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9830 14  : مناقصه  ه  ر شما  - عمومئ  مناقصه  گهئ   آ
)1398 /05 /0 1 : مورخ  شنبه   سه  ز   و ر  ( ول     ا نوبت   - ول   ا مرحله 

بدون آب کتاب زندگی را باید بست
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان

شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات 
 فنی موجود براســاس فهرست بهای ســال 1398 از طریق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت یک

 مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید .
- نوع ، کیفیت و کمیت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

- انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ 30 درصد مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضایت نامه از کارفرما ضروری است .
- ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت 90روز معتبر بوده و برای 90روز دیگر قابل تمدید باشد.

- تضمین شــرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار(: طبق آیین نامه تضمین معامــات دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 
1394/09/22 هیئت وزیران

 مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارســال دعوتنامه از طریق وبگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام در سایت 

فوق االشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
- کلیه واجدین شــرایط می توانند  اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخه 98/5/1 تا مورخ 98/5/5 
دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف، ب و ج را تهیه و تا ساعت 19 مورخ 1398/5/16 نسبت 
به بارگزاری اســناد به صورت فایل PDF در سامانه اقدام نمایند. در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع 

کار( در پاکت مهر و موم شده تا ساعت 14 مورخ 1398/5/16 به دبیر خانه شرکت الزامی می باشد .
- بازگشــائی پاکات پیشنهادی در روز پنجشنبه مورخ 1398/5/17 راس ساعت 9 در محل کمیسیون معامات این شرکت طبق 

آدرس مزبور انجام می شود.
-  متقاضیان جهت دریافت اطاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمایند .

- الزامیســت پیمانکار بر اســاس صاحیت و ظرفیت کاري مورد تائید از مراجع ذیصاح قیمت پیشنهادي خود را تسلیم که درصورت 
تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وي ضبط مي گردد .

- به پیشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط ، مخدوش 
و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

- تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی )HSE( الزامی است.
- ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.

- برنده باید دارای کد معاماتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسامی باشد .
- آدرس شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک

www.iets.mporg.ir :                   پایگاه اطالع رساني مناقصات کشور -
www.Abfarhamedan.ir  :   شرکت آب و  فاضالب روستائی استان همدان -

شهرستانروستا/مجتمععنوان پروژه
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565
بازدید اعضای شورای اسالمی شهر همدان
 از نیروگاه شهید مفتح

سرمربی فوتبال شهرداری:

به دنبال بومی گرایی هستیم
استاندار همدان:

مشارکت مردم در تأمین هزینه های کشور، 
یک اصل مسلم، قطعی و غیرقابل انکار است

@hegmataneh_news_ir كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

مشاغل خانگی کمک کار رونق تولید
2

دومین ضربه وزارت اطالعات به سیا

شناسایی 17 جاسوس
در مراکز حساس کشور

احکام این جاسوسان صادر شده و برخی به عنوان مفسد فی االرض اعدام می شوند
مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطالعات از شناسایی 
و دستگیری 17 جاسوس تربیت یافته سازمان اطالعاتی 
آمریکا )سیا( در داخل کشور خبر داد و گفت: احکام این 
جاسوسان صادر شده و برخی به عنوان مفسد فی االرض 

اعدام می شوند.
مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات صبح دیروز در 
نشست خبری با خبرنگاران از شناسایی و دستگیری 17 
جاسوس تربیت یافته سازمان اطالعاتی آمریکا )سیا( در 

داخل کشور خبر داد و گفت: احکام این جاسوسان صادر 
شده و برخی به عنوان مفسد فی االرض اعدام می شوند.

وی گفت: در تاریخ 28 خرداد امســال خبری منتشر 
شــد مبنی بر آنکه وزارت اطالعات موفق به کشــف و 
شناسایی یک شبکه جاسوسی شده است. جاسوس های 
شناسایی شده شامل شاغالن مراکز حساس و حیاتی و 
همچنین بخش خصوصی مرتبط با این مراکز هستند که 

به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بودند.

3

6
پیروزی بی نظیر دختران 

تنیس روی میز همدان

4
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی تویسرکان:

155 واحد مسکن آسیب دیده از 
سیالب در تویسرکان آواربرداری شد

2
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان:

افتتاح خط جدید اتوبوسرانی
از میدان امام)ره( به خیابان حکما

8
»شمارش معکوس« راهی 
جشنواره تئاتر رضوی شد

توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان انجام شد

تور رسانه ای بازدید از فرهنگسراهای شهر

پوشش 75 درصدی طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در همدان
2مشارکت بیشتر زنان در طرح غربالگری فشارخون

پوشش همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
 رودخانه فجر 

)آتیه(
اعتبار :

630 میلیون تومان

پیشرفت فیزیکی : 
35 درصد

مجری :
 منطقه سه  شهرداری

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

27

7



سازمانآگهیهای
روزنامههگمتانه
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 09189090936
 38282939 

با قرار دادن زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
به داشتن شهری پاک کمک کنیم

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان 10796

آگهی مزایده - مرحله دوم
شرکت تعاونی مســکن فرهنگیان و کارکنان دولت رزن، به استناد مصوبات 
جلسه هیئت مدیره مورخه 1397/04/31در نظر دارد؛ نسبت به فروش یک قطعه 
زمین مســکونی به مساحت حدودا 320 مترمربع ، فاقد  راه و دسترسی  و به قیمت 
کارشناســی هر متر مربع 4.800.000 ریال از طریق مزایــده حضوری اقدام نماید. 
متقاضیان جهت دریافت فرم شــرکت در مزایده و هماهنگی بازدید به دفتر شرکت 
واقع در رزن ، میدان شهدا، خیابان شوندی ، ابتدای کوچه بهاران، مراجعه نمایند. 

1. متقاضیــان بــرای شــرکت در مزایده می بایســت،پنج )5( درصــد قیمت پایه 
)کارشناســی( معادل 76.800.000ریال را به عنوان ســپرده ، به حســاب شماره 
40502 بانک توســعه تعاون رزن، بنام تعاونی مســکن فرهنگیان و کارکنان دولت 
رزن ،واریز نموده و مهلت دریافت و تحویل اســناد از مورخه 1398/05/01 لغایت 
تا پایان وقت اداری روز 1398/05/12می باشــد، فیش واریزی را به دفتر تعاونی 

جهت ثبت سپرده تحویل دهند.
2. جلســه مزایده ساعت10 صبح روز 98/05/13 با حضور اعضای هیئت مدیره و 
مدیرعامل و بازرس تعاونی مســکن فرهنگیان رزن تشــکیل می شود و بافاصله به 

اطاع شــرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید.)حضور شرکت کنندگان درمزایده، 
در جلسه بامانع می باشد.(

3.هزینه آگهی و کارشناســی و انتقال ســند مالکیت زمین تمامــی به عهده برنده 
مزایده می باشد.

4. سپرده نفر اول تا ســوم تا انجام معامله قطعی نزد تعاونی فرهنگیان باقی خواهد 
ماند.

5. برنــده اول تا 7 روز از تاریخ اعــام نتیجه مزایده ملزم به واریز کل بهای زمین با 
لحاظ سپرده اولیه بحساب تعاونی فرهنگیان می باشد. 

6. هرگاه نفر اول برنده در مدت تعیین شــده نســبت به پرداخت بهای زمین اقدام 
ننماید، سپرده وی به نفع تعاونی فرهنگیان ضبط و با نفر دوم قرارداد تنظیم خواهد 
شــد و در مورد دوم و ســوم هم در صورت اســتنکاف از انجام معامله به همین نحو 

عمل می گردد.
7. تعاونی فرهنگیان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.   

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان و کارکنان دولت رزن 
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ایستگاه آسمان

میز مطالعه
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 روزنامه فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح استان همدان
 صاحب امتیاز: شهرداري همدان 
 مدیر مسؤول: علیرضا معتمدزاده

 سردبیر: سیدحامد تروهید
 زیر نظر شوراي نویسندگان

www.hegmataneh-news.ir :وبگاه
@hegmataneh_news_ir پیام رسان ایتا: 

hegmataneh.newspaper@gmail.com :رایانامه
 نشاني: همدان، میدان آرامگاه بوعلي سینا، محوطه تاالر فجر

انتشار مطالب بیانگر دیدگاه صاحب اثر است و الزاما دیدگاه روزنامه نیست.

081-38282940 
081-38262700
081-38251058
3000 1818 26 2700
 081-38254040 -  09189020120
081 - 38265236

تلفن دفتر روزنامه: 
نمابر تحریریه: 
پیامگیر صوتي:
سامانه پیامك:

تلفن سازمان آگهي ها:
تلفن سازمان شهرستان ها:

امام صادق)ع( از رسول خدا)ص( روایت کرد که فرمود: 

دعوت دیگران را بپذیرید و به عیادت 
بیماران بروید و هدیه را قبول کنید و 

به مسلمانان ستم نکنید.
امالی شیخ طوسی، ص639

است هفته  دو  ماه  است  روی  هن  استآن  ربفته  سرو  است  قد  هن  وان 

تو رخ  هفتهٔ  دو  ماه  استشیپ  هفته  یک  طفل  خورشید  و  ماه 

رخش آفتاب  عشق  استرذه ای  پذریفته  جان  هب  دلها  همه 

بیمار عجب  اوست ای  استرنگس  بگرفته  ردد  عشاق  دل 

او مژه  کشیده  صف  کجا  استره  خفته  عافیت  و  ر  بیدا فتنه 

ینیب اگر  داهنش  استمی نبینی  بنهفته  آنکه  است  کار  کاش

فرید داهنش  از  شد  ردافشان  استات  جفته  عالمش  طاق  سر  رب 

عطار

روز تور رسانه ای بازدید از فرهنگسراهای شهر  عکس 
به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

امام علی)ع( با راستی و امانتداری 
به مقام عالی رسید

در قرآن مجید آمده اســت: خداوند به شما دستور می دهد 
که امانت ها را به صاحبانش بدهید.

حضرت امام علی علیه الســالم فرموده انــد: امانت ها را به 
صاحبانــش بدهید حتی اگر صاحبان امانــت قاتالن فرزندان 

انبیا باشند.
حکایت: امام صــادق)ع( در پیام خود به عبدا... بن ابی 
یغفور به این نکته تکیه و سفارش کرده است که ای عبدا...، 
دقــت کن در آن چیــزی که حضرت امام علــی)ع( را نزد 
رســول اعظم پیامبر)ص( ســرافراز کرد و او را به مقامات 
عالی رســاند تو هم برای خــودت الزم بدان و به آن صفات 
زیبا خــود را بیارای. علی)ع( به آن عظمت نرســید مگر با 

امانتداری. راستی و 
چرا کامل شدی در عشق بازی

سبک روحی مرغان را چه کردی

بی کرانه

بی سخن

آن که بی سخن ادراک کند
با وی چه حاجت سخن است؟

آخر، آسمان ها و زمین
همه سخن است

پیش آن کس که ادراک می کند
و زاییده از سخن است.

برگرفته از فیه مافیه

وصیت شهید حسین شعبانی راد

تا زمانی که فتنه، فساد و ظلم در دنیا هست، مبارزه ما هم ادامه دارد
هگمتانه، گروه فرهنگــی: کجای این خاک 
بــودی، زیر کدام آســمان، آن لحظــه که این 
کلمات از قلب پرشــورت جاری می شــد؟ زیر 
آتش کــدام خمپاره و آماج کــدام گلوله برایم 
نوشــتی حرف هایت را؟ چه حالی داشتی وقتی 
با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی البه الی 
واژگان پرپر و می نوشتی از عبورت؟ می نوشتی 
از افق های گلگــون، از جوانه هــای روییده در 
خاک های تفدیده. تو می نوشــتی و امروز منم 
که می خوانمش، منم که صدای تو شــده ام در 
خواب های ســنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز 
ماییم که کلمات تو را فریادیم، چشــم هایت را 
بیداریم و دستانت را در اهتزاز، ای جاودانه تاریخ!

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
»گمــان مبرید آنان که در راه خدا کشــته 
می شوند مرده اند، بلکه زنده اند و نزد پروردگار 

خویش روزی می خورند«.
با ســالم بر مهــدی صاحب الزمان)عج( و با 
ســالم به امام امت خمینی و روحانیت مبارز و 
در خط امام و درود بر ملت قهرمان  و شهیدپرور 
که با نثار خونشان درخت اسالم را بارور کردند 
و دین خدا را یاری رساندند و نگذاشتند اسالم 

در معرض خطر قرار گیرد.
در زمانــی داوطلب میدان نبرد شــدم که 
تمام جنایتکاران دنیا در مقابل انقالب اسالمی 
ما قرار گرفتند که اســالم واقعی را از ملت ما 

بگیرند و به وســیله حزب کثیف بعث عراق به 
کشور ما تجاوز کردند و آنچه از دستشان برآمد 

به این ملت مظلوم تحمیل کردند.
همــان طور کــه دیدید ملت مــا با عنایت 
پروردگار دشمن متجاوز را از خاک خود بیرون 
کــرد و اکنون در خاک عراق وارد نبرد شــده 
اســت، مســئله اصلی ما جنگ است و هدف 
ما گســترش اســالم؛ ما باید انقالبمــان را به 
کشورهای جهان صادر کنیم و این کار صورت 

گرفته است.
پدر مهربــان و مادر عزیزم شــما بر گردن 
من حــق زیادی دارید از شــما می خواهم مرا 
حالل کنید و هرگز در مقابل دشــمنان انقالب 

خودتــان را ناراحت نشــان ندهید. شــما باید 
برادرانم را طوری تربیت کنید که ضمن درس 
خواندن سالح من و برادران شهیدم را بردارند 

و با دشمنان اسالم مبارزه کنند.
تــا زمانی که فتنه، فســاد و ظلــم در دنیا 
هســت، مبارزه ما هم ادامه دارد از تمام اقوام 

به جای من حاللیت بخواهید.
تمام اقوام و دوستان و همسایگان را به تقوا 
و اجتناب از گناه دعوت می کنم همیشــه خدا 
را بر اعمالتان حاضر و ناظر بدانید و آگاه باشید 
پیروزی از آن مسلمین است به شرط آنکه صبر 
و استقامت داشته باشید به امید پیروزی اسالم 

بر کفر جهانی دعای همیشگی ما.

انتشار سفرنامه شاهزاده خانم ایرانی پس از یک قرن

سیمای دیده نشده از زن ایرانی

هگمتانــه، گروه فرهنگی: »ســه روز 
به آخر دریا؛ ســفرنامه شــاهزاده خانم 
منتشر  ناظمی  نازیال  تصحیح  با  قاجاری« 
نیست  یك ســفرنامه  تنها  اثر  این  شد. 
كه از دل كتابخانه بیرون كشــیده شده 

باشــد، بلکه روایتگر حرف های ناگفته ای 
از زندگی زنان ایرانی در دوره ای است كه 

زنان كمتر مجال بروز داشتند.
این اثر ســفرنامه شــاهزاده ای قجری است 
که می  توان آن را جزء اولین سفرنامه های زنان 
قاجاری به شــمار آورد. کتاب حاضر براساس 
نسخه خطی شماره 18422 با عنوان »روزنامه 
ســفر مکه« موجــود در بخش نســخ خطی 
کتابخانــه ملی تصحیح و در چهار فصل تنظیم 

شده است.
نام نگارنده این ســفرنامه مشخص نیست، 
اما براســاس آنچه در کتاب ذکر شــده اصل و 
نسب او کاماًل مشخص است. او دختر شاهزاده 
مبارک میرزا،  نوه شــاهزاده محمودمیرزا و نوه 
فتحعلی شــاه قاجار است که از سمت مادر نیز 
نوه نادرشــاه افشار به شــمار می آید. شاهزاده 
خانم در 15 سالگی به نامزدی ناصرالدین شاه 
در می آید اما این نامزدی سرانجام نمی گیرد و 
او پس از ســه ســال،  در 18 سالگی به دستور 
ناصرالدیــن شــاه به عقــد عمادالملک،  حاکم 

پنجاه و چندساله طبس درمی آید.
مصحح ایــن اثر دربــاره ارزش و اهمیت 
تصحیــح چنین ســفرنامه هایی می نویســد: 
»تصویر ما از زنان دوره قاجار چیست؟ زنانی 
کــه از کمترین میــزان آزادی های اجتماعی 
برخوردار بودند، در شمارش فرزندان خانواده 
هــم بــه حســاب نمی آمدند، ســوادآموزی 
برایشــان حرام بــود و نمی توانســتند بدون 
محارم ســفر کننــد. اما پژوهش هــای انجام 
شــده درباره زندگی زنان و چگونگی حضور 
آنهــا در آن دوره، نشــان می دهــد زنــان 
آنقــدر جامعه گریــز نبوده اند و برای کســب 
هویت مســتقل بــا حفظ حرمت و شــرافت 
خــود تالش های بســیاری کرده اند. حتی در 
جریان های سیاســی همــگام و گاه جلوتر از 
مردان به پا خاسته اند. شورش زنان در بلوای 
نــان در دوره ناصرالدین شــاه و مظفرالدین 
شاه نمونه روشنی از آگاهی و حضور زنان در 
جامعه اســت. این نوع حرکت ها فقط خاص 
زنــان طبقه متوســط و پاییــن جامعه ایران 

نبود. زنان درباری نیز بــا تمام محدودیت ها 
قدم هــای مثبت و مهمی برای بهبود وضعیت 
بعضی شــاهزاده خانم های  برداشته اند.  زنان 
قاجار عالوه بر داشــتن ســواد، با نویسندگی 
هم آشنایی داشته و آثار ارزشمندی به جای 

گذاشته اند.
شــاهزاده خانم در چهارم خــرداد 1265 
طبس را به مقصد عتبــات و زیارت مکه ترک 
می کند. شــیوه نگارش کتــاب و پرداختن به 
دقایــق و ظرایــف حکایــت از آن دارد که ما 
در این اثر با زنی باســواد و نکته ســنج مواجه 
هستیم. کتاب حاضر تنها یک سفرنامه نیست 
که از دل کتابخانه بیرون کشــیده و با تصحیح 
به مخاطب عرضه شــده باشــد،  بلکه روایتگر 
حرف های ناگفتــه ای از زندگی زنان ایرانی در 
دوره ای است که زنان کمتر مجال بروز و ظهور 
داشتند؛ وجهی پنهان از زندگی زنان ایرانی در 

طول تاریخ.
نشر اطراف کتاب حاضر در هزار نسخه و در 

150 صفحه روانه بازار کتاب کرده است.

مهلت ارسال اثر به شانزدهمین جشنواره »نقد كتاب« 
تمدید شد

اثر  ارسال  مهلت  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
به شانزدهمین جشنواره »نقد كتاب« تا 15 مرداد 

ماه سال جاری تمدید شد.
بــه گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، شانزدهمین 
جشنواره نقدکتاب با هدف کمک به ارتقاء کیفی و کّمی 
نقد و اعتالی اندیشه و فضای انتقادی هم زمان با هفته 

پژوهش در آذرماه 1398 برگزار می  شود.
در فراخــوان شــانزدهمین دوره جشــنواره نقد 
کتاب از همه نویســندگان، منتقدان، مدیرمسؤوالن 
مطبوعات و نشــریات دعوت می شود نسخه  مکتوب 
مقاالت را که نخســتین بار ســال 1397 در حوزه 

نقد کتاب منتشــر کرده اند؛ حداکثر تا 15مردادماه 
1398 بــه دبیرخانه جشــنواره نقد کتاب ارســال 

. کنند
همچنین ضروری اســت فایل الکترونیک مقاالت نیز 
 www.naghdeketab.ir بر روی وبگاه جشنواره به نشانی

بارگذاری شود.
دبیرخانه جشــنواره نقد کتــاب در تهران، خیابان 
انقالب اســالمی، خیابان برادران مظفرجنوبی، کوچه 

خواجه نصیر، شماره 2، طبقه دوم واقع شده است.
عالقه مندان برای کســب اطالعات بیشتر می توانند 
به نشــانی الکترونیکی www.naghdeketab.ir مراجعه 

کنند یا با شماره 66415255 تماس بگیرند.

»شمارش معکوس« راهی 
جشنواره تئاتر رضوی شد

هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: نمایش 
از همدان در چهاردهمین  »شمارش معکوس« 

جشنواره تئاتر رضوی اجرا می شود.
بــه گزارش هگمتانــه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان همدان، 
دبیرخانه چهاردهمین جشنواره تئاتر رضوی اسامی 
آثار پذیرفته شــده در بخش صحنــه ای این دوره از 

جشنواره را اعالم کرد.
نمایش »شمارش معکوس«، به کارگردانی»سید 
محمدجــواد کبودراهنگی« از همــدان درمیان آثار 

منتخب راه یافته به این جشنواره قرار دارد.
چهاردهمیــن دوره جشــنواره سراســری تئاتر 
رضوی 6 تا 9 مرداد به میزبانی تبریز برگزار می شود.
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4 قیمـت هر گرم طال , 0 8 4 , 0 0 0
42,830,000 قیمت تمام سکه
22,920,000 قیمت نیم سکه
14,620,000 قیمت ربع سکه

9 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 7 1 0 , 0 0 0

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

119,000دالر 
138,000یورو 
153,980پوند 
17,920یوان

21,700لیر ترکیه
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آزاد خط 

   بهناز ضرابی زاده نویســنده همدانی و 
راوی کتاب نام آشــنای دختر شــینا از سوی 
مدیرعامــل کانــون پرورش فکــری کودکان 
و نوجوانــان به عنوان مدیــرکل جدید کانون 
پــرورش فکری کودکان و نوجوانان  اســتان 
همدان منصوب شد. وی پیش از این به عنوان 
کارشناس مســوول آفرینش های ادبی کانون 

می کرد. فعالیت  استان 

   بــر اســاس تصمیم اخیر کمیســیون 
شوراها و امور داخلی مجلس افراد دوتابعیتی یا 
بــا تابعیت مضاعف و یا دارای اجازه اقامت دائم 
در کشــورهای خارجی نمی توانند برای نامزدی 

در انتخابات مجلس ثبت نام کنند.

   فعالیــت نامزدهــای انتخاباتی مجلس 
یازدهم در حوزه انتخابیــه همدان و فامنین به 
شدت در حال افزایش است و این افراد از حضور 
در هیچ مناسبتی دریغ نکرده و حتی در مجالس 

ختم شهروندان نیز حضور پیدا می کنند.

   با گذشــت یک ســال از وعــده اولیه 
و گذشــت چهار ماه از خبر تــاش برای رفع 
مشــکات حقوقی، هنوز هیچ خبــری از وام 
خبرنگاران نیســت و پیگیری ها نشان می دهد 
پرداخت وام به خبرنگاران منتفی شــده است. 
یک منبع آگاه اطاع داد که به دلیل مســائل 
حقوقی و مشــکل واریز پول از وزارت ارشاد به 

بانک، این اتفاق تقریباً منتفی شده است.

روز یادداشت 

مشاغل خانگی 
کمک کار رونق تولید

لیال نادعلی فر

امروزه مشــاغل خانگی به عنــوان یکی از 
راه کارهای برون رفت از بحران بیکاری به شمار 
می آید البته این نوع مشاغل جدید نیستند بلکه 
حدود 40 ســالی است که در برخی از کشورها 
این نوع مشاغل اجرا می شود. به طوری که هم 
اکنون یک پنجم مشــاغل ایــاالت متحده در 
خانه ها صورت می گیــرد. "هر خانه، کارخانه و 
هر کارخانه، خانه است" شــعار ملی تایوانی ها 
اســت؛ آنها توانستند جهش اقتصادی خود را با 
گسترش کارهای خانگی به دست آورند. کشور 
سوئیس نیز که مهد ساعت سازی دنیا به شمار 
می آید بســیاری از فعالیت هــای مربوط به این 

صنعت را در کارگاه های خانگی انجام می دهد.
در  اســت که  فعالیتی  مشــاغل خانگــی 
محیط خانه و به وسیله اعضای خانواده انجام 
می شــود، در این فعالیت کاال تولید می شود 
و عرضــه و فــروش آن در خــارج از محیط 

می گیرد. مسکونی صورت 
کارشناســان اقتصــادی عنــوان می کنند 
پایین بــودن هزینه راه انــدازی، پایین بودن 
میــزان خطرپذیــری ســرمایه گذاری، حذف 
هزینــه ایاب و ذهاب، اســتفاده از نیروی کار 
ســایر اعضای خانــواده، امــکان کارکردن به 
صورت پــاره وقت، آزادی و اســتقال عمل، 
ایجــاد توازن بین مســؤولیت خانوادگی زنان 
و اشــتغال آنان، انعطاف پذیری کار، توســعه 
فرهنگ کار در خانواده از جمله مزایای ایجاد 

است. مشاغل خانگی 
در ایران و همچنین در اســتان همدان نیز 
چندی اســت اعام می شــود بر روی مشاغل 
خانگی تمرکز شده است به طور مثال میناکاری 
روی ســفال، تولید شوری و ترشیجات، ساخت 
وســایل چرمی، گل سازی و... از جمله مشاغلی 

است که در خانه ها رواج دارند.
این نوع مشــاغل توانســته بســیاری از 
مشــکات ناشی از کمبود شــغل و بیکاری 
را برطرف و اشــتغال را بــرای عاقه مندان 

کند. ایجاد 
اما آنچه به نظر می رسد آن است که در این 
زمینه به صورت مستمر کار نشده و حمایت های 

مختلف صورت نگرفته است.
پرداخت درآمد کم از ســوی برخی صاحبان 
کار و گاه بیگاری که از سوی افرادی که در این 
زمینــه کار می کنند یاد می شــود، نبود بیمه و 
تســهیات با نرخ باال از مشکاتی است که در 

این زمینه وجود دارد.
در ایــن برهه از زمان کــه بدنه دولت توان 
جذب نیرو را ندارد یقیناً ایجاد مشــاغل خانگی 
می تواند بســیار راهگشــا باشــد، کافی است 
آموزش هــای مختلف در زمینه های اشــتغال و 

ایجاد مشاغل خانگی صورت گیرد.
یقینــاً اســتان همدان نیز که در ســند 
راهبــردی خــود ایجاد ســالیانه 19 هزار 
این بخش  به  نگاه کردن  با  دارد  را  شــغل 
برای  بســیاری  حرف هــای  می تواند  نیــز 

باشد. داشته  گفتن 

خبــر
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 

مسافر شهرداری همدان:
افتتاح خط جدید 

اتوبوسرانی از میدان 
امام)ره( به خیابان حکما

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس سازمان 
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
اتوبوســرانی  جدید  خط  افتتاح  از  همدان 
میدان امام خمینی)ره( به خیابان حکما خبر 

داد.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
ســازمان مدیریــت حمــل و نقل بار و مســافر 
شهرداری همدان، سید محمد پوروخشوری گفت: 
با تأکید شــهردار و اعضای شورای اسامی شهر 
همدان، معاونت اتوبوســرانی همدان در راستای 
گســترش فرهنگ استفاده از ناوگان حمل و نقل 
عمومی و رفاه حال شــهروندان اقدام به راه اندازی 
خــط جدید از مبدأ میدان امــام خمینی)ره( در 
ابتدای خیابان تختی بــه خیابان حکما در جنب 
بیمارستان بعثت با تعداد 5 دستگاه اتوبوس کرده 

است.
وی اضافه کرد: بر این اســاس مســیر رفت از 
خیابان تختی - میدان فردوســی- 30متری بنی 
هاشــم- بلوار شاهد - میدان ســفیر امید- کوی 

ستایش و خیابان حکماست.

اجرای نحوه ارتقاء
 مداخالت کاهنده خشم در 

دادگستری همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرســت 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگســتری همدان با بیان اینکه مبارزه با 
خشونت و پیشگیری از رفتارهای خشن در 
جامعه یک نیاز همگانی است از اجرای نحوه 
ارتقاء مداخالت کاهنده خشم در دادگستری 

همدان خبر داد.
مهــدی الماســی صبــح دوشــنبه در جمع 
خبرنــگاران عنوان کــرد: مبارزه با خشــونت و 
پیشــگیری از رفتارهای خشن در جامعه یک نیاز 

همگانی است.
سرپرســت معاونت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم دادگســتری همــدان اظهار کرد: یکی 
از عوامــل و راهکارهای مهــم در ارتقای امنیت 

اجتماعی اجرای طرح های کنترل خشم است.
مهدی الماســی عنوان کرد: همه اقشار جامعه 
باید آگاه باشــند رفتارهای خشــن تهدید کننده 
امنیــت اجتماعی اســت و واکنــش در برابر این 

رفتارها باید منطقی و عقانی باشد.
وی با تأکید بر اینکه جامعه را باید به ســوی 
محیط بدون خشونت و آرام هدایت کنیم، عنوان 
کرد: در راستای پیشــگیری از خشونت در حوزه 
امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشــگیری 
از وقوع جرم دادگستری همدان برنامه ای با عنوان 
نحوه ارتقاء مداخات کاهنده خشم در حال اجرا 
است که مهمترین بخش برنامه فرهنگ سازی این 

موضوع در جامعه است.
سرپرســت معاونت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم دادگســتری همدان گفت: با استفاده 
از مهارت های مناسب و مختلف و اصاح باورها و 
عملکردهای ناصحیح و ناپسند، باید زمینه کاهش 

خشونت را در جامعه فراهم کرد.

تأکید کامران گردان:

برنامه پنج ساله شهرداری کاربردی باشد
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس شــورای 
اسالمی شــهر همدان بر عملیاتی بودن برنامه 
پنج ساله شهرداری تأکید کرد و گفت: این طرح 
باید به گونه ای تهیه شــود که نقشه راهی برای 

شهرداری باشد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســامی شــهر 
همدان، کامران گردان در جلسه علنی صحن شورا که 
با موضوع هم افزایی و آشــنایی با رویه تهیه و تدوین 
برنامه راهبردی – عملیاتی شــهر و شهرداری همدان 
و پیاده ســازی آن برگزار شــد، اظهار کرد: هم زمانی 
تدویــن طرح های جامع و تفصیلی شــهر با طرح پنج 
ساله شهرداری را باید به فال نیک گرفت که امیدواریم 
هم زمانی تدوین و اجرای این طرح ها تولید ثروتی برای 

شهر باشد.
گردان خواســتار تعیین زمان بندی مشــخص در 
تدوین و اجرای برنامه پنج ساله شهرداری شد و اضافه 
کرد: این طرح باید کاربردی باشد اما اگر تنها علمی و 

نه عملیاتی باشد مشکاتی ایجاد می کند.
وی با تأکید بر اینکه شــهرداری باید بتواند بر اساس 
طرح پنج ســاله عمل کند افزود: با عملیاتی بودن طرح 

مشکلی برای شهرداری در اجرای طرح نخواهیم داشت.
*بادامی نجات: اجرای طرح شــهاب نیازمند 

زیرساخت های فناوری است
نایب رئیس شــورای اســامی شــهر همدان نیز 
در ادامــه با تأکید بر تقویت حوزه فناوری شــهرداری 

یادآور شد: اجرای سامانه طرح شهاب 
نیازمند زیرســاخت های فناوری است 
که شــهرداری باید این موضوع را در 

اولویت کاری خود قرار دهد.
تعیین  زمان  بادامی نجــات  حمید 
شده برای استقرار ســامانه شهاب را 
تا پایان آذرماه ســال جاری دانست و 
اضافــه کرد: هر اقدامــی بعد از پایان 
مهلت تعیین شده خاف قانون است 
و پرداخــت حتی یک هــزار تومان به 
پروژه ها بعد از باال آمدن سامانه ایراد 

قانونی دارد.
وی بــا تأکید بــر اینکه در صورت 
وقوع تخلف در این خصوص مسؤولیت 
آن با شــهردار و مدیران ذیربط است، 
افزود: تمام نرم افزارهــا تا پایان پاییز 
باید قابل بهره برداری باشد که سامانه 

شهاب نیز قابل استقرار شود.
وی همچنین خواستار تعیین یک 

نفر از سوی شهرداری برای پیگیری مصوبات شورا شد.
*عســگریان: برنامه پنج ســاله شهرداری 

مبتنی بر واقعیت ها باشد
رئیس کمیســیون نظارت، بازرســی و امور اداری 
شورای اسامی شــهر همدان نیز با بیان اینکه برنامه 
پنج ساله شــهرداری باید با برنامه های توسعه استان 
هم خوانی داشــته باشــد، افزود: مشــاور طــرح باید 
برنامه های ســازمانی و توســعه را نیز در تدوین طرح 

در نظر بگیرد.
سید مسعود عســگریان با تأکید بر اینکه برنامه 5 
ســاله باید برخوردار از اصالت و بنیان کافی اطاعات 
اولیه باشــد، افــزود: برنامه ارائه شــده باید مبتنی بر 

واقعیت های موجود در شهر باشد.
وی با بیان اینکه قوام و پختگی طرح ارائه شده باید 

به قدری باشــد که کمتر نیاز به اصاح و پایش طرح 
در طول اجرای برنامه باشــد، اضافه کرد: انتظار داریم 
مشــاور طرح با توجه به تجارب خود طرحی ارائه دهد 
که با کمترین پایش مواجه باشــیم و شهرداری نیز به 
ویژه در حوزه عوامل اثرگذار بیرونی با کمترین چالش 

مواجه شود.
عسگریان با بیان اینکه تذکرات شورا از ابتدای سال 
جاری تا امروز به شــهردار ساماندهی شده و به صورت 
مکتوب برای شــهردار ارسال می شود، اضافه کرد: این 
اقدام به این منظور است تا مشخص شود کدام یک از 

تذکرات انجام و کدام یک اجرا نشده است.
وی همچنین در خصوص تذکرات پیش از دســتور 
جلســات صحن اعضای شورا به شــهردار، خاطرنشان 
کرد: باید مشــخص شــود که چرا برخی از دستورات 
تا مدیریت میانی ارجاع شــده اما در بدنه کارشناسی 
متوقف شده است و هیچ گونه بازخوردی در خصوص 

رعایت تذکرات اعضای شورا به دست نیامده است.
نیازمند  شهر  گردشــگری  حوزه  *قراباغی: 

زیرساخت اساسی است
اقتصــاد، ســرمایه گذاری و  رئیــس کمیســیون 
گردشگری شــورای اسامی شــهر همدان نیز اظهار 
کرد: برای پیگیری امور ســرمایه گذاری شهرداری در 
نهادها و شرکت ها باید یک سازمان واحد متولی باشد؛ 
درخواست پیگیری و تجمیع شرکت های سرمایه پذیر 

همچون علیصدر، رفاه و تله کابین را داریم.

حسین قراباغی در ادامه با بیان اینکه وضع موجود 
شــهر همدان نیازمند زیرســاخت اساســی در حوزه 
گردشــگری اســت، گفت: با توجه به مطالعات دامنه 
شــمالی الوند مناطق نمونه گردشگری و پردیس های 
گردشــگری باید بر اساس نیاز مردم و جامعه در طرح 

پنج ساله شهرداری دیده شود.
*گیاه شــناس: ضرورت توجه به چشم انداز 

آینده شهر در تدوین برنامه پنج ساله
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسامی 
شهر همدان هم در این جلسه با بیان اینکه شهرداری 
گام مناســبی در راستای ارتقای سطح برنامه ریزی در 
مدیریت شــهری برداشته اســت، گفت: الزم است در 
تدوین برنامه پنج ســاله شــهرداری از ظرفیت مرکز 
مطالعات شــورا و از نظرات کارشناسان و صاحبنظران 

استفاده کنیم.
جواد گیاه شــناس اضافه کرد: در برنامه پنج ساله، 
چشــم انداز شــهر باید مدنظر باشد چرا که از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت و تمامی مباحث آینده باید در 

آن مدنظر قرار گیرد.
گیاه شــناس با تأکید براینکه برنامه پنج ساله باید 
عملیاتی باشــد، افزود: شــهر همدان را باید شــهری 

توسعه محور و انسان محور مدنظر قرار دهیم.
*کاوســی امید: نگاه ها در تدوین برنامه پنج 

ساله واقع بینانه باشد
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای 
اســامی شــهر همدان نیــز گفت: برنامه پنج ســاله 
شهرداری مقدمه و مسیری برای برنامه های یک ساله 
برای تدوین بودجه ای است که تهیه و تدوین می شود.

اکبر کاووسی امید خواستار نگاه واقع بینانه و درست 
در تدوین طرح پنج ســاله شهرداری شد و بیان کرد: 
عدالت در حوزه های مختلف از آموزشی و بهداشتی که 
به دنبال آن هســتیم به عنوان یک مقوله مهم در این 
طرح دیده شــود؛ در این خصوص باید از ســایر موارد 

الگوبرداری کرده و یا الگوسازی کنیم.
وی تأکید کرد: الزم اســت در تدوین برنامه دقت 
علمــی و عملیاتــی بودن طــرح با توجه به شــرایط 
اقتصادی کشــور و مباحث محلی دیده شــود چرا که 

ما به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی در شهر هستیم.
کاوســی امید همچنین بر تعیین تکلیف ســهام 

شــهرداری همدان در شــرکت های ســرمایه گذاری 
تأکید کرد.

کاوســی امید همچنین به تذکرات اعضای شورا در 
صحن به شــهردار اشــاره کرد و گفت: الزم است این 

تذکرات هفتگی مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامــه با انتقاد از نــوع فعالیت باجه های ای 
تی ام ) ATM ( بانک شــهر در ســطح شهر افزود: این 
باجه ها بدون قرار داد در حال فعالیت هســتند و باید 

مورد توجه باشد.
*صوفی: بیشــتر برنامه ارائه شده پنج ساله 

عملیاتی است
شهردار همدان نیز با بیان اینکه یکی از تکالیف ما 
بر اســاس تصمیم شورای اسامی شهر و وزارت کشور 
تدوین برنامه پنج ســاله بود که عمــل کردیم، یادآور 

شــد: موضوع اسناد باالدستی، اســناد ملی، استانی و 
فراآمایشی استان که می توانیم به شهرداری گره بزنیم 

جزو اولویت ها در این طرح است.
عباس صوفی یکی بودن مشــاور طرح جامع، طرح 
تفصیلــی و طرح پنج ســاله شــهرداری را مهمترین 
مؤلفه در تدوین این طرح دانســت و اظهار کرد: برنامه 
ارائه شــده در این طرح بیشتر عملیاتی است تا اینکه 

کتابخانه ای باشد.
وی با بیان اینکه در طرح پنج ساله شهرداری باید 
مشخص باشد که در تمام حوزه ها از عمرانی، فرهنگی، 
رشد متوازن و... کجا هستیم گفت: هر چه بتوانیم این 
برنامه را چکش کاری کــرده و از نظرات صاحبنظران 
اســتفاده کنیم بهتر است و به منظور 
ارائه برنامه عملیاتــی باید مبنای کار 
استفاده از نظرات صاحب نظران باشد.

برنامه  خروجی  *حضرت زاده: 
عملیاتی طرح پنج ساله شهرداری 
به بودجه شهرداری وصل می شود

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شــهردار همدان نیز گفت: در 
همدان  شــهرداری  عملیاتی  برنامــه 
مشــاور مشخص و طبق دستور العمل 
اباغی ســال 94 به شهرداری به این 

کار ورود شد.
مرتضــی حضرت زاده به شــرکت 
مشاوران مختلف در کمیته فنی اشاره 
کــرد و افزود: همســویی با طرح های 
فرادست، طرح جامع و طرح تفصیلی 
در طرح پنج ساله شــهرداری با نگاه 

ویژه دیده شد.
بســیاری  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
از طرح هــای قبــل، کتابخانــه ای و نــه عملیاتی بود 
خاطرنشــان کرد: به منظور ارائه طرح عملیاتی، مشاور 
برنامه عملیاتی، »شــرکت نقش جهــان پارس« برای 

اجرای طرح انتخاب شد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 
همدان ادامــه داد: امروز در ثبت یــک رویداد خوب 
برای همدان هستیم چراکه در گذشته نقشه راه برای 
شهرداری نداشتیم و با ارائه این طرح نقشه راهی برای 

شهرداری خواهیم داشت.
وی افزود: خروجی برنامه عملیاتی طرح پنج ســاله 

شهرداری به بودجه شهرداری وصل می شود.
گفتنی اســت در این جلسه مشاور طرح پنج ساله 
شــهرداری همدان، توضیحاتی در خصوص چگونگی 

تدوین طرح ارائه کرد.

همدان:  خبــر  گروه  هگمتانــه، 
پزشکی  علوم  دانشــگاه  سرپرست 
ابن ســینا خبر داد: از 855 هزارنفر 
کنترل  ملی  بسیج  جامعه هدف طرح 
فشار خون در اســتان همدان یعنی 
مادران  ســال،   30 باالی  افراد  تمام 
باردار و بیمــاران کلیوی، بیش از 75 
این جمعیت مورد غربالگری و  درصد 

زیر پوشش این طرح قرار گرفتند.
به گــزارش خبرنگار هگمتانه، رشــید 
حیــدری مقدم صبح دیــروز در اختتامیه 
طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در ارائه 
گزارش عملکرد طرح بســیج ملی کنترل 
فشــار خون در همدان،گفت: بیماری های 
غیــر واگیــر همچون بیماری هــای قلبی 
و عروقی، فشــارخون و دیابــت به عنوان 
دغدغه حوزه ســامت در تمام دنیا مطرح 
اســت و هزینه هــای سرســام آوری را به 

جامعه تحمیل می کند.
با بیــان اینکه  رشــید حیدری مقدم 

اجرای طرح بســیج ملی کنترل فشــار خون یک کار 
بزرگ و جهادی در حوزه ســامت کشور است، افزود: 
در این طرح 40 میلیون نفر در کشــور مورد بررسی و 
غربالگری فشار خون قرار گرفتند و بر اساس ارزیابی ها 
تمام هزینه های اجرای طرح بســیج ملی فشــار خون 

معادل 30تا 40 تخت آی سی یو بوده است.
سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا تصریح 
کــرد: 60 درصــد از بیماران مبتا به فشــار خون از 
بیماری خــود آگاهند اما 40 درصــد از بیماران هیچ 
اطاعی از ابتا به ایــن بیماری ندارند ضمن اینکه بر 
اســاس آمار تنها 19 درصد از بیماران مبتا به فشــار 

خون به دنبال درمان و کنترل این بیماری هستند.
حیدری مقدم با تأکید بر اینکه بیماری فشار خون 
یک بیماری خطرناک و کشــنده است، گفت: در سال 
1990، 45 هــزار نفر بر اثر این بیماری جان خود را از 
دســت دادند و در سال 2017، این آمار به 100 هزار 

نفر رسیده است.
*کاهــش 50 درصدی ســکته های مغزی با 

کاهش مصرف نمک
وی با بیان اینکه یکی از راه های پیشگیری و کنترل 
فشار خون کاهش مصرف نمک است، خاطرنشان کرد: 
ســرانه مصرف نمک در کشــور 15 گرم است که اگر 
3 گــرم از آن را کاهش دهیــم می توانیم 50 درصد 

سکته های مغزی را نیزکاهش دهیم.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا در بخش 
دیگری از ســخنانش با اشــاره به اینکه تکلیف استان 
ما در اجرای طرح بســیج ملی فشار خون، پوشش 50 
درصــدی جامعه هدف بود، اظهار کرد: خوشــبختانه 
توانســتیم فراتر از تکلیــف گام برداریم و بیش از 75 

درصد از افراد جامعه هدف را پوشش دهیم.
حیــدری مقدم با بیــان اینکه به مــدت یک ماه 
کارهای اطاع رســانی و زیرساختی اجرای این طرح 

را انجــام دادیــم، تصریح کرد: برای اجــرای موفقیت 
آمیز این برنامه ملی تمام دستگاه های استان همکاری 

خوبی را به عمل آوردند.
وی بــا تأکید بر اینکه خانه های بهداشــت و بهورز 
پاشنه آشــیل سامت کشــور هســتند، اذعان کرد: 
بهورزان می توانند مهمترین نقش را در توسعه سامت 
داشته باشند همانگونه که فشار خون 300 هزار نفر از 
جمعیت در 510 خانه بهداشت استان همدان ارزیابی 

و کنترل شد.
سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا با بیان 
اینکه هنوز آمار اســتان های برتر در اجرای طرح بسیج 
ملی کنترل فشار خون اعام نشده است، اظهار کرد: اما 
پیش بینی می کنیم جزء سه استان برتر کشور قرار گیریم.

حیدری مقــدم با بیان اینکه همیشــه خانم ها در 
توجه به سامت جدی تر عمل می کنند، گفت: در این 
طرح هم میزان مشــارکت خانم ها بیشتر از مردان بود 

و آمار مشــارکت زنــان 78 درصد و آمار 
مردان 71 درصد ثبت شده است.

وی بــا تأکید بر اینکــه میانگین ابتا 
به فشــار خون در کشور 21 درصد است، 
اظهــار کرد: خوشــبختانه ایــن آمار در 
استان همدان نسبت به میانگین کشوری 
پایین تر اســت که 16 درصــد خانم ها و 
10.6 درصــد آقایان در اســتان مبتا به 

فشار خون هستند.
وی بــا تأکید بر اینکــه 13.5 درصد 
جمعیت شــهری و 12 درصــد جمعیت 
روستایی به فشار خون باال مبتا هستند، 
گفــت: این آمار نشــان دهنــده گرایش 
روستاییان به سبک زندگی شهری، رژیم 

غذایی نامناسب و بی تحرکی است.
*آزادبخت: فرهنگ سازی در مباحث 

خودمراقبتی مورد توجه قرار گیرد
اســتاندار  سیاســی-امنیتی  معــاون 
همدان نیز اظهار کرد: طرح بســیج ملی 
کنترل فشــار خون یک برنامه جهادی و 
ملی بود که نشــان داد متولیان در کار خود حرفه ای 

و با انگیزه هستند.
مصطفــی آزادبخت ادامه داد: یکــی از اصلی ترین 
پیشــرفت های جمهوری اســامی مربــوط به حوزه 
بهداشــت و درمان اســت و کشــور ایران با تکیه بر 
پشــتوانه اخاق اســامی می تواند ســرآمد پزشکی 
دنیا باشــد همچنانکه هم اکنون نیــز توانمندی خوبی 
برای تربیت پزشــکان برخی کشــورهای اســامی و 

خدمت رسانی به کشورهای همسایه دارد.
وی با اشــاره به بیانات رهبر انقــاب مبنی بر اینکه 
بیماران نبایــد درد دیگری جز تحمل بیماری داشــته 
باشند گفت: این خواســته تا حد زیادی برآورده شده و 
امید می رود موفقیت بیشتری در این زمینه حاصل شود.

معاون سیاســی امنیتی اســتاندار همدان با بیان 
اینکه تا رســیدن به نقطه ایده آل در حوزه سامت چه 
از لحــاظ حرفه ای و چه از لحاظ اخاقی فاصله داریم، 

تصریــح کرد: فرهنگ ســازی در مباحث خودمراقبتی 
همچون کاهش مصرف نمک و ورزش کردن حتماً در 
دســتور کار قرار بگیرد ضمن اینکه ما نیز در راستای 

پیشگیری از بیماری ها پای کار هستیم.
*نادری فر: توسعه فیزیکی 500 هزار مترمربع 

زیربنا در دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان نیز گفت: 
اســتانداری همدان در بسیج ملی فشار خون باال ورود 
پیدا کرد و اقدامات مربوط به حوزه پشتیبانی با قدرت 

انجام شد.
مهــرداد نادری فر با قدردانــی از زحمات کارکنان 
دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا در اجرای طرح بسیج 
ملی فشار خون در مناطق مختلف استان همدان گفت: 
پیش از انقاب اســامی برای ارائه خدمات بهداشتی 
درمانی نیازمند کشــورهای خارجی بودیم اما امروز به 
برکت انقاب اسامی خدمات حوزه سامت با روحیه 
جهادی متخصصان هموطن به خانه های ایرانیان برده 

شده است.
وی تصریح کرد: پیشــرفت های خوبی در نتیجه 
طرح تحول نظام سامت در همه ابعاد سامت اتفاق 
افتاده اســت به طوری که دانشگاه علوم پزشکی ابن 
ســینا در خدمات بهداشتی درمانی، توسعه فیزیکی، 
نوســازی و بازسازی و... پیشــرفت های چشمگیری 

داشته است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان افزود: در 
راستای توســعه فیزیکی 500 هزار مترمربع زیربنا در 
دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینا بازسازی یا نوسازی 
شده که عمرانی ترین دستگاه استان همدان هم، چنین 

حجم کاری را نداشته است.
وی با اشاره به خریداری تجهیزات به روز و مطابق با 
اســتانداردهای جهانی در استان اظهار کرد: امیدواریم 
طرح بســیج ملی کنترل فشــار خون شــروعی برای 

فعالیت های گسترده تر در استان باشد.
در پایان این مراســم با اهدای لوح سپاس به همه 
دست اندرکاران طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در 

استان، از آنها تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

خبــر همدان

پوشش 75 درصدی طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در همدان
مشارکت بیشتر زنان در طرح غربالگری فشارخون



به شــماره ثبت 51 و شناســه ملي 14007062526 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1398/01/15و باســتناد نامه 20/47460/ث مورخ 
97/02/28مرکز وکا و کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس مرکز اصلي موسسه از واحدثبتي رزن به واحد ثبتي کرج 
به آدرس استان البرز، شهرستان فردیس، بخش مرکزي، شهر فردیس، فردیس، خیابان امام حسن ) ع (، کوچه شهریاري، پاک 0، مجتمع باغ شهر، بلوک 3، طبقه 

سوم، واحد 30 کدپستي 3175719279 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري رزن )540198(

آگهي تغییرات موسسه مشاوره حقوقي و وکالت نوید عادالن زهرا قلیچ خاني موسسه غیر تجاري

- 22407 

به شماره ثبت 7470 و شناسه ملي 10840101275 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 1398/01/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاي هیات 
مدیره به قرار ذیل براي مدت دو ســال انتخاب گردیدند: آقاي ســعید مرادي گزین با کد ملي 4011071609 )خارج از شــرکاء( آقاي علي اصغر شیر دل با کد ملي 

0323246151 )خارج از شرکاء( آقاي مهران پرتوي صفا با کد ملي 3873891603 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري همدان )540197(

آگهي تغییرات شرکت مبین گستر همدان شرکت با مسئولیت محدود

- 22408 

شــرکت تعاوني به شماره ثبت 6867 و شناسه ملي 10860019182 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1397/07/29وتاییدیه شماره 685 /18/342 
مورخ 1397/9/1اداره تعاون روســتایي شهرستان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -1 آقایان محمد حسین رضایي باکدملي 3873059134 به سمت بازرس اصلي 
و قنبر نوروزي باکدملي 3875245377 به ســمت بازرس علي البدل براي مدت یکســال مالي انتخاب گردیدند. -2 ترازنامه ســود و زیان سال مالي 1396 شرکت 

مورد تصویب مجمع قرارگرفت. -4 سرمایه شرکت ازمبلغ 819351000 ریال به مبلغ 948771000 ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري همدان )540196(

آگهي تغییرات شرکت روستایي اتحاد نوین الوند

- 22409 

برابر وارده شــماره 3175- 96/7/23 آقاي محمد شــیخلر فرزند بیرامعلي از این اداره تقاضاي افراز سهمي خود را به میزان 30000 )سي هزار( مترمربع یک واحد سردخانه و 
انبار از پاک اصلي 9 واقع در بخش پنج همدان رزن قریه امیرآباد را نموده آدرس اکثر مالکین را نیز اعام ننموده اند اینک به استناد ماده 18 آئین نامه اجرایي اسناد رسمي از 
کلیه صاحبان حقیقي و حقوقي و مالکین مشاعي دعوت مي شود راس ساعت 9 صبح وقت اداري روز یکشنبه مورخه 98/5/13 در محل وقوع حاضر تا مورد درخواست توسط 
نماینده و نقشه بردار اعزامي بازدید به عمل آید ضمناً عدم حضور مالکین مشاعي و صاحبان حق مانع از عملیات افرازي نمي شود چنانچه نیاز به آگهي مجدد باشد در همین 

روزنامه چاپ و مدت آن ده روز مي باشد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان رزن

آگهي افراز

شماره آگهي: 22411 شماره م الف: 40

3 سه شنبه 1 مرداد ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4303

امام خامنه ای در دیدار هیأت حماس:

جمهوری اسالمی در قضیه فلسطین با هیچ کشوری رودربایستی ندارد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رهبر انقالب در 
مقاومت  دفتر سیاسی جنبش  نایب رئیس  دیدار 
اســالمی فلســطین و هیأت همراه گفتند: ما 
براســاس وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم که 
موضوع فلســطین قطعًا به نفع مردم فلسطین و 

دنیای اسالم تمام خواهد شد.
بــه گزارش گــروه سیاســی هگمتانه، بــه نقل از 
پایگاه اطاع رســانی مقــام معظم رهبــری، حضرت 
آیــت ا... خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی صبح 
دیروز دوشــنبه در دیدار هیأتــی عالی رتبه از جنبش 
مقاومت اسامی فلســطین )حماس(، قضیه فلسطین 
را قضیه اول و مهمترین مسئله دنیای اسام دانستند 
و با تمجید از ایســتادگی و مقاومت شگفت آور مردم 
فلســطین و گروه های مقاومت از جمله حماس، تأکید 
کردنــد: پیروزی بــدون مقاومت و مبارزه به دســت 
نمی آید و ما براساس وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم 
که موضوع فلســطین قطعاً به نفع مردم فلســطین و 

دنیای اسام، تمام خواهد شد.
در ابتدای این دیدار آقای صالح العاروری نایب رئیس 
دفتر سیاسی حماس نامه آقای اسماعیل هنیه رئیس 

دفتر سیاسی حماس را تقدیم رهبر انقاب کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با قدردانی از مواضع بسیار 
خوب و مهم آقای اسماعیل هنیه در این نامه، گفتند: 
حماس در قلب حرکت فلســطین قرار دارد همان گونه 
که فلســطین در قلب حرکت دنیای اسام قرار گرفته 

است.
ایشان ایســتادگی و مقاومت مردم غزه و ساکنان 
ساحل غربی رود اردن را بشارت دهنده فتح و پیروزی 
خواندند و افزودند: خداوند به کســانی که ثابت قدم در 
راه او ایستادگی کنند، وعده یاری و پیروزی داده است 
و البتــه تحقق این وعده الزاماتی دارد که از مهمترین 
آنهــا جهاد و مبارزه و تاش خســتگی ناپذیر در ابعاد 
مختلف سیاســی، فرهنگی، فکری، اقتصادی و نظامی 

است.
رهبر انقاب اســامی با تأکید بر اینکه جمهوری 
اسامی ایران در قضیه فلســطین با هیچ کشوری در 
دنیا رودربایســتی ندارد، خاطرنشان کردند: ما همواره 
دیدگاه خود را درباره فلســطین به طور صریح و شفاف 
اعام کرده ایم و حتی در عرصه بین المللی کشــورهای 

دوســت ما که در این زمینه با آنها اختاف نظر داریم 
می دانند که جمهوری اسامی در قضیه فلسطین کامًا 

جدی است.
حضرت آیــت ا... خامنه ای اضافه کردنــد: یکی از 
علت های مهم دشــمنی با جمهوری اســامی ایران، 
موضوع فلســطین است اما این دشــمنی ها و فشارها 
موجب نخواهد شد که ایران از مواضع خود در موضوع 
فلســطین کوتاه بیاید، زیرا حمایت از فلســطین یک 

مسئله اعتقادی و دینی است.
ایشــان تأکید کردند: اگر دنیای اسام به صورت 
متحد بر موضوع فلســطین ایستادگی می کرد اکنون 
شــرایط بهتری داشــت و دوری برخی کشــورهای 
دنبالــه روی آمریــکا همچــون ســعودی از موضوع 
فلســطین یک حماقت بــود؛ زیرا اگر از فلســطین 
حمایت می کردنــد می توانســتند در مقابل آمریکا، 

بگیرند. امتیاز 
رهبر انقاب اســامی با تأکید بر اینکه براســاس 
ســنت الهی، پیروزی مردم فلســطین و بازگشت این 
ســرزمین مقدس به دنیای اســام، موضوع عجیب و 
غیرقابل تحقق نیست، گفتند: 40 سال قبل کسی باور 
نمی کــرد در ایران که مرکز نفــوذ و امید آمریکایی ها 
بود، یک حکومت دینی بر ســر کار بیاید و ســفارت 
اســرائیل در تهران به سفارت فلسطین تبدیل شود اما 
این موضوع غیرقابل باور محقق شــد، بنابراین تحقق 

موضوعاتــی که در ظاهــر عجیب به نظر می رســند، 
امکان پذیر است.

حضرت آیــت ا... خامنه ای افزودنــد: این که آقای 
سیدحســن نصــرا... می گویــد "مــن ان شــاءا... در 
مسجداالقصی نماز می خوانم"، برای ما یک امید کامًا 

عملی و قابل تحقق است.
ایشــان با تأکید بــر اینکه یکــی از الزامات تحقق 
این امید، همان مواضع مســتحکم و ایستادگی است 
که آقای هنیه در نامه خود به آن اشــاره کرده است، 
گفتند: اگر همه مــا به وظایف خود عمل کنیم، وعده 

الهی قطعاً محقق خواهد شد.
رهبر انقاب اســامی با اشاره به طرح خیانت آمیز 
»معاملــه قرن« تأکیــد کردند: هــدف از این توطئه 
خطرناک، از بین بردن هویت فلسطینی در میان آحاد 
مردم و جوانان فلسطینی است که باید با همین نقطه 
اصلی، مقابله کرد و نگذاشت که آنها با استفاده از پول، 

هویت فلسطینی را از بین ببرند.
حضرت آیت ا... خامنه ای بــا تأکید بر اینکه مقابله 
بــا این طراحی نیازمند کارهــای تبلیغاتی و فرهنگی 
و فکری اســت، افزودند: یک راه دیگــر مقابله با این 
توطئه این است که مردم فلسطین، احساس پیشرفت 
کنند که این موضوع تابه حــال به لطف خداوند اتفاق 

افتاده است.
ایشان خاطرنشــان کردند: در ســالهای نه چندان 

دور، فلســطینی ها با سنگ مبارزه می کردند، اما امروز 
به جای سنگ، مجهز به موشک های نقطه زن هستند و 

این، یعنی احساس پیشرفت.
در ایــن دیدار آقــای صالح العــاروری نایب رئیس 
دفتر سیاســی حمــاس ضمن اباغ ســام و تحیات 
آقای اسماعیل هنیه و مردم فلسطین خطاب به رهبر 
انقاب اســامی تأکید کرد: همان گونه که جناب عالی 
اشــاره کردید، ما معتقدیم براساس وعده الهی قدس 
و فلســطین از چنگال صهیونیستها آزاد خواهد شد و 
همه مجاهدان و امت اســامی، در مسجداالقصی نماز 

خواهند خواند.
نایب رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به مواضع 
قاطع امام خمینی)ره( در حمایت از موضوع فلسطین، 
قبــل از پیروزی انقاب اســامی و بعــد از انقاب، و 
همچنیــن مواضع صریح رهبر انقاب گفت: ما همواره 
قــدردان حمایت های همیشــگی و غیرقابــل تغییر 

جمهوری اسامی از مردم فلسطین بوده و هستیم.
آقای صالح العاروری با یادآوری دشمنی های آمریکا 
و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسامی و تحریم ها و 
تهدیدها، خاطرنشان کرد: ما به عنوان حرکت مقاومت 
و جنبــش حماس همبســتگی خود را بــا جمهوری 
اســامی ایران اعام و تأکید می کنیــم هرگونه اقدام 
خصمانــه در مورد ایران در واقع اقدام خصمانه بر ضد 
فلســطین و جریان مقاومت است و ما خود را در خط 

مقدم حمایت از ایران می دانیم.
وی دربــاره توانایی هــای دفاعی جریــان مقاومت 
در فلســطین افزود: پیشــرفت های دفاعی حماس و 
دیگر گروه هــای مقاومت به هیچ وجه قابل مقایســه 
با ســال های گذشته نیست و امروز تمام سرزمین های 
اشــغالی و مراکز اصلی و حســاس صهیونیست ها در 

تیررس موشک های مقاومت فلسطین قرار دارند.
نایب رئیس دفتر سیاســی حماس با اشاره به طرح 
»معامله قرن« آن را خطرناک ترین توطئه برای از بین 
بردن هویت فلســطینی دانســت و گزارشی از آخرین 
تحوالت و وضعیت غزه و ســرزمین های ساحل غربی 

رود اردن بیان کرد.
در پایان این دیدار، هیأت حماس تابلوی منقش به 
تصویری از مســجداالقصی را به رهبر انقاب اسامی 

تقدیم کردند.

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی صورت گرفت

انتصاب رؤسای بنیاد مستضعفان
 و کمیته امداد امام خمینی)ره(

هگمتانــه، گروه ایــران و جهان: حضرت 
آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی 
پرویز  مهندس  آقــای  جداگانه ای  احکام  در 
فتاح را به ریاســت بنیاد مستضعفان و آقای 
مرتضی بختیاری را به ریاســت کمیته امداد 

امام خمینی منصوب کردند.
متن احکام رهبر معظم انقاب اســامی به این 

شرح است:
بســم اهلل الرحمن الرحیم. جناب آقای مهندس 

پرویز فتاح دام توفیقه
بــا پایان گرفتــن دوره  مســؤولیت جناب آقای 
مهندس سعیدی کیا در بنیاد مستضعفان و با تقدیر 
و تشــکر فــراوان از مدیریت پرتــاش و مبتکرانه  
ایشــان، جنابعالی را برای مدت پنج سال به ریاست 
آن بنیاد و آقای ســعیدی کیا را به ریاســت هیأت 

امنای آن منصوب می کنم.
اهــّم توصیه  هــای اینجانــب اوالً اهتمام به 
توانمندســازی تهیدســتان و مصــروف کردن 
ایــن امانت ملّی در جهت آبادانی و پیشــرفت 
جامــِع مناطق محــروم، و ثانیــاً رعایت دقیق 
به کارگیری  ثالثاً  و  مقاومتــی،  اقتصاد  بندهای 
و  انقابــی  و  متخصــص  و  نیروهــای جــوان 
فعالیــت جهــادی در همــه ی  جریان ســازی 

بخش های این بنیاد اســت.
توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت می کنم.

سّید علی خامنه ای
31 تیر 1398

بسم اهلل الرحمن الرحیم. جناب آقای سّیدمرتضی 
بختیاری دام توفیقه

اکنــون کــه جناب آقــای مهنــدس فتاح به 
پیشنهاد  به  مسؤولیت دیگری منصوب شــده اند، 
هیــأت امنای و با آگاهی از صاحیت های دینی و 
اخاقی و مدیریتی جنابعالی، شــما را به ریاست 
کمیتــه  امداد امام خمینی منصوب می کنم. توّجه 
به محورهای مذکور در حکم مدیریت آقای فتاح، 
توصیه حتمی اینجانب اســت. تأکید می شود که 
دو محور: توانمندســازی و ایجــاد درآمد با ثبات 
بــرای خانواده های تهیدســت و رعایــت کرامت 
و حرمــت کمک شــوندگان را در صــدر اقدامات 
خویــش قــرار دهیــد. بهره گرفتــن از همکاری 
نیروهــای جوان و مؤمن و انقابــی توصیه  مؤکد 

است. اینجانب  دیگر 
توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مســألت 

می کنم.
سّید علی خامنه ای
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ایران و جهان

هگمتانه، گــروه ایران و جهــان: مدیر کل 
ضد جاسوســی وزارت اطالعات از شناسایی و 
یافته سازمان  تربیت  دستگیری 17 جاســوس 
اطالعاتی آمریکا )سیا( در داخل کشور خبر داد 
و گفت: احکام این جاسوسان صادر شده و برخی 

به عنوان مفسد فی االرض اعدام می شوند.
مدیــرکل ضدجاسوســی وزارت اطاعــات صبح 
دیروز در نشســت خبری با خبرنگاران از شناسایی و 
دستگیری 17 جاسوس تربیت یافته سازمان اطاعاتی 
آمریکا )ســیا( در داخل کشور خبر داد و گفت: احکام 
این جاسوســان صادر شــده و برخی به عنوان مفسد 

فی االرض اعدام می شوند.
وی گفــت: در تاریــخ 28 خرداد امســال خبری 
منتشــر شــد مبنی بر آنکه وزارت اطاعات موفق به 
کشــف و شناسایی یک شــبکه جاسوسی شده است. 
جاســوس های شناسایی شده شامل شــاغان مراکز 
حســاس و حیاتی و همچنین بخش خصوصی مرتبط 
با این مراکز هستند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در 

حال فعالیت بودند.
این مقام امنیتی با بیان اینکه این مراکز حســاس 
و حیاتــی شــامل حوزه هــای اقتصادی، هســته ای، 
نظامی و سایبری کشور اســت، اظهار کرد: تعداد کل 
جاســوس های شناســایی شــده 17 نفر است که به 
صورت سلولی در ایران فعالیت می کرده و هیچکدام از 
این افراد با دیگری ارتباطی نداشتند و هر کدام با یک 

افسر سیا در ارتباط بودند.
وی در ادامــه به بیــان توضیحاتی درباره چگونگی 
برقــراری ارتباط میان ســازمان اطاعاتــی آمریکا و 
جاسوســان ایرانی پرداخت و گفت: برخی از این افراد 
به واسطه سوء اســتفاده سیا از تقاضای روادید امریکا 
در دام روادید گرفتار شدند و در ازای اعطای روادید به 
آنها پیشنهاد جاسوسی ارائه شده است. برخی دیگر نیز 
به واســطه حفظ یا تمدید انواع ویزای آمریکا از طرف 

سیا مورد فریب واقع شدند.
مدیــرکل ضد جاسوســی وزارت اطاعــات ادامه 
داد: ســازمان اطاعاتی آمریکا همچنین با تاســیس 
شــرکت های جعلی و به بهانه اســتخدام متخصصان 
ایرانی در این شــرکت ها یا تأمیــن تجهیزات از خارج 
از کشــور مبادرت به مراجعه اطاعاتی به اتباع ایرانی 

کرده اند.
وی مراجعــات مســتقیم افســران ســیا تحــت 

عنوان دیپلماتیک به شــهروندان ایرانی در حاشــیه 
کنفرانس های علمی در کشــورهای اروپایی، آفریقایی 
و آســیایی را از دیگر روش های برقراری ارتباط میان 
افســران اطاعاتی با اتباع ایرانی برشمرد و گفت: در 
برخی موارد نیز مشــاهده شده است که افسران سیا با 
معرفی خود به عنوان یک مأمور اطاعاتی آمریکایی و 
همچنین با ارســال ایمیل یا پیام از طریق شبکه های 
اجتماعی، از اعضای شــبکه تشکیل شــده دعوت به 

همکاری اطاعاتی کرده اند.
آمریکا  اطاعاتی ســرویس جاسوســی  افســران 
برای موفقیــت در فرآیند جلب و اســتمرار همکاری 
شبکه جاسوســی خود در ایران متوسل به وعده های 
فریبنده ای از جمله اعطای روادید و مجوز اقامت دائم 
در ایاالت متحــده و همچنین پول کرده اند. مهم ترین 
وعده ای که به شبکه جاسوسان ایرانی داده شد، وعده 

تأمین امنیت آنها در ایران و خارج از کشور بود.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطاعات تأکید کرد: 
تحقیقا در مورد همه 17 جاسوس شناسایی و دستگیر 
شــده، هیچ کدام از وعده های سیا محقق نشده است 
و همه این جاسوســان به واسطه خیانتی که به کشور 

کرده اند، گرفتار شدند.
وی جمع آوری اطاعات دارای طبقه بندی از مراکز 
مهم و همچنین انجام عملیات های فنی - اطاعاتی را 
از مأموریت های محول شــده به این شبکه جاسوسی 

عنوان کرد.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطاعات خاطرنشان 
کــرد: تمامی افراد این شــبکه جاسوســی دوره های 
پیچیــده برقــراری ارتباطات امن از داخل کشــور با 
خارج را به وســیله ابزارهای مخصوص جاسوســی از 
سوی افسران سیا فرا گرفته بودند، همچنین تجهیزات 
فنــی پیچیده ای برای جاسوســی در اختیار این افراد 
قرار گرفته بود. ســیا جهت انتقــال ابزار ارتباط امن و 
تجهیزات فوق پیشــرفته جاسوســی برای شبکه خود 
در ایران از ناقل اطاعاتی استفاده کرده است؛ ناقل ها 

عمدتا به شــکل سنگ تهیه شــده اند که وسایل مورد 
نیاز جاسوســان در آنها جاسازی می شود و جاسوس ها 
با روش هایی پیچیده مأموریت برداشــتن آنها از نقاط 
مختلف شــهری از جملــه مناطق پارکــی و نواحی 

کوهستانی را عهده دار می شدند.
وی افزود: سازمان اطاعاتی آمریکا، اقدام به ارسال 
مدارک هویتی جعلی برای جاسوس های خود در ایران 
برای عملیات هــای خاص از طریــق ناقل ها کرده اند. 
بررسی های سرویس ضد جاسوســی وزارت اطاعات 
حاکــی از آن اســت که مــدارک جعلی بــه صورت 
ناشیانه ای توسط ســیا، انجام شده که این اقدام جعل 
دولتی محســوب می شود. در پی کشف موضوع توسط 
ضد جاسوســی وزارت اطاعات، دســتور امحای همه 
مدارک موجود از ســوی افسران سیا، برای جاسوس ها 

صادر شده است.
این مقام امنیتی تصریح کرد: ناقل ها در قالب سنگ 
و پول بوده اند که در مکان های خاص تعبیه شده بودند 
و جاســوس ها به آنجا رفته و با شکســتن سنگ مورد 

نظر وسایل جاسوسی را از داخل آن ها خارج می کردند.
مدیرکل ضد جاسوســی وزارت اطاعات با اشــاره 
بــه پیش بینی خط خروج اضطراری برای جاسوســان 
از سوی ســازمان اطاعاتی آمریکا خاطرنشان کرد: با 
وجود وعده تأمین امنیت جاسوسان، سیا با پیش بینی 
احتمال شناسایی شبکه جاسوسی خود همچون سال 
92، اقدام به طراحی خط خروج اضطراری از کشــور 

برای مواقع بحرانی و خطر کرده بود.
وی اضافه کرد: بر این اســاس جاسوس ها آموزش 
دیده بودند که با احساس خطر، طی هماهنگی با سیا 
و رســاندن خود به نقطه ای از پیش تعیین شــده در 
شــهرهای مرزی، منتظر حضور رابط اطاعاتی سیا در 
صحنه شــوند و با هدایت وی از کشــور خارج گردند 
که البتــه در این زمینه جاســوس هایی که قصد فرار 
اضطراری از کشــور را داشــتند، با اشــراف اطاعاتی 
ســربازان گمنام امام زمان به جای ماقات با رابط سیا 
در مرز، با رابط ضد جاسوسی وزارت اطاعات ماقات 

کردند و نهایتا دستگیر شدند.

وی اضافــه کرد: آمــوزش ویژه ضــد بازجویی به 
جاســوس ها از دیگر تدابیر اتخاذ شــده بــرای مواقع 
دستگیری بود که با مشاهده اشراف اطاعاتی وزارت، 
توســط جواسیس، کارساز نشــد و تمامی اعضای این 

شبکه جاسوسی به ارتباط خود با سیا اعتراف کردند.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطاعات در ادامه به 
سرنوشت جاســوس های دستگیر شده توسط دستگاه 
اطاعاتی کشور اشاره کرد و گفت: افرادی که آگاهانه و 
عامدانه به کشور خود خیانت کردند و حاضر به جبران 
مافات نشــدند را به دســتگاه قضایی تحویل دادیم و 
چند روز پیش نیز ســخنگوی قــوه قضاییه از صدور 
احکامی برای این جاسوسان خبر داد که برخی از آنها 
به عنوان مفسد فی االرض معرفی و برخی دیگر نیز به 
حبس های درازمدت محکوم شدند. همچنین آن دسته 
از کســانی که با صداقت کامل با دســتگاه اطاعاتی 
کشــور تعامل کردند و ندامتشــان نیز ثابت شد، علیه 

آمریکایی ها مورد مدیریت اطاعاتی قرار گرفتند.
وی در ادامه با اشاره به همکاری سرویس اطاعاتی 
با ســرویس های اطاعاتی  ایران  جمهوری اســامی 
کشــورهای متحد در این پرونده اظهــار کرد: تجربه 
موفق تبادل با متحدین اطاعاتی در ســال 92 باعث 
شد تا سرنخ های اطاعاتی پرونده اخیر اعم از افسران 
ســیا، سرنخ  و روش های مورد اســتفاده در این شبکه 
در اختیار ســایر ســرویس های اطاعاتی قرار گیرد تا 

شکست جهانی مجددی برای سیا اتفاق بیفتد.
مدیرکل ضد جاسوســی وزارت اطاعات همچنین 
به همکاری ســرویس های اطاعاتی برخی کشورهای 
آسیایی و اروپایی با ســازمان اطاعات آمریکا در این 
زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به بهره برداری 
ســیا از برخی کشــورهای اروپایی و آســیایی جهت 
برقراری ارتبــاط با منابع خــود و همچنین با عنایت 
به اطاع قبلی ســرویس های اطاعاتی این کشــورها 
از موضوع، قطعا مســؤولیت امر بر عهده این کشورها 

خواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به زمین گیر شــدن ســیا 
در اثر این شکســت، طبیعی اســت که این سرویس 
اطاعاتی مبــادرت به ترمیم و بازســازی خود نماید 
که البته در این خصوص جامعه اطاعاتی کشــور نیز 

هوشیار و بیدار خواهد بود.
مدیرکل ضد جاسوســی وزارت اطاعات در ادامه 
نشســت خبری خود، در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه آیا فعالیت های این شبکه جاسوسی به نتیجه ای 
رســیده و خرابکاری از سوی آنها در مراکز مهم کشور 
انجام شده اســت، با بیان اینکه زمان شروع همکاری 
این جاسوس ها با سیا متفاوت بوده است، تصریح کرد: 
به دلیل اقدام عاجل ســربازان گمنــام امام زمان، این 
شبکه جاسوســی موفق به انجام خرابکاری یا اختال 

در فعالیت های کشور نشد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون 
پیشــنهادی از سوی ایاالت متحده آمریکا در خصوص 
تبادل این جاســوس ها انجام شــده است، خاطرنشان 
کرد: افراد دستگیر شــده همه از اتباع ایرانی هستند 

و به هیچ وجه بحث تبادل برای آنها مطرح نیست.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطاعات در پاسخ به 
این پرسش که آیا در میان 17 جاسوس دستگیر شده 
از مقامات و مسؤوالن بلندپایه کشور نیز حضور دارند، 
تأکید کرد: این افراد از متخصصان و کارشناسان کشور 

هستند و از مقامات محسوب نمی شوند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که این شبکه 
جاسوسی ارتباطی با شبکه جاسوسی دستگیر شده در 
سال 92 دارد، گفت: بررسی این پرونده مربوط به سال 

97 بوده و کاما با پرونده سال 92 بی ارتباط است.

دومین ضربه وزارت اطالعات به سیا

شناسایی 17 جاسوس در مراکز حساس کشور
احکام این جاسوسان صادر شده و برخی به عنوان مفسد فی االرض اعدام می شوند
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تلفات غیرعادی 
ماهی های سد نعمت آباد

مدیر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
تلفات  از  اســدآباد  شهرستان  دامپزشکی 
این  نعمت آباد  در ســد  ماهــی  غیرعادی 
رهاسازی  گفت:  و  کرد  بازدید  شهرســتان 
ماهی در این ســد بدون اطالع و هماهنگی 
بررسی آب  و  بوده  با دامپزشکی شهرستان 

برای پرورش صورت نگرفته است.
دکتر عادل بصیری محمدپور افزود: از خرداد تا 
مهر، کمبود اکسیژن یکی از دالیل مرگ ماهیان 
گرمابی پرورشــی بوده و این قضیه در حالتی رخ 
می دهد که میزان اکسیژن مصرفی بیش از تولید 

آن باشد.
وی با اشــاره به اینکه گونه های موجود از نوع 
ماهی گرمابی بوده اند، خاطرنشــان کرد: با توجه 
به تجمع ماهیان در ســطح آب و خروجی ســد، 
افزایــش تعــداد ماهیان و رشــد جلبک ها که به 
صورت مضاعف ســبب کاهش اکسیژن و افزایش 
گازهای دفعی از جمله آمونیاک می شود، این امر 

موجب تلفات و مرگ ماهی ها شده است.
مدیر دامپزشکی شهرستان اسدآباد پمپاژ آب 
از عمق به سطح که باعث جابه جایی آب می شود 
را بــه متولیان امر توصیه و تصریح کرد: این اقدام 
عــاوه بر تخلیــه گازهای مضر، باعث اکســیژن 
رسانی سطوح زیرین آب شــده و سبب شکسته 

شدن الیه گرمایی تشکیل شده می شود.
سقراط بیرنگ مدیر جهادکشاورزی شهرستان 
اسدآباد هم با اظهار بی اطاعی از رهاسازی ماهی 
در ســد نعمت آباد گفت: بر اســاس استنباط ما 
احتمــال اینکه بعد از ســیاب ایــن ماهی ها از 

رودخانه ها به این سد آمده باشند، وجود دارد.
مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان اسدآباد 
نیز از رهاســازی ماهی در ســد نعمت آباد اظهار 
بی اطاعی کرد و یادآور شــد: تا جایی که اطاع 
داریــم امور آب منطقه ای در شهرســتان تنها در 

ترخین آباد رهاسازی ماهی انجام داده است.

خانه معلم اسدآباد راه اندازی 
می شود

آموزش  مدیر  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
و پرورش شهرســتان اسدآباد از راه اندازی 
نزدیک  آینده  در  این شهرستان  معلم  خانه 

خبر داد.
غامرضــا همایی لطیف اظهار کــرد: با افتتاح 
مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان اسدآباد خدمات 
بهتری به فرهنگیان شهرســتان ارائه خواهد شد 
و از جمله موارد خواســته هایی بــود که همواره 
فرهنگیــان اســدآبادی از آمــوزش و پــرورش 

شهرستان مطالبه داشتند.
وی در ادامه با اشــاره بــه چهار پروژه عمرانی 
آموزش و پرورش اســدآباد افــزود: کانون معلم، 
استخر شــنای فرهنگیان، احداث مدرسه شهید 
ســعیدی و مدرسه شهرک سیداحمد چهار پروژه 
عمرانی آموزش و پرورش بوده که در حال حاضر 
این پروژه ها فعال بوده و توسط پیمانکار در دست 

اجراست.
همایی لطیف همچنین تعداد دانش آموزان این 
شهرســتان را 18 هزار نفر برشمرد و خاطرنشان 
کرد: امســال برای غنی ســازی اوقــات فراغت 
دانش آموزان اســدآبادی در تابســتان 18 پایگاه 
اوقات فراغت شــهری و روســتایی در نظر گرفته 
شــده که هم اکنون این پایگاه ها در حال فعالیت 

هستند.
وی در ادامــه با بیــان اینکه اســدآباد دارای 
بیشــترین مدارس قدیمی در سطح استان است، 
تصریح کرد: تعدادی از مدارس روستایی اسدآباد 
در بارندگی هــای اوایل امســال دچار شکســت 
شــده اند و چند مدرســه نیز ناایمن هستند که 
حــذف این مــدارس ناایمن در دســتور کار قرار 
دارد و ظرفیــت و توان خیران در بحث نوســازی 
مدارس این شهرســتان از نقش مؤثری برخوردار 

خواهد بود.
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان اسدآباد در 
پایان با بیان اینکه هیچ یک از مدارس اســدآباد 
از بخاری نفت ســوز اســتفاده نمی کنند، یادآور 
شد: تمامی مدارس این شهرستان دارای پکیج و 

سامانه گرمایشی گاز مجهز شده هستند.

اهدای اعضای بیمار مغزی 
در نهاوند

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر شبکه 
بهداشت و درمان نهاوند گفت: اعضای بدن 
یک بیمار که در نهاونــد دچار مرگ مغزی 

شده بود به نیازمندان اهدا شد.
مؤمنعلی دارابی اظهار کرد: خانواده این مرحوم 
با رضایت خود اعضای بدن شــامل کلیه ها، کبد 
و تمام نســوج قابل پیونــد وی را به بانک اهدای 
عضــو منتقل کردند تا به بیمــاران نیازمند پیوند 

زده شود.
وی با بیان اینکه این مرحوم »فاطمه سلگی« 
نام دارد که ســاکن شــهر نهاوند بوده و 57 سال 
داشت، افزود: میزان اهدای عضو در نهاوند افزایش 

یافته است.
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان نهاوند اضافه 
کرد: طی ماه گذشــته اعضای بدن دو بیمار مرگ 
مغــزی در نهاوند به بیماران نیازمند اهدا شــده 

است.

خبــر

در کمیته برنامه ریزی فرمانداری شهرستان 
فامنین صورت گرفت

افزایش 10 برابری 
اعتبارات آبفای فامنین

هگمتانــه، گــروه رویداد: در جلســه 
کمیتــه برنامه ریزی شهرســتان فامنین با 
پیگیری های مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
اســتان همدان بودجه تخصیــص یافته به 

آبفای فامنین افزایش یافت.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
آبفای استان همدان، جلســه کمیته برنامه ریزی 
شهرســتان فامنین با حضور مدیرعامل و معاون 

برنامه ریزی آبفای استان همدان برگزار شد.
در این جلسه سیدهادی حسینی بیدار به ارائه 
گزارش عملکرد پروژه ها و هزینه های انجام شــده 
در شهرســتان فامنین به ویژه حفر و تجهیز یک 
حلقه چاه و اجرای 2.5 کیلومتر خط انتقال آن به 

صورت امانی پرداخت.
بنــا بر این گــزارش، با پیگیری و پافشــاری 
مدیرعامل آبفای اســتان بــرای افزایش اعتبارات 
آبفای فامنیــن، میزان اعتبــار تخصیص یافته با 
افزایــش 10 برابری از 500 میلیــون ریال به 5 

میلیارد ریال افزایش یافت.
همچنین در این جلســه ســیدمجید شماعی 
فرماندار شهرســتان فامنین از عملکرد مدیریت و 

کارکنان آبفای فامنین ابراز رضایت کرد.
گفتنی است، در جلسه ای که در این شهرستان 
بــا حضور حاجی بابایی نماینــده مردم همدان و 
فامنین در مجلس شــورای اســامی برگزار شد، 
وی از مدیر عامل شــرکت آب و فاضاب به دلیل 

پیگیری ها و زحماتش قدردانی کرد.

مدیر جهاد کشاورزی بهار خبر داد
آغاز برداشت سیر 

از مزارع بهار
هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر جهاد 
کشاورزی شهرســتان بهار از آغاز برداشت 
سیر از مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: 

استان همدان قطب تولید سیر کشور است.
هوشــنگ کرمی با بیان اینکه برداشــت سیر 
در ســطح 900 هکتار از زمین های کشــاورزی 
شهرســتان بهار آغاز شده است، گفت: پیش بینی 
می شــود امسال 14 هزار و 400 تن سیر از مزارع 

شهرستان بهار برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان بهار افزود: 
بخش مرکــزی این شهرســتان از مناطق عمده 

کاشت سیر در بهار است.
کرمی گفت: برداشــت سیر در شهرستان بهار 
تا 15 مرداد ادامه دارد و محصول برداشــت شده 
عــاوه بر بازار داخلــی به اســتان های دیگر نیز 

فرستاده می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شــرایط 
آب و هوایی و حاصلخیزی خاک این منطقه، سیر 
تولیدی شهرستان بهار از کیفیت باالیی برخوردار 
اســت و پیش بینی می شــود افزون بر 14 هزار و 
400 تن محصول سیر در این بخش تولید و روانه 

بازار شود.
وی بــا بیــان اینکه ســیر عاوه بــر مصرف 
خوراکی به صورت تازه، ســیر ترشــی یا چاشنی 
در صنایــع غذایی برای تولید فرآورده های غذایی 
نقش مهمی دارد، گفت: ســیر به عنوان یگ گیاه 
دارویی مؤثــر در درمــان بیماری هایی همچون 
فشــار خون، بیماری های قلبی، کاهش کلسترول 
خــون و خواص ضد انگلی، ضد میکروبی و درمان 

بیماری های دستگاه گوارش استفاده می شود.

مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد:
20 هزار تن گندم به مراکز 

خرید اسدآباد تحویل داده شد
مدیر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
جهادکشاورزی شهرستان اسدآباد از تحویل 
و خریــد 20 هزار و 18 تــن گندم تولیدی 
اسدآباد توسط مراکز خرید تعیین شده این 

شهرستان خبر داد.
ســقراط بیرنگ اظهار کرد: پیش بینی می شود 
تا پایان برداشــت گندم این میزان تحویل گندم 
به ســیلوها و مراکــز تعیین شــده خرید گندم 
شهرســتان به 30 هزار تن برســد که این میزان 
تحویل به مراکز خرید نسبت به سال گذشته 50 

درصد کاهش دارد.
وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شد امسال 
50 هزار تن از گندم تولیدی شهرستان به سیلوها 
و مراکــز تعیین شــده گندم تحویل داده شــود، 
تصریح کرد: کاهش عملکرد تولید در داخل سطح 
یکــی از مهمترین دالیل کاهــش تحویل گندم 
تولیدی شهرســتان به مراکز خرید گندم اسدآباد 

بوده است.
بیرنگ افزود: برداشت گندم از 7 تیر آغاز شده 
و تا کنون 95 درصد گندم اراضی دشــت منطقه 
برداشــت شــده و برداشــت گندم در دو منطقه 

چهاردولی و کلیایی شهرستان باقی مانده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته توسط سیلوهای 
ایــن شهرســتان افزون بــر 64 هزار تــن گندم 
خریداری شد که این میزان خرید و تحویل گندم 
در ســال جاری با کاهش 50 درصدی روبروست، 
خاطرنشان کرد: امسال هفت مرکز خرید و سیلو 
برای تحویل گندم کشاورزان در نظر گرفته شده 
که یک مورد از مراکز خرید به علت هماهنگی از 

دور خرید خارج شد.

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی تویسرکان:

155 واحد مسکن آسیب دیده از سیالب در تویسرکان آواربرداری شد
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی تویسرکان گفت: آواربرداری 155 
واحد مسکن آسیب دیده در سیالب فروردین  در 
تویسرکان انجام شــده که امیدواریم ماه آینده 

اولین واحد بازسازی شده را افتتاح کنیم.
روح ا... بهرامــی دارانی در خصوص عملکرد ســتاد 
بازسازی مناطق سیل زده در این شهرستان اظهار کرد: 
بارش های سیل آسای 11 و 12 فروردین به واحدهای 
مسکونی شــهر و روســتاها در اســتان و شهرستان 

تویسرکان آسیب وارد کرد.
وی افــزود: بنیــاد مســکن انقاب اســامی در 
تویســرکان بافاصله روز 13 فروردین در قالب هشت 
تیم برای بررســی و ارزیابی واحدهای خســارت دیده 

ناشی از سیل وارد کار شد.
مدیر بنیاد مســکن انقاب اســامی تویسرکان با 
بیان اینکه تویســرکان نخســتین شهرســتان استان 
بود که ارزیابی واحدهای خســارت دیده را انجام داد، 
گفت: ارزیابی واحدهای این شهرســتان در 97 روستا 

و شهرهای تویسرکان، سرکان و فرسفج انجام شد.
وی با اشــاره بــه بازدید از دو هــزار و 500 واحد 
مسکونی در 97 روستا و ســه شهر در این شهرستان 
افزود: یک هزار و 663 واحد از تعداد واحدهای بازدید 
شده خسارت  دیده بودند که در سامانه پایش ثبت شد.

بهرامی دارانی با تعریف واحدهای خسارت دیده در 
دو ســطح احداثی و تعمیری، تعداد واحدهای احداثی 
در روســتاها را 581 واحد و در شــهر 15 واحد اعام 
کرد و یادآور شد: یک هزار و 67 واحد مسکن هم ناشی 

از سیل فروردین تعمیری هستند.
وی با اشــاره به اباغ مرحله نخســت تســهیات 
به ستاد بازســازی مناطق ســیل زده استان همدان 
اضافه کرد: ســهمیه مرحله نخست واحدهای خسارت 
دیده برای احداث 282 واحد روســتایی و شهری در 

شهرستان تویسرکان است.
مدیر بنیاد مسکن انقاب اسامی تویسرکان با بیان 
اینکه سهمیه در خصوص تعمیر واحدهای آسیب دیده 
برای 108 واحد اعام شــده است، از کمک معیشتی 

یعنی تأمین لوازم زندگی واحدهای خسارت دیده نام 
برد و سهم معیشتی شهرســتان در مرحله نخست را 

78 واحد عنوان کرد.
وی از معرفی 291 واحد مســکن روستایی و هفت 
واحد مسکن شــهری به شــبکه بانکی برای دریافت 
تســهیات واحدهای احداثی خبر داد و گفت: تاکنون 
قرارداد 132 واحد احداثی برای اخذ وام منعقد شــده 
که از این تعداد 126 واحد روســتایی و شــش واحد 

شهری است.

بهرامی دارانی اضافه کرد: برای دریافت تســهیات 
تعمیری 80 واحد روستایی و 34 واحد شهری معرفی 
به بانک داشتیم که قرارداد برای 34 واحد روستایی و 

12 واحد شهری انعقاد شد.
وی ادامه داد: 99 واحد مســکن روستایی و شهری 
برای دریافت تسهیات معیشتی به بانک معرفی شدند 
کــه برای 53 فقره از این تعداد واحدهای مســکن به 
منظور دریافت وام معیشتی قرارداد منعقد شده است.

انقاب اســامی تویسرکان  بنیاد مســکن  مدیر 
میــزان تســهیات پرداختی به واحدهــای احداثی 
روســتایی 40 میلیون تومان و شهری را 50 میلیون 
تومان با ســود کم اعام کــرد و گفت: عاوه بر آن 
تســهیات باعوض 10 میلیون تومانی به واحدهای 
احداثی روستایی و 12 میلیون تومانی به واحدهای 

شهری پرداخت می شود.
وی میزان تســهیات پرداختی اباغ شــده برای 
تعمیــر واحدهــای مســکونی 15 میلیــون تومان و 
همچنین تسهیات برای معیشتی را 15 میلیون تومان 
دانست و خاطرنشان کرد: اضافه بر تسهیات فوق، وام 
پنج میلیون تومانی باعوض هم به واحدهای تعمیری 

و هم به بخش معیشتی اعطا می شود.
بهرامی دارانی با بیان اینکه انجام طراحی، نظارت 
و حتی تخریب برای بازســازی واحدهای مســکونی 
ناشی از سیل رایگان است، گفت: تاکنون آواربرداری 
155 واحد مســکن در شهرســتان تویسرکان انجام 
شــده که امیدواریم ماه آینده اولین واحد بازسازی 

شده را افتتاح کنیم.

در شورای آموزش و پرورش شهرستان بهار عنوان شد

تحقق کیفیت بخشی آموزشی رسالت آموزش و پرورش بهار
شهرســتان:  گروه  هگمتانــه، 
سرپرســت آمــوزش و پــرورش 
کیفیت بخشــی  بهار  شهرســتان 
از  را  تحصیلی  ارتقای  و  آموزشــی 
پرورش  و  آموزش  رسالت  و  وظایف 
برشمرد و گفت: در این راستا بهبود 
آزمون های  و  آموزشگاهی  مدیریت 
برگزاری  و  تحصیلــی  پیشــرفت 
بسیار  کنکوری  و  تقویتی  کالسهای 

مؤثر است.
زهرا شــعبانی در شــورای آموزش و 
پرورش شهرســتان بهار افــزود: آموزش 
و پــرورش شهرســتان بهــار در تمــام 
شاخص ها رشد داشــته است و در طول 
یک ماه گذشــته در جشــنواره جابر بن 
حیــان 9 دانش آموز برگزیده اســتانی، 
دســت ســازه ها، الگوهای برتر تدریس 

تربیت بدنی، یادگیری زبان انگلیسی و درس ریاضیات 
رتبه های برتر استان را داشته ایم.

وی ادامــه داد: همــه مــا وظیفه داریــم که با 
برنامه ریزی مناسب کیفیت بخشی آموزشی را تحقق 

بخشیم.

سرپرســت آموزش و پرورش شهرستان بهار گفت: 
امسال در دوره اول متوسطه بیش از 95 درصد قبولی 

داشته ایم که رتبه نخست استان را کسب کرده ایم.
شــعبانی تأکیــد کــرد: اولویت کاری تابســتان 
امســال اجرای دقیق پروژه مهر اســت و پروژه مهر 

نماد مدیریــت و بهره وری و اقدامی ســازنده، مؤثر 
و ســازمان یافته برای آماده ســازی مدارس است و 
هدف عمده شــناخت مشکات و تنگناهای آموزشی 
و برنامه محور شدن فعالیت ها و برنامه ریزی و فراهم 
کردن زمینه های مناســب برای آغاز سالتحصیلی در 

مدارس است.
وی تصریح کرد: پروژه مهر بر اساس 
پنج محور سازماندهی، تعمیر و تجهیز، 
توجیه و تبلیغ، تأیید صاحیت و نظارت 
و ارزیابی تشکیل شده است که شهرستان 
بهار در زمینه اجرای پروژه مهر گامهای 
اساسی برداشته و سال گذشته رتبه عالی 

استان را کسب کرده است.
وی به طرح ســنجش اشاره کرد و 
افزود: طرح ســنجش بــرای یک هزار 
و 300 نفــر از نوآمــوزان بدو ورود به 
دبستان آغاز شــده و تا اوایل شهریور 

ادامه خواهد داشت.
زهرا شــعبانی ادامه داد: کمک به 
بهبود کیفی آموزش و کنترل بعضی از 
عوامل مؤثر بر افت تحصیلی، تشخیص 
و شناســایی به موقــع نارســایی های 
جســمی، ارزیابی وضعیت ذهنی کودکان بدو ورود به 
دبستان و بررســی میزان شیوع اختاالت جسمانی و 

روانی از اهداف اجرای این طرح است.
وی گفــت: در این طــرح نوآموزان عشــایری نیز 

شناسایی شده و مورد سنجش قرار می گیرند.

شهرستان
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استاندار همدان:

مشارکت مردم در تأمین هزینه های کشور، یک اصل مسلم، قطعی و غیرقابل انکار است
هگمتانــه، گــروه رویــداد: به مناســبت 
سعید  سید  مالیاتی،  فرهنگ  هفته  گرامیداشت 
شــاهرخی اســتاندار همدان به همراه رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه استان، مدیرکل روابط 
عمومی اســتانداری و جمعی دیگر از کارکنان 
اســتانداری در اداره کل امور مالیاتی اســتان 
حضــور یافتند و در جلســه ای کــه با حضور 
رئیس  معاونان،  مالیاتی،  امور  مدیرکل  دلشادی 
مالیاتی،  انتظامی  مسؤول  دادیار  حراست،  اداره 
رؤسای ادارات مالیاتی و سایر کارکنان این اداره 
کل برگزار گردید مطالب ارزشمندی بیان شد و 
حاضران در این جلسه از نزدیک در جریان امور 

این اداره کل قرار گرفت.
اســتاندار همــدان در آغــاز ایــن جلســه ضمن 
گرامیداشــت هفته فرهنــگ مالیاتی، هــدف از این 
دیدار را عرض خداقوت و خســته نباشید به مدیرکل 
و همکاران وی عنوان و تصریح کرد: زحمات بی وقفه 
و حاصل کار شما بســیار قابل قبول است و ما وظیفه 
داشــتیم از همه شما تاشگران عرصه جهاد اقتصادی 
کــه توفیقات خوبی را در زمینه مالیات حاصل کرده و 
کارهای خود را به نحو شایســته به انجام می رســانید 

تقدیر و تشکر کنیم.
سید سعید شــاهرخی در ادامه با اشاره به اهمیت 
فرهنگ سازی مالیاتی افزود: در تمامی کشورها ترویج 
فرهنگ پرداخت مالیات و مشــارکت مردم در تأمین 
هزینه اداره عمومی کشــور به تناســب درآمد مردم، 

امری مسلم، قطعی و غیر قابل انکار است.
وی اضافه کرد: اما در ایران به واســطه وجود منابع 
خدادادی نظیر نفت و وابستگی کشور به آن، مسؤوالن 

در تصمیم گیری ها، شتاب توسعه و برخی رفتارهای 
مــورد نیاز در حوزه اقتصادی، سیاســی و اجتماعی با 

چالش مواجه شده اند.
اســتاندار همدان یادآوری کرد: کاهش وابســتگی 
بودجه به نفت از دولت های گذشــته تاکنون پیگیری 
شده است که جایگزین آن باید منابع داخلی از جمله 
مالیات باشــد که با این نگاه در ســال های گذشــته 
گام هــای مؤثر، مثبت و جدی در این حوزه برداشــته 

شده است.
وی اضافــه کرد: بــا طراحی ســامانه های مختلف 
تاش هایی برای ضابطه مندتر و دقیق تر شدن دریافت 
مالیــات و حرکت آن به ســمت عدالت صورت گرفته 
اســت که از این طریق بتوان راه را برای فرار مالیاتی و 

پولشویی مسدود کرد.
شــاهرخی ادامه داد: به عنوان نماینده عالی دولت 

در استان همدان وظیفه داریم با همکاری همه ارکان، 
موانع پیش روی مالیات را در جهت دســتیابی به عدد 

تعیین شده در وصول مالیات رفع  کنیم.
وی افــزود: برخی افراد در برابــر پرداخت مالیات 
مقاومت منفــی دارند و با وجود اینکه ســرمایه قابل 
توجهی دارنــد اما نگاه محدود و تنگ نظرانه نســبت 
به مالیات دارنــد و نمی خواهند در هزینه های جاری، 
اجتماعــی و عمومــی دولت همکاری کننــد که این 
موضوع یک بی عدالتی آشــکار است در حالی که در 
نظام مالیاتی سرلوحه کارها و فعالیت ها بر پایه عدالت 

گذاشته شده است.
باالترین مقام اجرایی استان همدان تأکید کرد: در 
برنامه ریزی و شیوه نامه ها نیز باید بر این اساس سهم 
افراد در پرداخت مالیات مشــخص باشد و در اجرا نیز 
می بایســت دقت الزم را داشته باشیم و با مردم مدارا 

داشــته و به عدالت رفتار کنیم و در عین حال با ابزار 
قانونی جلوی اندک افرادی کــه دنبال فرار مالیاتی و 

پولشویی هستند بایستیم.
شــاهرخی ادامه داد: رونق تولید و اشــتغال و باال 
رفتن ســطح معیشت مردم بســتگی به شعار کلیدی 
ســال جاری رهبر فرزانه انقاب دارد و رونق کســب 
و کار و تولید اســت که در نهایــت منجر به پرداخت 

مالیات می شود.
وی تأکیدکرد: اگر خواهان ارتقای وضعیت معیشتی 
مردم هستیم باید با تعامل و همکاری از حوزه تولید و 
کســب و کار حمایت کنیم چراکه افزایش تولید منجر 
به ایجاد اشتغال و تولید ثروت می شود و از این ثروت 
می توان مالیات دریافت نمود و صرف هزینه های جاری 

کشور کرد.
شــاهرخی ادامه داد: نگاه ما می بایســت به تقویت 
کسب و کار باشد و در عین حال با طراحی سامانه های 
هوشــمند، فرارهای مالیاتی را به خوبی رصد کنیم و 
نگذاریم عده ای معدود حق دیگــران را ضایع کرده و 

مالیات کسب و کار خودشان را نپردازند.
شاهرخی در پایان ســخنان خود خاطرنشان کرد: 
خدا را شــاکریم که شــرایط وصول مالیات در استان 
شــرایط مناسبی است و مردم ما مردم فهیمی هستند 
و اینها نشان از فرهنگ باالی مالیاتی مردم استان دارد 
و ایــن نکته را نیز نباید فراموش کنیم که کار مالیاتی 
کار بسیار حساسی است و من بار دیگر به خاطر تمامی 
تاش ها و زحمات از همه شما سپاس گزاری می کنم 
و همچنین الزم می دانم از مردم نیز به خاطر مشارکت 
خوب و مؤثرشان در پرداخت مالیات و همکاریشان در 

اداره امور استان و کشور تشکر کنم.

بازدید اعضای شورای اسالمی شهر همدان از نیروگاه شهید مفتح
هگمتانه، گروه رویداد: رئیس و اعضای شورای 
اسالمی شهر همدان با حضور در نیروگاه شهید 

مفتح از تأسیسات این نیروگاه بازدید کردند.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی نیروگاه 
شــهید مفتح، رئیس و اعضای شــورای اسامی شهر 

همدان از نیروگاه شهید مفتح بازدید کردند.
اعضای شورای اسامی شهر همدان از برج خشک 
واحد یک، محل ورود پساب تصفیه شده شهر همدان 
به نیروگاه و اتاق فرمان واحد های نیروگاه بازدید کرده 
و از نزدیک با روند تولید برق در نیروگاه شــهید مفتح 
آشــنا شدند و ســپس با مدیرعامل و معاونان نیروگاه 

تشکیل جلسه دادند.
مدیرعامــل نیروگاه شــهید مفتــح در ابتدای این 
جلســه ضمن خیر مقدم به اعضای شــورای اسامی 
شهر همدان در سخنانی به بیان تاریخچه ای از نیروگاه 

پرداخت.
عبدالمجید دیناروند گفت: کاهش نزوالت آسمانی 
در ســال های گذشــته و برداشــت بی رویــه آب در 
بخش های مختلف موجب کاهش ســطح آب های زیر 

زمینی شده است.
وی بــا بیان اینکه افکار عمومــی، نیروگاه را عامل 
کم آبی منطقه می دانند افزود: بر اســاس آمار شرکت 
آب منطقــه ای همدان کمتر از 2 درصــد از آب های 
زیرزمینی منطقه در گذشــته توسط نیروگاه برداشت 

شده است.
دینارونــد از جملــه اقدامــات نیــروگاه در حوزه 
مسؤولیت های اجتماعی را احداث حوضچه های تزریق 
مصنوعی برشــمرد و گفت: پــس از بارندگی های بی 
سابقه ابتدای ســال جاری و آب گیری این حوضچه ها 

شــاهد افزایــش 10 الــی 12 متری آب ســفره های 
زیرزمینی مجاور نیروگاه بوده ایم.

مدیرعامل نیروگاه شــهید مفتح افزود: احداث برج 
خشک واحد یک نیروگاه از جمله پروژه های مهمی بود 
که برای اولین بار در جهان به شــیوه ترکیبی احداث 
شد و این برج خشک از ســال 94 با صرفه جویی 85 

درصدی در مصرف آب به بهره برداری رسید.
وی تصریح کرد: برج خشک واحد 2 نیز هم اکنون 

در حال احداث است.
عبدالمجید دیناروند با اشــاره به سهم 2 درصدی 
نیروگاه شــهید مفتح در تأمین برق مورد نیاز کشــور 
گفت: کسب عنوان برتر آمادگی تولید نیروگاه در سال 
97 از جمله افتخارات نیروگاه است و این مهم مرهون 

تاش و همت کارکنان نیروگاه است.

وی ابــراز امیدواری کرد: در ســال 98 نیز بتوانیم 
با تکیه بر توان کارکنان رتبه نخســت این آمادگی را 

کسب کنیم.
مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح در پایان بر گسترش 
روابط بین نیروگاه و مجموعه شــورای اسامی شهر و 
شــهرداری همدان تأکید کرد و گفت: گسترش فضای 
سبز نیروگاه، ایجاد امکانات رفاهی، فرهنگی و ورزشی 
بــرای کارکنان از جمله برنامه هــای مهم این نیروگاه 
است و بدون شک همکاری و مساعدت شورای اسامی 
شــهر و شــهرداری همدان می تواند در تحقق اهداف 

نیروگاه نقش مهمی داشته باشد.
رئیس شــورای اسامی شــهر همدان نیز در این 
جلســه ضمن تقدیر از زحمات مدیریــت و کارکنان 
نیروگاه در تأمین برق مورد نیاز کشــور گفت: احداث 

برج خشــک با شــیوه هیبریدی توســط متخصصان 
داخلی و خط انتقال پساب فاضاب همدان به نیروگاه 
از پروژه های مهمی اســت که انســان با مشاهده آن 
احساس غرور می کند و این اقدامات در صحن شورا و 
در حضور خبرنگاران بازگو می شود تا مردم در جریان 

این اقدامات قرار گیرند.
کامران گردان ضمن دعوت از دیناروند مدیرعامل 
نیروگاه شــهید مفتح برای حضور در صحن شــورا 
و اعام همــکاری و حمایــت از برنامه های مختلف 
نیروگاه افــزود: امروز در بازدیــد از نیروگاه متوجه 
اقدامات ارزشــمند نیروگاه در زمینــه صرفه جویی 
مصــرف آب و میــزان 2 درصدی مصــرف آب در 
گذشته قرار گرفتیم، این را باید مردم ما بدانند و ما 
به عنوان نمایندگان مردم در شــورای اسامی شهر 

از این زحمات قدردانی می کنیم.
ســید مسعود عســگریان، حســین قراباغی، اکبر 
کاووسی امید، حمید بادامی نجات و جواد گیاه شناس 
دیگر اعضای شــورای اسامی شــهر همدان در ادامه  
این جلسه از تاش کارکنان نیروگاه در راستای تولید 
برق با اســتفاده از پساب و از اقدامات زیست محیطی 

نیروگاه تقدیر کردند.
در پایــان جلســه سرپرســت معاونت مهندســی 
و برنامه ریــزی نیروگاه شــهید مفتــح توضیحاتی در 
خصوص علل ایجاد فروچاله ها بیان کرد و افزود: سنگ 

بستر زمین این منطقه از نوع آهکی است.
مهدی کردلو تصریح کرد: بر اســاس تحقیقات به 
عمل آمده اکثر فروچاله ها در مجاورت چاه هایی است 
که سنگ بستر آن شکســته شده است و این موضوع 

باعث سستی زمین و ایجاد فروچاله شده است.

خبــر

خبــر همدان

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی کشور در همدان:

ولنگاری فرهنگی پسندیده نیست
فرهنگی  معاون  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
کشور  اســالمی  آزاد  دانشگاه  دانشــجویی  و 
گفت: کشــور بایــد از همه جهــات از جمله 
استقالل  امنیتی  و  اقتصادی  فرهنگی،  سیاسی، 
داشته باشــد ضمن اینکه ولنگاری فرهنگی هم 
پسندیده نیســت و ما باید در برابر هجمه های 

دشمنان موضع محکم داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، حجت االسام ابراهیم 
کانتری صبح دیــروز در آیین اختتامیه دومین دوره 
تکمیلی اردوی آموزشی-تشکیاتی حیات طیبه که با 
حضور اعضای فعال تشکل های دانشجویی و در همدان 
برگزار شد، گفت: اگر می خواهیم تشکل ما یک تشکل 
انقابی باشــد نباید حتی یک لحظه از شــاخص های 
انقابی گری که توسط رهبر انقاب تبیین شده است 
غافل شویم چرا که تنها چنین تشکلی می تواند بازوی 

انقاب اسامی باشد.
وی بــا بیان اینکه گام دوم انقاب بر عهده نســل 
جوان اســت اظهار کرد: امروز قطار انقاب اســامی 
وارد دهه پنجم شده است و در طول این مدت احزاب 
و تشکل های بســیاری همچون منافقین خلق، حزب 
توده، نهضت آزادی و... علی رغم صدور بیانیه های قوی 
در حمایت از امام)ره( و انقاب اســامی، از این قطار 
پیاده شــدند و درصدد ضربه زدن به انقاب اســامی 

بودند.
وی با بیان اینکه انقاب اســامی ایران بزرگترین 
انقاب مردمی جهان شناخته شده است ادامه داد: ما 
دائماً در طول تاریخ آزمایش می شــویم اما آن چیزی 
که ماک اســت آن اســت که به شاخص های انقابی 
بودن که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده است، 

به طور دقیق توجه کنیم.
وی پایبندی به مبانی و ارزش های اساسی اسامی، 
هــدف گیری آرمان هــای انقاب و همــت بلند برای 
رســیدن به آنهــا و پایبندی به اســتقال همه جانبه 
کشور را از جمله شاخص های انقابی گری عنوان کرد 
و افزود: کشــور باید از همه جهات از جمله سیاســی، 

فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و...اســتقال داشته باشد 
ضمن اینکه ولنگاری فرهنگی هم پســندیده نیســت 
و مــا باید در برابر هجمه های دشــمنان موضع محکم 

داشته باشیم.
وی حساســیت در برابر دشــمن و کار و نقشه او 
و نیز تقوای دینی و سیاســی را از دیگر شــاخص های 
انقابی گری برشــمرد و گفت: دشــمن در طول این 
مدت بسیار هزینه و تاش کرد تا کشورهای اسامی را 
به جان یکدیگر بیندازد اما طبق تأکیدات رهبر انقاب 

دشمنان اصلی ما اسراییل و امریکا هستند.
حجت االســام کانتــری تصریح کرد: مــا اگر به 
باالترین ســطح های علمی هم دســت پیدا کنیم اما 
تقوای دینی، سیاســی، فردی و اخاقی نداشته باشیم 

در مکتب اسام ارزش جدی نخواهیم داشت.
وی بــا تأکید بــر اینکه دولت انقابــی نیز دولتی 
اســت که به شــاخص های انقابی گری توجه داشته 
باشــد تصریح کرد: با توجه به خروج یک طرفه امریکا 
از برجام و پایبند نبودن این کشــور به تعهداتش اگر 
دولتمردی همچنان بحث مزاکــره با امریکا را مطرح 

کند، انقابی نیست.
وی در پایــان گفــت: اگر می خواهیم تشــکل ما 
یک تشــکل انقابی باشــد نباید حتی یــک لحظه از 
شــاخص های انقابــی گری که توســط رهبر انقاب 
تبیین شــده اســت غافل شــویم چرا که تنها چنین 

تشکلی می تواند بازوی انقاب اسامی باشد.
*آیت اهلل شعبانی: انقالبی گری حرکت مبتنی 

بر عقالنیت دینی است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان نیز 
در این آیین اظهار کرد: در کار تشــکیاتی با توجه به 
بیانیه گام دوم انقاب، آنچه که اهمیت دارد حرکت به 

سمت تمدن نوین اسامی است.
آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی با تأکید بر اینکه جانمایه 
اصلی این حرکت، مبتنی بر عقانیت اســت ادامه داد: 
تفاوت تمدن اسامی و تمدن غربی نیز تفاوت در عقل 

و تبعیت از عقل است.

وی با بیــان اینکه انقابی گری حرکت های مبتنی 
بر عقانیت دینی اســت افزود: برای رسیدن به حیات 
طیبه، باید بر اساس عقانیت دینی حرکت کنیم و نه 

عقانیت اومانیستی که غرب ترویج می کند.
وی با اشــاره به اینکه تمام تاش های مجاهدانه و 
مخلصانه انبیا و اولیا الهی نیز برای رســیدن به حیات 
طیبه بود خاطرنشــان کرد: اگر بــه عقانیتی که در 
تمدن نوین اسامی به آن نیاز داریم پایبند باشیم، ما 

را به سمت و سوی ظهور سوق خواهد داد.
وی با تأکید بــر اینکه حیات طیبــه هدف نهایی 
خلقــت آدمی در عالــم معرفی می شــود اذعان کرد: 
تمــدن غربی مبتنــی بر منفعت طلبی هــای زودگذر 
دنیایی و عواطف و تخیات بشــر اســت بنابراین هر 
میزان که تخیات در انســان کنترل شــود گرایش به 

تمدن اسامی نیز بیشتر می شود.
*مهدیون: حضور بیش از 300 نیروی انقالبی 

در این دوره حیات طیبه
مدیــر آمــوزش و مطالعات اداره کل تشــکل های 
اســامی سیاسی دانشگاه آزاد اسامی نیز گفت: دوره 
مقدماتی حیات طیبه در ســال 97 به صورت استانی 
برگزار شد که منتخبان این دوره ها به مرحله تکمیلی 

راه یافتند.
ســید حمید مهدیون با اشاره به اینکه برای تأمین 
محتوای این دوره تاش های بســیاری به ویژه توسط 

کمیته های اندیشه ورز صورت گرفته است، افزود: دوره 
تکمیلی حیات طیبه از 20 تیر آغاز شــد و در 31 تیر 
خاتمــه یافت که در این دوره هــا عاوه بر کاس های 
آموزشی از حضور اســاتید مطرح و برجسته کشوری 

نیز بهره مند شدیم.
وی با بیان اینکه در این دوره بیش از 300 نیروی 
انقابی گرد هم آمدند خاطرنشــان کرد: امیدواریم با 
برگــزاری این دوره ها بتوانیم شــاهد پویایی بیشــتر 
دانشــگاه ها و ظهور و بروز تشکل های بیشتر در سطح 

دانشگاه ها باشیم.
*قائمی: دوره حیات طیبه کمک کند پشتیبان 

خوبی برای والیت فقیه باشیم
رئیس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد همدان نیز 
گفت: تحقیر استعمار پیر در خلیج فارس توسط سپاه 
پاسداران، افتخاری اســت که نصیب ملت ایران شده 

است.
مرتضی قائمی افزود: هــدف از برگزاری دوره های 
حیات طیبه تجهیز به معرفت، بصیرت، دانش، تهذیب 
و حفظ و صیانــت از ارزش های انقاب و هویت دینی 

و ملی است.
وی اضافه کرد: امیدواریم این دوره ها کمک کند تا 
بتوانیم از نظر معرفتی مثلث دانش، ورزش و تهذیب را 
حفظ کنیم و پشتیبان خوبی برای والیت فقیه باشیم 

تا به مملکت ما آسیبی نرسد.

به همت اداره کل امور مالیاتی استان همدان

برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی صدور و تمدید 
جواز کسب برای اشخاص حقیقی

آموزشــی  کارگاه  رویداد:  گروه  هگمتانه، 
چگونگی صدور و تمدید جواز کســب برای 
اشخاص حقیقی به همت معاونت امور اجرایی 
فناوری اطالعات اداره کل امور مالیاتی استان 
همدان و با حضور مدرسانی از اتاق اصناف و 

امور مالیاتی استان برگزار شد.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل امور مالیاتی استان همدان، در ابتدای این 
کارگاه آموزشــی، کارشناسان فناوری اطاعات این 
اداره کل، توضیحات کاملی را درباره نحوه ارســال 

استعام گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های 
مســتقیم برای صــدور و یا تمدید جواز کســب و 
چگونگی ارسال پاسخ، ارائه کردند و توضیحاتی نیز 
در ارتباط با نحوه ثبت نام مؤدی و پیگیری وضعیت 

کد اقتصادی و پرداخت حق تمبر بیان شد.
در ادامــه بختیاری از کارشناســان اتاق اصناف 
نیز درباره نحوه ارســال اســتعام اتــاق اصناف به 
امور مالیاتــی توضیحاتی را ارائه کرد و در پایان به 
سؤاالت مسؤوالن اتحادیه ها و شرکت کنندگان در 

این کارگاه آموزشی پاسخ های الزم ارائه شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

کشاورزان با مشارکت در طرح های تشویقی از برق 
رایگان بهره مند می شوند

هگمتانه، گروه رویداد: مدیرعامل شــرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به اینکه 
40 درصد از انرژی برق اســتان در اوج مصرف 
مربوط به بخش کشاورزی است، گفت: در این 
خصوص تفاهم نامه ای با کشاورزان بسته شده که 
اگر 4 ساعت در زمان اوج مصرف برق، مصرف 
برق نداشته باشند بهای کل انرژی آنها در دوره 

با بخشودگی خواهد بود.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان، محمد 
مهدی شــهیدی بــا بیــان اینکه برق رســانی به 
مشــترکان و تأمین برق پایدار و مستمر از وظایف 
عمده شرکت توزیع نیروی برق استان همدان است، 
اظهار کرد: در حال حاضر 741 هزار مشــترک برق 

در استان وجود دارد.
وی افــزود: از این تعداد 83 درصد مشــترکان با 
35 درصــد مصرف انرژی در بخش خانگی، دو درصد 
مشــترکان با 34 درصد مصرف در بخش کشاورزی، 
یک درصد مشــترکان با 11 درصد مصرف در بخش 
صنعتی و 14 درصد مشترکان با 14 درصد مصرف نیز 

در بخش تجاری و ادارات است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان یکی از مباحث مهــم در زمینه انرژی ها به 
ویژه برق را مدیریت مصرف دانســت و اظهار کرد: 
پرهیز از اسراف یکی از دستورات الهی است که در 

قرآن کریم و احادیث بر آن تأکید شده است.
وی ادامــه داد: مدیریــت مصرف بــرق یعنی 
بهینه ســازی و منطقی کردن مصرف به گونه ای که 
با صرف هزینه کمتر، کارایی بیشتری از انرژی برق 
داشته باشیم و با پرداخت پول کمتر بیشترین بهره 

را ببریم.
وی با بیان اینکه مدیریت مصرف برق از دو جنبه 
مدیریت بار و مدیریت انرژی قابل بررسی است، تأکید 
کرد: در شــبانه روز، تقاضای مصرف برق متفاوت بوده 
و در ســاعاتی به اوج خود می رســد که در این راستا 

موضوع مدیریت بار مطرح می شود.
شــهیدی با بیان اینکه بیشــترین مصرف برق 
استان در بخش خانگی و کشــاورزی است، گفت: 
لوازم خانگی نقش بســیار مهمی در مصرف انرژی 

و اوج مصــرف برق دارند و حدود 70 درصد مصرف 
انرژی در اوج بار مربوط به این لوازم است.

وی ادامه داد: انتخاب درســت وسیله انرژی بر و 
توجه به کارایی باالی اجنــاس در هنگام خرید بر 
اساس برچســب انرژی و نگهداری و تعمیر درست 
این وســایل از جمله راهکارهایی است که می تواند 
بــه افزایش بهــره وری انرژی وســایل الکتریکی و 

کاهش مصرف انرژی برق خانوار کمک کند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با تأکید بر مدیریت مصرف در بخش تقاضا 
گفت: اگر نتوانیم تقاضای برق را مدیریت و کنترل 
کنیم مجبور به خاموشی خواهیم شد بنابراین باید 
تمام برنامه ریزی های یک شــبکه برق برای ساعات 

اوج مصرف انجام شود.
وی با اشــاره به اینکــه 40 درصد از انرژی برق 
اســتان در اوج مصرف مربوط به بخش کشــاورزی 
اســت، گفت: در ایــن خصوص نیــز تفاهم نامه ای 
با کشــاورزان بسته شــده که اگر 4 ساعت در اوج 
مصرف، برق استفاده نکنند بهای کل انرژی آنها در 

دوره با بخشودگی خواهد بود.
شــهیدی افزود: با توجه به سمت افزایش دما و 
باال رفتن اوج بار اســتان همدان و نزدیک شدن به 
وضعیت هشــدار از مردم درخواست شده نسبت به 

کاهش مصرف برق اقدام جدی کنند.
وی بــا بیان اینکه افزایش بی رویه مصرف برق در 
بخش های مختلف اســتان همدان موجب افزایش بار 
تأسیســات و تجهیزات الکتریکی می شود که امکان 
آســیب و قطع ناخواســته برق را در پی دارد، گفت: 
همکاری مردم در این زمینه باعث جلوگیری از اعمال 

مدیریت اضطراری بار می شود.

در منطقه 7 عملیات انتقال گاز

کارگاه خالقیت محور آموزش مفاهیم محیط زیست  
برگزار شد

 7 منطقه  در  رویــداد:  گــروه  هگمتانه، 
عملیــات انتقــال گاز کارگاه خالقیت محور 

آموزش مفاهیم محیط زیست برگزار شد.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
منطقــه هفت عملیات انتقــال گاز، به همت واحد 
بهداشــت، ایمنــی و محیط زیســت منطقه و در 
راستای آموزش مســؤولیت های اجتماعی و ارتقاء 
مســؤولیت پذیری فرزندان کارکنان منطقه هفت 

عملیــات انتقــال گاز )همیاران محیط زیســت(، 
کارگاه هــای یک روزه آموزشــی خاقیــت محور 
مفاهیم محیط زیســت، با حضور مدیر این منطقه 
عملیاتی، رئیس امور اچ اس ای) HSE ( و جمعی 

از فرزندان کارکنان منطقه برگزار شد.
گفتنی است این کارگاه های آموزشی با مشارکت 
اداره کل حفاظت محیط زیســت و کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان همدان برگزار شد.
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ایران و جهان ورزش - 

اخبار کوتاه

عدم واریز یارانه تیرماه 
برخی افراد کار بانک ها بود

عدم واریــز یارانه برخی خانوارها در تیرماه در 
حالی شائبه حذف یارانه آن ها را ایجاد کرد که در 
نهایت بانک ها مســؤولیت این عدم پرداخت را بر 

عهده گرفتند.

آمانو مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درگذشت

به گزارش ســایت آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی، »یوکیو امانو« مدیــرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درگذشــت. پرچم آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به مناســبت درگذشــت آمانو نیمه 
افراشته شد. بلومبرگ هفته گذشته گزارش کرده 
بود آمانو 72 ســاله به دلیل مشــکات جسمی تا 

مارس 2020 از سمت خود کناره گیری می کند.

7/2 میلیون نفر برای دریافت 
سود سهام عدالت 

مراجعه نکردند
رئیس کل سازمان خصوصی سازی اعام کرد: 
از آغاز طرح تا پایان ســال 94 که طرح 10 ساله 
ســهام عدالت تمام شــد، در مجموع 49 میلیون                                                                                                            
و 226 هزار و 193 نفر مشــمول دریافت ســهام 
عدالت شده اند و پس از آن ورودی جدیدی برای 
این سامانه نداشته ایم. از 49 میلیون                                                                                                            نفر مشمول 
ســهام عدالت 2/2 میلیون                                                                                                            نفر تا آن تاریخ متوفی 
شده بودند و 47 میلیون                                                                                                            نفر مشمول سهام عدالت 
در قید حیات بودند. ظرف حدود سه سال گذشته 
که طرح واریز سود سهام عدالت اجرا شد، حدود 
300 هزار نفر جدید از مشموالن نیز فوت کردند 
که تاکنون 2.5 میلیون                                                                                                            مشــمول سهام عدالت در 
مجموع فوت شــده اند. ورثه 2.4 میلیون                                                                                                            متوفی 
ســهام عدالت نیز مراجعه نکرده اند که در مجموع 
حدود 7.2 میلیون                                                                                                            عدم مراجعه برای دریافت سود 

سهام عدالت وجود دارد.

کاهش نرخ دالر
لوازم خانگی را ارزان نمی کند

لوازم  تولیدکنندگان  انجمن صنفی  سخنگوی 
خانگی گفت: کاهش نرخ دالر در بازار آزاد تأثیری 
بر قیمت لوازم خانگی ندارد؛ چرا که صنعت لوازم 
خانگی از ارز نیمایی اســتفاده می کند که نرخ آن 

در ماه های اخیر افزایش هم داشته است.

خبــر

قهرمانان بوکس جوانان همدان معرفی شدند
هگمتانه، گروه ورزش: قهرمانان بوکس رده 
سنی جوانان انتخابی استان همدان با برگزاری 

یک دوره مسابقه معرفی شدند.
از  بوکســور  بــا شــرکت 30  ایــن رقابت هــا 
شهرســتان های همدان، مایر، اسدآباد، تویسرکان، 

فامنین و مریانج برگزار شد.
در بخش تیمی این دوره از مســابقات همدان با 
26 امتیاز عنوان قهرمانی را کســب کرد و تیم های 
اســدآباد و مایر هرکدام بــا 9 امتیاز به ترتیب دوم 

و سوم شدند.
در رده انفرادی و در وزن 49 کیلوگرم محمد ارج 
از همدان، 52 کیلوگرم حمیدرضا غامی از همدان، 
56 کیلوگرم آرش ســیفی از همــدان، 60 کیلوگرم 
ابوالفضل حسنی از مریانج و 64 کیلوگرم امیر روحی 

از همدان عنوان های برتر را کسب کردند.
همچنیــن در وزن 69 کیلوگرم مهیار عباســی 
از همــدان، 75 کیلوگرم محمدحســین آقاجانی از 
همــدان، 81 کیلوگرم علی بختیــاری از مایر، در 
91 کیلوگرم علی اســفندیاری از اسدآباد و در وزن 
به اضافه 91 کیلوگرم آرش شــفیعی از اســدآباد بر 

سکوی قهرمانی ایستادند.
نفرات برتر این رقابت ها به اردوی مشــترک تیم 

منتخب همدان فراخوانده شدند.
تیــم منتخب بوکــس همدان بــرای حضور در 
رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جوانان 

آماده می شود.
این رقابت ها چهارم مرداد امســال در کرمانشاه 

برگزار می شود.

برگزاری المپیاد معلوالن و جانبازان
 به میزبانی شهرداری همدان

هگمتانه، گروه ورزش: برای نخستین بار المپیاد 
معلــوالن و جانبازان به میزبانی شــهرداری همدان 

برگزار خواهد شد.
پیام حیدری مشاور ورزشی شهردار همدان با بیان 
اینکه از هفته آینده مسابقات فوتبال بزرگساالن را در 
ورزش محات آغاز خواهیم کرد، گفت: 1300 مخاطب 

فوتبالیست در این بخش مورد توجه هستند.
وی با بیان اینکه در مرحلــه بعد برای نوجوانان 
به صورت تخصصــی در پارک هایی که دارای چمن 
مصنوعی هستند در کوی شهید مدنی، والیت و کوی 
الوند مسابقات را برگزار خواهیم کرد، گفت: شهریور 
نیز المپیاد معلوالن و جانبازان برای نخستین بار در 

همدان برگزار خواهد شد.
حیدری با اشاره به اینکه مسابقات دارت، شطرنج، 
والیبال، هندبال، مســابقات بومــی محلی، دوچرخه 
ســواری، دو ومیدانی، والیبال ســاحلی و کشــتی 
خردســاالن به صورت جشــنواره خواهد بود، گفت: 
با همکاری هیأت ورزش هــای همگانی هر دو هفته 
یک بار در فرهنگسرا ها و پارک ها ترویج ورزش بومی 

محلی دنبال می شود.
وی بــا تأکید بر اینکــه در فصل زمســتان نیز 
مســابقات سالنی برگزار خواهد شــد، گفت: ورزش 
همگانی و شــهروندی دنبال می شود و در این زمینه 

همراهی رسانه ها را خواستاریم.

برترین های تنیس همدان معرفی شدند
هگمتانه، گروه ورزش: برترین های نخستین 
دوره پیکارهــای تنیس رده های ســنی پایه 
دختران همدان با برگزاری یک دوره مســابقه 

معرفی شدند.
نخســتین دوره این رقابت ها در دو رده ســنی 
زیر 12 و 16 سال زیر نظر هیأت تنیس همدان و 
با حمایت آکادمی تنیس الیت این اســتان برگزار 

شد.
در این پیکارها و در رده سنی زیر 12 سال صدف 
جاندل عنوان قهرمانی را کسب کرد، پرنیا مهرآ دوم 

شد و عنوان سوم به شایلی صواغ رسید.

همچنین در رده ســنی زیر 16 ســال، نازنین 
زهرا رشتیانی بر سکوی قهرمانی قرار گرفت، مهتا 
زارعی دوم شــد و محدثه اســدی مقام سوم را به 

دست آورد.
همدان یکی از اســتان های فعال در رشته تنیس 
اســت و سال گذشته 50 مســابقه تنیس در بخش 

بانوان و آقایان همدان برگزار شد.
همه ســاله امتیاز تنیس بازان فعال در مسابقات 
مختلــف همدان جمــع آوری می شــود و در نهایت 
تنیس باز ســال معرفی شــده و در مراسمی مورد 

تقدیر قرار می گیرد.

ایران و جهان

با حضور رئیس شورای اسالمی شهرستان همدان انجام شد

پیگیری مشکالت پروژه های ورزشی قهاوند
هگمتانه، گروه ورزش: با حضور رئیس شورای 
اسالمی شهرستان همدان مشکالت چند پروژه 

ورزشی شهر قهاوند پیگیری شد.
اکبر کاوســی امید به همراه محسن جهانشیر مدیر 
کل ورزش و جوانان استان، با حضور در شهر قهاوند به 
بررسی مشکات پروژه های ورزشی این شهر پرداختند.

در نشســتی که در آن اعضای شورای شهر قهاوند، 
امام جمعــه، رئیس اداره ورزش و جوانان و شــهردار 
قهاوند نیز حضور داشــتند، مســؤوالن شــهر به بیان 

مطالبــات و نیازهای خود پرداختند و مصوب شــد به 
کمک رئیس شــورای اسامی شهرســتان و مدیرکل 

ورزش و جوانان استان این مسائل رفع شود.
از مصوبات این نشست تکمیل پروژه زمین چمن 
مصنوعی شــهر قهاوند به متــراژ هفت هزار و 500 
متر تا ســال آینده، پیشبرد پروژه اســتخر قهاوند، 
بازســازی و تجهیز اماکن و ســالن های ورزشــی و 
تکمیــل پروژه زمیــن چمن مصنوعی این شــهر به 

مساحت 600 متر بود.

پیروزی بی نظیر دختران تنیس روی میز همدان
روی  تنیس  مسابقات  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
میز قهرمانی کشور موسوم به تور ایرانی جوانان 
و نوجوانان با درخشش دختران همدان به پایان 

رسید.
این رقابت ها که یکشــنبه شــب گذشته با حضور 
برترین هــای تنیس روی میز جوانان و نوجوانان دختر 
کشــور به میزبانی اراک به پایان رســید، ســه نشان 

رنگارنگ را برای همدان به ارمغان آورد.
همدانی ها برای نخستین بار توانستند در این عرصه 
از رقابت ها به سه نشان طا و برنز برسند که در تاریخ 

ورزش استان بی نظیر است.
* نابغه تنیس همدان طالیی شد

شــیما صفایی نابغه تنیس روی میز همدان باز هم 
خوش درخشید و توانست نشــان طای جوانان را به 

نام خود ثبت کند.
صفایــی که پیش از این جواز حضور در رقابت های 
تنیس روی میز قهرمانی آسیا را کسب کرده است، این 
بار در میان ســتاره های رده جوانان توانست بر سکوی 

قهرمانی قرار بگیرد.
صفایی در فینال رده ســنی جوانان الینا رحیمی از 
آذربایجان غربی را چهار بر ســه شکست داد تا عنوان 

نخست را تصاحب کند.
این نابغه تنیس روی میز همدان با شکست تمامی 
حریفان خود بر نشــان قهرمانی بوسه زد تا گام مهمی 
برای آمادگی هرچــه بهتر جهت حضور در رقابت های 

قهرمانی آسیا بردارد.
صفایی خرداد امســال نیز با درخشش در مسابقات 
انتخابی تیــم ملی تنیس روی میز بانوان کشــورمان 
موفق به کســب ســهمیه حضور در مسابقات آسیایی 

شده بود.
شــیما صفایی یکی از نابغه هــای تنیس روی میز 
کشور به شمار می رود و موفقیت چشمگیر این بازیکن 
موجــب حمایت فدراســیون و دادن لقب نابغه تنیس 

روی میز به وی شد.
بانوی  * ســکوی ســوم جوانان در اختیار 

همدانی
هدیــه آقا محمــدی دیگر نخبه تنیــس روی میز 
همدان نیز در رده ســنی جوانان کشور عنوان سوم را 

کسب کرد.
آقا محمدی در این دوره از مسابقات و در مرحله حذفی 
مقابل الینا رحیمی از آذربایجان غربی با نتیجه چهار بر صفر 

شکست خورد و بر سکوی سومی قرار گرفت.

این تنها شکســت آقــا محمدی در ایــن دوره از 
مسابقات بود تا نتواند به فینال راه یابد.

کیمیا رســتمی از تهران و هدیه آقــا محمدی از 
همدان عنوان سوم مشترک جوانان را کسب کردند.

* پدیده هوپس ایران به برنز رسید
ستایش ایلوخانی پدیده مسابقات تنیس روی میز 
هوپس کشــور نیز در این دوره از مســابقات به نشان 

برنز رسید.
این ورزشــکار نخبه همدانی که اواســط ماه موفق 
به کســب عنوان قهرمانی رقابت های هوپس دختران 
کشــور شــده بود، حاال در رده جوانان قهرمانی کشور 

سوم شد.
ســتایش ایلوخانی در مرحله حذفــی برابر مبینا 
ســبحانی خواه از بوشهر با نتیجه ســه بر دو بازی را 

واگذار کرد و به مقام سوم دست یافت.
تارا ســوری از بوشهر و ستایش ایلوخانی از همدان 

عنوان سوم مشترک این رده سنی را کسب کردند.
ایلوخانی در حالی ســکوی سوم نوجوانان قهرمانی 
کشــور تور ایرانی اراک را کسب کرد که در رده سنی 
نونهاالن قرار دارد و بدون تردید آینده درخشانی پیش 

رو خواهد داشت.

تنیس  نخبه  استعدادهای  میعادگاه  * همدان 
روی میز

رئیس هیأت تنیس روی میــز همدان در این باره 
گفت: کسب سه کرســی از سکوی مسابقات قهرمانی 
کشــور تور ایرانیان جوانان و نوجوانان دختر کشــور 

موفقیت بزرگ برای جامعه ورزش همدان است.
محســن افروخته افزود: این افتخارآفرینی مهم در 
سایه تاش و اســتمرار همدلی خانواده بزرگ تنیس 

روی میز استان همدان به دست آمد.
وی بیان کــرد: تکرار موفقیت هــای پیاپی در این 
عرصه بیانگر بســتر مناسب قهرمانی بانوان همدان در 
میادین ملی و تبدیل شــدن به میعادگاه استعدادهای 

نخبه تنیس روی میز کشور است.
افروختــه با تبریک این موفقیــت بزرگ به جامعه 
ورزش همــدان، گفت: به طور قطــع تاش مجموعه 
تنیس روی میز استان همدان برای کسب موفقیت های 
مهمتــر ادامه دارد و هم اکنون بــه یکی از قطب های 

اصلی این رشته ورزشی کشور تبدیل شده ایم.
220 ورزشــکار از 31 استان در مســابقات تور 
قهرمانی تنیس روی میز کشــور بــه میزبانی اراک 

داشتند. رقابت 

سرمربی فوتبال شهرداری:
به دنبال بومی گرایی هستیم

هگمتانه، گروه ورزش: ســرمربی تیم فوتبال 
همدان  محالت  فوتبال  گفت:  همدان  شهرداری 
ظرفیت خوبــی دارد و از این ظرفیت در ترکیب 
خواهیم  استفاده  همدان  شهرداری  فوتبال  تیم 

کرد.
هادی گل محمدی با اشاره به وضعیت تیم فوتبال 
شــهرداری همدان اظهار کرد: امســال سیاســتی که 

دنبال کرده ایم پایین آوردن میانگین ســنی بازیکنان 
تیم نسبت به سال های قبل است و می خواهیم تیمی 
جوان و بومی وارد مســابقات لیگ دسته دوم فوتبال 

کشور کنیم.
وی افزود: هر بازیکنی در استان همدان که ظرفیت 
بازی در لیگ دســته دوم را در خود می بیند می تواند 
در ایام تست گیری که به مدت پنج روز برگزار خواهد 

شد در تمرینات ما حضور پیدا کند.
ســرمربی تیم فوتبال شــهرداری همدان با اشاره 
به فوتبال محات همدان گفت: بــه بازیکنان فوتبال 

محــات اعتقاد دارم و کار بســیار خوبی که از ســال 
گذشــته در فوتبال محــات انجام  شــده، برگزاری 
مســابقات در رده های ســنی پایه برای استعدادیابی 
بوده و تا جایی کــه بتوانیم از ظرفیت فوتبال محات 

استفاده خواهیم کرد.
گل محمدی خاطرنشــان کرد: امســال از بازیکنان 
بومی در تیم فوتبال شهرداری استفاده می کنیم و تاش 

می کنیم از حداقل تعداد بازیکن غیربومی استفاده شود.
وی با اشــاره بــه هدف گذاری شــهرداری همدان 
بیــان کرد: از آنجایــی که می خواهیم تیــم را جوان 

کنیم اســتفاده از بازیکنان جوان ریسک بوده و ممکن 
است تا هفته های ابتدایی نتایج دلخواه رقم نخورد اما 
به طورقطع به دنبال کســب بهتریــن نتایج و جایگاه 

مناسب در پایان فصل هستیم.
ســرمربی تیم فوتبال شــهرداری همدان عنوان 
کرد: با اســتفاده از بازیکنان جوان و بومی اســتان 
و حمایت هــای خوبی که از طرف شــورای شــهر و 
شــهرداری و هواداران صورت می گیرد در این فصل 
بهترین فصل های شــهرداری  از  یکــی  می توانیــم 

همدان را پشت سر بگذاریم.

انعکاس زنگ خطر برای ایران زمین! تَه مانده های سیگار
رئیس قوه قضاییه:

وزرا، نمایندگان و مسؤوالن اگر متوجه فساد شدند موظفند گزارش کنند
قوه  رئیس  و جهان:  ایران  گروه  هگمتانه، 
قضاییــه گفت: وزرا، نماینــدگان مجلس و 
مسؤوالن کشــور اگر متوجه وقوع فسادی 
شدند، چه این فساد قبل از دوره مسؤولیت 
آنها بوده و چه در زمان آنها شــکل گرفته 
اســت، وظیفه دارند نســبت به آن واکنش 
نشان دهند و به مرجع قضایی گزارش کنند 
اما باید به این نکته توجه داشــته باشند که 
اعالم فســاد برای مردم امیدآفرین نیست 
بلکه آنچه مردم را امیــدوار می کند، اقدام 

علیه فساد است.
آیت ا... سیدابراهیم رئیســی در جلسه شورای 

عالی قضایی با اشــاره به ســخنان اخیــر مقام معظم 
رهبری در دیدار ائمه جمعه سراســر کشــور، تصریح 
کــرد: یکی از نکات مورد تأکید ایشــان، مردمداری و 
گشــاده رویی بــود که نه تنها ائمــه جمعه بلکه همه 
مدیران، کارگزاران و مســؤوالن نظام در هر ســه قوه 
بایــد این نکته را مورد توجه جدی قرار دهند تا مردم 
احســاس کنند پیش از باز بودن درها، گوشی شنوا و 
رویی باز برای دریافت سخنان آنان وجود دارد. داشتن 
این روحیه برای کارکنان و قضات شــریف دســتگاه 
قضایی نیز بسیار ضروری است و باید به آن توجه شود.
رئیــس قوه قضاییه، امیدآفرینی بویژه برای نســل 
جــوان را یکی دیگر از تأکیدات رهبــر معظم انقاب 
اسامی برشمرد و افزود: سلوک و رفتار قضایی، اداری 
و نظارتــی در قوه قضاییه نیز باید امیدآفرین باشــد و 
مردم با دیدن کیفر ظالم و احقاق حق مظلوم، امیدوار 

شوند و به این ترتیب سرمایه اجتماعی تقویت شود.
رئیســی اظهار کــرد: وزرا، نماینــدگان مجلس و 
مسؤوالن کشــور اگر متوجه وقوع فسادی شدند، چه 
این فســاد قبل از دوره مســؤولیت آنها بوده و چه در 
زمان آنها شکل گرفته است، وظیفه دارند نسبت به آن 
واکنش نشــان دهند و به مرجع قضایی گزارش کنند 
اما باید به این نکته توجه داشته باشند که اعام فساد 
برای مردم امیدآفرین نیست بلکه آنچه مردم را امیدوار 
می کند، اقدام علیه فساد است؛ یعنی مردم ببینند که 

با مفســد برخورد صورت گرفته، زمینه های فســاد از 
بین رفته و ســاختارها برای جلوگیری از مفاسد بعدی 
اصاح شده اســت. بر همین اساس از همه می خواهم 
که اگر با فسادی مواجه شدند، این موارد را با اسناد و 
مدارک برای دادستانی ها، سازمان بازرسی و... ارسال 
کنند و پیگیر باشــند تا کار به ثمر و نتیجه برســد و 

مردم نیز از نتیجه آن باید مطلع شوند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به یکی دیگر از تأکیدات 
مقام معظــم رهبری مبنــی بر عــدم تأثیرپذیری از 
صاحبان قدرت و ثروت، به موضوع دست اندازی برخی 
افراد به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: 
چند پرونــده را در این زمینه شــخصا دنبال کردم و 
چند گروه بازرســی نیز در تهران و سایر استانها مأمور 
به بررســی شــدند. در همه این پرونده ها، آشکارا رد 
پای صاحبان قدرت و ثــروت و تأثیرپذیری از آنها به 
چشــم می خورد. این افراد از طریق برقراری ارتباطات 
ناسالم با نهادهای قانونی نظیر شوراهای اسامی شهر 
و روستا، شــهرداری ها و برخی کمیسیون هایی که به 
موجــب قانون وظیفه صیانت از اراضــی ملی و منابع 
طبیعی را دارند، اقدام به دریافت مجوز، تغییر کاربری 
و تصــرف در این اراضی کرده اند کــه همه این موارد 
برای رسیدگی های دقیق و سریع به قضات و همکاران 

ارجاع شده است.
رئیســی در بخش دیگری از سخنان خود با اعام 

حمایــت قاطع قضایی از اقدامــات قانونی پلیس، 
خاطرنشــان کرد: نیروی انتظامی باید هوشیارانه 
در قبال ناامنی ها اقدام مناســب داشته باشد؛ زیرا 
جامعه ای پیشرفت می کند که امنیت داشته باشد. 
حضــور با بصیــرت، هوشــیارانه و به موقع نیروی 
انتظامی در میــدان مبارزه بــا ناامنی ها می تواند 
آرامــش و امنیت را به جامعه هدیه دهد. بر همین 
اســاس، نیروی انتظامی نباید با برخی ســخنها و 
اقدامات، سســت و دلسرد شود بلکه باید با قدرت 
و قوت، اتکال به خدا و اعتماد به نیروهای خود در 

میدان باشد و امنیت کشور را ارتقا بخشد.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود 
با اشاره به انتصاب سیدمرتضی بختیاری رئیس حوزه 
ریاســت قوه قضاییه به عنوان رئیس کمیته امداد امام 
خمینــی )ره( با حکم رهبر معظم انقاب تصریح کرد: 
آقای بختیاری همــکاری صمیمی و چهره ای اخاقی، 
پرکار، پرتــاش، مخلص، کاردان، مدیر و مســلط به 
امور خصوصا امور قضایی هســتند که همواره از وجود 
ایشان بهره مند بوده ایم. مقام معظم رهبری در دوره ای 
که آســتان قدس رضوی )ع( بــودم و آقای بختیاری 
نیز قائم مقام بودند، ســه بار بنده را بابت این انتصاب 

تشویق کردند.
رئیســی افزود: از ابتدای پذیرفتن مسؤولیت ریاست 
قوه قضاییه نیز حضور آقای بختیاری در حوزه ریاســت 
مغتنم بود و حقیقتا شــخصیت ایشــان برای قضات، 
آشــنا، دردآشنا، امین و ملجأ به شــمار می آمد. ایشان 
با تاش های شــبانه روزی خود از خدمتگزاری به مردم 
دریغ نداشــتند و بر همین اساس رفتن آقای بختیاری 
از دســتگاه قضایی برای همه ما بسیار دشوار است اما 
از آنجــا که اراده مقام معظم رهبــری بر این امر تعلق 
گرفته که ایشان در سنگری دیگر به خدمتگزاری ادامه 
دهند، ما هم تابع اراده مقام والیت هستیم و امیدواریم 
همچنان کــه آقای بختیاری در هر جایی منشــأ خیر 
بوده اند در سنگر کمیته امداد امام خمینی )ره( و عرصه 
یاری رسانی به محرومان بویژه توانمندسازی این عزیزان 

نیز نقشی برجسته و تأثیرگذار داشته باشند.

تصمیم جدید مجلس درباره حقوق کارکنان دولت

پرداخت باالی 12 میلیون تومان ممنوع شد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاســبات مجلس شــورای 
اســالمی از تصمیم جدید رئیس مجلس درباره 
لغو یک مصوبه دولت دربــاره افزایش حقوق ها 

خبر داد.
حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در 
مجلس در گفت وگویی، با اشــاره به آخرین پیگیری ها 
درباره تخلف دولت در افزایش حقوق کارمندان، گفت: 
مجلس در بودجه سال 98 مصوب کرده بود که حقوق 

کارمنــدان دولت نباید بیش از هفت برابر افزایش پیدا 
کند که هیأت تطبیق مصوبــات و رئیس مجلس این 

مصوبه را لغو کرده بودند.
وی با بیان اینکه نمایندگان به این اقدام غیرقانونی 
هیأت تطبیق و آقــای الریجانی اعتراض کردند، ادامه 
داد: پس از اعتراض نمایندگان این موضوع اصاح شد 
و مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ها بار دیگر قرار 

است اجرا شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 

تصریح کرد: اگر دولت قانون مصوب مجلس را اجرا کند 
افــرادی که باالی 12 میلیون حقــوق دریافت می کنند 
افزایــش حقــوق نخواهند داشــت و جلــوی برخی از 

بی قانونی ها و پرداخت های نامتعارف گرفته خواهد شد.
نماینده شاهین شــهر در مجلس اضافه کرد: طبق 
مصوبه مجلس نباید حقــوق کارکنانی که هفت برابر 
حداقل پایه حقوق کارکنان دولت را دریافت می کنند 
افزایش پیدا کند لذا پرداخت باالی 12 میلیون به باال 

تخلف است.

نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 2 برابر بیکاری عمومی است
هگمتانــه، گروه ایران و جهان: کارشــناس 
بازار کار با اشــاره به اینکه نــرخ بیکاری فارغ 
التحصیالن دو برابر بیکاری عمومی است، گفت: 
در حال حاضر اغلب فعالیت های بخش خصوصی 
بیشــتر در بخش خدمات است و به همین دلیل 
نرخ اشــتغال در بخش خدمات بیش از ســایر 

بخش ها است.
حمید حاج اســماعیلی، کارشــناس بــازار کار در 
گفت وگویی، درباره علــت افزایش میزان آمار بیکاری 
تحصیلکرده هــا، گفت:  اختــاف نظرهایی در این باره 
وجود دارد، در دو دهه گذشــته هم با مشــکل مواجه 
بودیم، با شــروع توسعه دانشــگاه ها در کشور به ویژه 
دانشــگاه آزاد همین موضوعات مطــرح بود که نظام 
آموزشــی متناسب با بازار کار شــکل نگرفته و نیروی 

کار تربیت نمی کند.
وی افزود: در ســه دهه اخیر تغییرات بسیاری در 
حوزه دانشــگاه شــکل گرفته اســت. عاوه بر توسعه 
رشته های دانشگاهی، برخی از رشته ها تغییراتی داشته 
اســت. دانشــگاه ها هم تا حدودی تغییرات عملیاتی 
داشــته اند. علی رغم ایجاد دانشگاه علمی کاربردی اما 
مشــکل بیکاری نیروی فارغ التحصیل برطرف نشــده 

است.
حاج اسماعیلی تمایل مردم به استخدام های دولتی 
را یکی دیگر از مشکات بازار کار خواند و گفت: کسانی 
که در دانشگاه تحصیل می کنند، عاقه مند هستند که 
در بخش های دولتی استخدام شوند تا شغلی در شأن 
تحصیات خود داشــته باشند، این در حالی است که 
جذب نیروی کار در بخش های دولتی بســیار محدود 
است و از سوی دیگر بخش خصوصی هم نیز سازوکار 
الزم برای جذب فــارغ التحصیان و نیروی متخصص 

را پیدا نکرده است.
کارشــناس بازار کار گفت: عــاوه بر وجود ضعف 
ساختاری، نتوانستیم اقتصاد کشور در بخش خصوصی 

را فعــال کنیم و هنوز هم در حــوزه تصدی و انحصار 
دولتی در اقتصاد باقی مانده اســت. تا زمانی که دچار 
این ضعف ها هســتیم، نمی توان انتظار داشت که فارغ 

التحصان به سرعت بتوانند وارد بازار کار شوند.
این کارشــناس بازار کار گفــت: اختاف نظرهایی 
دربــاره مبنای تهیه آمار بیــکاری در مرکز آمار وجود 
دارد، معتقدم که این آمار در واقعیت بیشــتر از رقمی 
است که اعام می شود، اما با این حال هم نرخ بیکاری 
فارغ التحصیان دو الی سه برابر بیشتر از نرخ بیکاری 
عمومی در کشور است به طوری که نرخ بیکاری حدود 
12 درصد اســت اما نرخ بیکاری تحصیلکرده ها از 40 

درصد هم عبور کرده است.
وی با تأکید بــر اینکه بخش خصوصی برای جذب 
ایــن نیروی متخصــص باید تقویت شــود، ادامه داد: 
دولت نمی تواند ســاالنه بیــش از 30 هزار نیروی کار 
را جذب کنــد و با محدودیت در جــذب نیرو مواجه 
است، بنابراین باید مشکات بخش خصوصی به صورت 
ریشه ای حل شود و البته عملکرد بخش خصوصی هم 
باید مبتنی بر فعالیت هایی باشــد که بتواند نیروی کار 

متخصص را جذب کند.
حاج اســماعیلی گفــت: در حــال حاضــر اغلب 
فعالیت های بخش خصوصی بیشــتر در بخش خدمات 
اســت و به همین دلیل نرخ اشتغال در بخش خدمات 
بیش از ســایر بخش ها اســت و متأســفانه در بخش 
صنعت و کشــاورزی ظرفیت اشــتغال به شدت پایین 
است و این نشان می دهد که با مشکات ساختاری در 

بازار کار مواجه هستیم.
این کارشــناس بــازار کار اضافه کرد: بیشــترین 
محصان در نظام آموزش عالی در مقطع کارشناســی 
هستند و مقطع کارشناســی بیشترین فارغ التحصیل 
را دارد،  بنابراین بیشتر فارغ التحصیان که هنوز وارد 
بازار کار نشده اند دارای مدرک کارشناسی هستند و در 

این مقطع بیشترین آمار بیکاری را داریم.
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 خبر همدان

هگمتانــه، گروه خبر همدان: تور رســانه ای 
به همت ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان به منظور آشنایی با فعالیت 

فرهنگسراهای شهرداری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، صبح دوشنبه به همت 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان، 
تور رســانه ای خبرنگاران و بازدید از چندین فرهنگسرا 

انجام شد.
در ابتدای این بازدید، خبرنگاران از موزه مشــاهیر 
و خانه ریاضی اســتاد غیور واقع در مجموعه فرهنگی 

عین القضات همدانی بازدید کردند.
رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری همدان در خصوص خانه ریاضی استاد غیور 
اظهار کرد: خانه ریاضیات اســتاد غیور از ســال 1388 
تأسیس شد که ابتدا در مســابقات جدول سودوکو در 

کشور شرکت کردیم.
سعید خوشبخت در ادامه افزود: سپس در مسابقات 
دومینو شرکت کردیم و در بخش تألیفات نیز کتاب های 
جادوی دومینو و دنیای روبیک توسط اعضا تألیف شده 

است.
وی به برگزاری کاس های مختلف در خانه ریاضیات 
اشاره کرد و گفت: اتاق بازی ریاضی در سال 91، با هزار 

بازی راه اندازی شده است.
* بازدید از فرهنگسرای تاریخ و تمدن

در ادامــه خبرنگاران بــه همراه اعضای ســازمان 
فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری همدان از 
فرهنگسرای تاریخ و تمدن، در بافت تاریخی شهر و در 
محور گردشــگری تپه هگمتانه در میدان عین القضات، 
جنب بلوار الوند که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده 

است بازدید کردند.
رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان بــا بیان اینکه فرهنگســرای تاریخ 
و تمدن با هدف توســعه هنر دینی و اســتفاده از ابزار 
هنری برای ترویج فرهنگ غنی ایرانی اســامی آغاز به 
کار کرده است، گفت: این فرهنگسرا با توجه به موقعیت 
جغرافیایی مناســب آن و واقع شــدن در مرکز شهر و 
همجواری با مســجد آیت اهلل آخوند ما علی معصومی 
همدانی بستری مناسب را برای رشد و ارتقای فرهنگ 

عمومی ایجاد کرده است.
خوشــبخت در ادامه به فعالیت های این فرهنگسرا 
اشــاره و بیان کرد: برگزاری کارگاه سفال گری و نقش 
برجســته، طراحی، آبرنگ، نقاشی، خوشنویسی فارسی 
و التیــن، کارگاه نقاشــی مینیاتــور و تذهیب، معرق، 
داستان نویســی، تئاتر و نمایش، کارگروه های تخصصی 
شــامل هنرهای تجسمی، نمایش، موســیقی، ادبیات، 
پژوهش، انجمن های ادبی شــامل شعر کاسیک و نو، 

انجمن علمی از جمله برنامه های این فرهنگسرا است.
وی به وجود کتابخانه تخصصی همدان شناسی و اتاق 
مطالعه در این فرهنگسرا اشاره و بیان کرد: کاس های 
قرآن، نهج الباغه، احکام، زبان انگلیسی، رایانه و اینترنت 

و قالیبافی نیز در این فرهنگسرا فعال است.
در ادامه فعاالن رسانه از سرداب فرهنگسرای تاریخ 

و تمدن بازدید کردند.
* بازدید از باشگاه فرهنگی، ورزشی شهرداری 

همدان
خبرنگاران در ادامه تور رسانه ای از باشگاه شهرداری 
همدان، مدرســه فوتبال بازدیــد کردند و در این مکان 

برای خبرنگاران مسابقه دارت برگزار شد.
ســعید خوشــبخت در این بازدید با بیان اینکه در 
مدرسه فوتبال شهرداری تیم های نونهاالن، نوجوانان و 
بزرگساالن شکل می گیرد، عنوان کرد: اینها پشتوانه تیم 

شهرداری همدان می شوند.
وی بیان کرد: یکی از برنامه های باشــگاه فرهنگی، 
ورزشــی شهرداری همدان بارور ســاختن سرمایه های 

ورزشی شهر در سنین مختلف است.
این مســؤول به وجود ســالن اســکواش، اســتخر 
چندمنظوره در باشــگاه فرهنگی، ورزشــی شهرداری 
همدان نیز اشــاره کرد و گفت: در ســال 96 و 97 این 

باشگاه در زمره باشگاه های برتر کشور قرار گرفت.
وی همچنین تصریح کرد: قســمتی نیز برای بازی 

فوتبال گل کوچک در نظر گرفته شده است.
پیام حیدری، مشــاور ورزشی شــهردار همدان نیز 
در ایــن بازدید عنــوان کرد: چمن هــای مصنوعی در 
فرهنگســراهایی نظیر شهید مدنی و والیت وجود دارد 

که مسابقات محلی در آن برگزار می شود.
وی افزود: مســابقات شطرنج، دارت، والیبال محلی، 

کشتی و... نیز برگزار می شود.
حیدری با بیان اینکه هدف ما ترویج ورزش بومی و 
محلی اســت، گفت: در زمستان نیز ورزش های سالنی 
را برگــزار می کنیم و آماده پذیــرش نظرات و انتقادات 

خبرنگاران هستیم.
* بازدید از فرهنگسرا و کتابخانه مهر

رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان در ادامه در بازدید از فرهنگســرا و 
کتابخانه مهر واقع در کوی ولی عصر)عج( با بیان اینکه 
این فرهنگســرا از فعال ترین فرهنگسراهاســت، اظهار 
کرد: در این فرهنگسرا نیز کاس های مختلف از جمله 
آموزش شهروندی برگزار می شود و طرح دورهمی محله 
بانشاط با شرکت هزار نفر در این فرهنگسرا برگزار شد.

خوشبخت تصریح کرد: کتابخانه این فرهنگسرا بیش 
از 4 هزار کتاب درســی و غیردرسی دارد که 90 نفر در 

آن عضو هستند.
از  بازدیــد   *
مجموعــه فرهنگی، 

ورزشی شهید مدنی
در ادامــه ایــن تور 
خبرنــگاران  رســانه ای 
فرهنگی،  مجموعــه  از 
ورزشــی شــهید مدنی 
واقــع در کوی شــهید 
مدنی بازدید کردند و از 
نزدیک با فعالیت های آن 

آشنا شدند.
ســازمان  رئیــس 
اجتماعــی  فرهنگــی، 
و ورزشــی شــهرداری 
همدان در ایــن بازدید 
اظهار کــرد: تفاوت این 

فرهنگسرا با ســایر فرهنگسراها، انجام اقدامات ورزشی 
در کنار سایر کاس ها است.

سعید خوشبخت به ویژگی این فرهنگسرا و فعالیت 
آن تا ســاعت 23 اشــاره و بیان کرد: این فرهنگســرا، 
مرکزی برای جمعیت قابل ماحظه کوی شهید مدنی 

است.
وی به مشارکت ســالمندان، بانوان، دانش آموزان و 
دانشجویان در فعالیت های این مرکز اشاره کرد و گفت: 
مجموعه فرهنگی ورزشــی شــهید مدنی)ره( در حوزه 

فرهنگی، ورزشی، کتابخانه و ادبی فعالیت دارد.
خوشبخت به فعالیت 10 رشــته ورزشی در بخش 
خانم هــا و آقایان این مجموعه اشــاره کــرد و گفت: 
بســکتبال، هندبال و والیبــال، ورزش صبحگاهی ویژه 
بانــوان، کاراته، پیاتس، ژیمناســتیک و... در ســطح 

حرفه ای برگزار می شود.
وی تصریح کرد: عاوه بر کاس آموزش شهروندی، 

کاس خیاطی، نقاشی و... نیز برگزار می شود.
خوشــبخت عنــوان کــرد: کاس هــای نهضــت 
سوادآموزی به صورت سوادآموزی و مهارتی  برای ایجاد 

شغل و کارآفرینی نیز برگزار می شود.
وی ابــراز کرد: کتابخانه این مرکز به همراه کارگروه 
ادبی، شعر، داستان و نوشــته خاق ویژه بزرگساالن و 

کودکان فعال است.
این مسؤول اضافه کرد: این کتابخانه دارای 3 هزار و 

50 جلد کتاب و 300 عضو فعال است.
* بازدید از فرهنگسرای کسب و کار والیت به 

عنوان نخستین فرهنگسرای کسب و کار کشور
رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همــدان در بازدیــد تــور رســانه ای از 
فرهنگسرای کسب و کار والیت واقع در کوی خضر در 
مورد این فرهنگسرا اظهار کرد: این فرهنگسرا به همت 
شورای اسامی شهر و شهرداری همدان راه اندازی شد 
کــه مرحله دوم فرهنگســرای والیت کــوی خضر با 
عنوان فرهنگســرای کســب و کار به عنوان نخستین 

فرهنگسرای کسب و کار در کشور راه اندازی شد.
ســعید خوشــبخت عنوان کرد: این فرهنگسرا در 
تیرماه ســال جــاری با هدف ارائه راهکارهای توســعه 
مهارت شغلی و پرورش ایده های ناب کسب و کار افتتاح 

شد.
وی عنوان کرد: همایشــی برای معرفی فرهنگسرای 
کسب و کار در روز پنجشنبه ســوم مردادماه جاری با 

عنوان اقیانوس قرمز برگزار می شود.
این مسؤول در این خصوص اضافه کرد: هم زمان با 
این همایش افتتاح و کلنگ زنی زمین کشتی و زورخانه 
فرهنگســرای والیت با حمایت شورای اسامی شهر و 

پیگیری شهردار در دست اقدام است.
خوشبخت عنوان کرد: در زمینی به مساحت 3 هزار 

مترمربع در دو طبقه در مجموع 6 هزار مترمربع، سوله 
کسب و کار در مجاورت فرهنگسرا کلنگ زنی می شود 
که برای اســتقرار واحدهای تولیــدی و ایجاد بازارچه 
دائمــی فروش محصــوالت و خدمات ایجاد می شــود 
و مراحل ســاخت آن توسط شــهرداری منطقه سه در 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در دست اقدام 

است.
ریحانه رضایی زاده، مســؤول فرهنگســرای کسب و 
کار والیت نیز گفت: این فرهنگســرا دارای بخش های 
مختلــف، فرهنگــی، هنری، 
ورزشــی و کتابخانه است که 
هرکدام به صــورت مجزا در 

حال فعالیت هستند.
وی تصریــح کــرد: ایــن 
فعالیت هــا در تمام فصول بر 
مبنای آموزش های شهروندی 
انجام  و خدمــات آموزشــی 

می شود.
رضایــی بیان کــرد: این 
خدمــات آموزشــی شــامل 
کارآفرینی،  و  توانمندســازی 
خیاطــی، بافندگی، قالیبافی، 
رایانه و دوره های زبان خارجه، 
چرتکه، هــوش و خاقیت و 

نقاشی است.
وی بیان کرد: در پایان دوره به شــرکت کنندگان با 
معرفی بــه آموزش فنی و حرفــه ای و برگزاری آزمون 

گواهینامه شغلی اعطا می شود.
در ادامه تور رسانه ای خبرنگاران، نشست خبری به 

همراه پرسش و پاسخ نیز برگزار شد.
*خوشــبخت: 380 میلیــون تومــان برای 

آموزش های شهروندی هزینه شد
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان در این نشست به فعالیت 15 فرهنگسرا در شهر 
همدان اشــاره و بیان کرد:  ما این تور رسانه ای را برگزار 
کردیم تا خبرنگاران از نزدیک با فعالیت فرهنگســراها 

آشنا شوند و بدانند که این فرهنگسراها فعال هستند.
خوشــبخت تأکید کرد: رویکرد ما و سیاست شورا و 
شهرداری تســهیل گری و حمایت ورزشی، گردشگری، 

امور اجتماعی و فرهنگی و هنری از شهروندان است.
وی تصریح کرد: رویکرد دیگر ما توانمندســازی در 

حوزه شهروندی، سامت، اشتغال و کارآفرینی است.
خوشــبخت ادامه داد: ســه راهبــرد اجرایی تعامل 
سازمان ها، پایگاه های بسیج، نهادهای حاکمیتی، دولتی، 
سازمان های داخل شهرداری را در دستور کار قرار دادیم.

وی یکی از اهداف مهم ســازمان فرهنگی، ورزشی 
شهرداری را نهادینه کردن رونق تولید دانست و گفت: 
بــرای ورزش از لحاظ بودجه مشــکلی نداریم و برای 
ورزش بانوان اقداماتی شــده اســت و بودجه نسبت به 

سال قبل دو برابر شده است.
خوشبخت تصریح کرد: در ورزش محات 4 هزار نفر 

را پوشش دادیم.
وی با تأکید بر اینکه تیم فوتبال شهرداری با قدرت 
در لیگ دسته دو شرکت خواهد کرد، گفت: نزدیک به 

70 درصد افراد تیم بومی هستند.
خوشبخت به تشــکیل شورای اجتماعی محات در 
چهار محله کوی کوثر، جوالن، شهید مدرس و محمدیه 
اشــاره کرد و گفت: 380 میلیــون تومان برای آموزش 
شهروندی هزینه شد و 17 هزار نفر در اردوهای آموزش 
شــهروندی شــرکت کردند که البته هدف ما عملکرد 

کیفی است.
خوشــبخت عنوان کرد: یک صد هزار نفر طی سال 
گذشــته از فرهنگســراها بازدید و در کاس ها شرکت 

کردند.
وی فعالیــت در فرهنگســراهای شــهر را بســیار 
گســترده عنوان و تصریح کرد: یکی از حوزه های فعال 
ما گردشگری است که در همین زمینه تور گردشگری 

رایگان را برگزار می کنیم.
*رضایی: افزایش هویت محله هدف راه اندازی 

شورای اجتماعی محالت
حســین رضایی، معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان هم در این نشست 
هــدف اصلی راه اندازی شــورای اجتماعــی محات را 
افزایش هویت محله دانســت و گفت: با راه اندازی این 
شورا، مشــکات محله سریع تر رســیدگی می شود و 

اولویت بندی صورت می گیرد.
وی عنــوان کــرد: یکــی از برنامه های ســازمان، 

پیاده سازی و استقرار ایستگاه دوچرخه در شهر است.
رضایــی به برگزاری جشــنواره شــهروند برگزیده 
اشــاره کرد و با اعام اینکه یک هزار و 625 نفر در آن 
شرکت کردند، گفت: پس از بررسی پرونده ها، 12 نفر 
در بخش شهروند برگزیده و 9 نفر در قسمت شهروند 
برتر انتخاب می شــوند و اختتامیه آن در هفته همدان 

برگزار می شود.
وی عنوان کرد: برگزاری تور گردشــگری، جشــن 
امید در پیاده راه بوعلی، نمایشــگاه عکس و جشن در 
15 فرهنگسرا از جمله برنامه های هفته همدان است.

*زارعی: هیأت اندیشه ورز متشکل از نخبگان و 
بزرگان محل در تمام فرهنگسراها شکل می گیرد

محمدجواد زارعی، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری همدان هــم با بیان 
اینکه شهروندان همدانی به فرهنگسراها اعتماد دارند، 
عنوان کرد: مبلغ شــهریه ها در فرهنگسراها نسبت به 

آموزشگاه ها بسیار مناسب است.
وی عنوان کرد: با مصوبه شورای اسامی شهر، هیأت 
اندیشه ورز متشــکل از نخبگان و بزرگان محل در تمام 

فرهنگسراها شکل می گیرد.

توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان انجام شد

تور رسانه ای بازدید از فرهنگسراهای شهر
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