتصاد کشــــور
مجاهدانه باشد، هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بی حالی، 
کم انگیزگــــی، مســــئله ی اقتصاد کشــــور حــــل نخواهد 
شــــد. کار جهادی باید انجام بگیرد، مدیرّیتهای جهادی 
باید بر مسائل اقتصادی کشــــور احاطه داشته باشند.« 

1398/01/01

درایت

را دانایــــی  دفتــــر  کنــــد  چــــه  الابالــــی 
را ســــودایی  ســــر  نباشــــد  وعــــظ  طاقــــت 
کنــــد جمــــع  اگــــر  تــــش  آ بــــا  تــــو  قــــول  را  آب 
را شــــکیبایی  و  عشــــق  کنــــد  کــــه  نتوانــــد 
ی سعد

امام هادی علیه السالم:

بر رفع نیازمندی های مؤمنین و شادکردن و 
برطرف نمودن ناراحتی آنها حریص باشید )بسیار 

عالقه مند(؛ زیرا بعد از انجام واجبات هیچ عملی بهتر 
از مسرور کردن مؤمن نیست.
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