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يو خدما شهر شورا اسالم شهر همدا خبر داد: ي كمي تح ر عل 

نه  ميليو توما برا  ينه سا ه
هدار پل ها عابر پياده همدا ن

رينا و صادركنندگا برتر اصنا مطرح شد: يدكنندگا كارآ ليل از تو در هماي ت

يد ك  رگترين واحد تو تتاح ب امروز ا
ر كشور در همدا

اختتاميه برنامه ها قرآن سازما 
تماع و ورزش شهردار  رهن ا
ار شد برگ

@ H egmatanehN ewsp ap er کانال روزنامه هگمتانه در پيام رسان ایتا

ار م دهد  گ

فصل جدید گردشگری همدان
با کشف معبد الئودیسه نهاوند

4

ه استا همدا وعده داده شد: در شورا برنامه ري و توس

قول اختصاص 2 فروند هواپیما
به فرودگاه همدان

در شــورای برنامه ریزی و توسعه اســتان همدان 
وعده اختصاص 2 فروند هواپیمای ای تی آر به فرودگاه 

همدان داده شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، دبیر ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی کشــور روز پنجشــنبه در شــورای 
برنامه ریزی و توسعه اســتان همدان با اشاره به اینکه 
این هنر مدیران ملی نیست که پول بدهند بیان کرد: 
مدیران استانی باید برای گرفتن پول از صندوق توسعه 

ملی جاذبه ایجاد کنند.
سید حمید پورمحمدی عنوان کرد: صندوق توسعه 

ملی کشــور هیچ تقسیم بندی استانی ندارد و مدیران 
استانی می بایســت همت کرده و منابع صندوق را به 

سمت همدان جذب کنند.
این مسؤول تصریح کرد: اگر از صندوق توسعه ملی 
اعتبار کمی دریافت شــد هیچ کوتاهی متوجه دولت 

نیست بلکه کوتاهی از سوی مدیران استانی است.
وی با بیان اینکه امسال سعی شده است هزینه ها کاهش 
یابد و دیگر هزینه هایی از جنس ســفر، ساختمان سازی و 
همایش خبری نیست، گفت: دستگاه های دولتی باید خود را 

با سطح متوسط مردم هماهنگ و منطبق کنند...
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4
تخصیص تسهیالت 40 میلیون تومانی 

به 618 متقاضی بازسازی در مالیر

4
اد سرم مالير: مديرعامل شركت م

کارخانه کوره دوار احیا
 آماده بهره برداری

4

کاهش16/4 درصدی
 والدت در مالیر

2

پز عالی
ماست مالی عمل 

بازگشت فرودگاه همدان به پروازهای ح

افتتاح نخستین فرهنگسرای کسب و کار والیت در کشور
را به همت شورا اسالم شهر و شهردار همدا رهن : راه انداز  شهردار همدا

ه و  ت اقتصاد و توس را ك و كار در راستا پيشر رهن : راه انداز  بان آيت ا... ش
ر است رشد اقتصاد در منطقه خ

صص ك و كار برا رسيد به شهر برتر را ت رهن ين و ممتازترين  : او گردا
ل خان راه انداز شد ه مشا يت در راستا توس را ك و كار و رهن  : ا بادام ن

ود ندارد العا برا راه انداز ك و كار و ص و ا انه در كشور ت س : مت يا توصي
2

: ل ته نماينده همدا در م خ

راه اندازی 200 شرکت  صوری برای گرفتن ارز دولتی
يد ت برا رون تو ب برنام دو

هگمتانه، گروه خبر همــدان: نماینده مردم 
همدان و فامنين در مجلس با اشاره به راه اندازی 
شرکت های صوری برای گرفتن ارز دولتی گفت: 
ثبت سفارش  200 شــرکت در سال گذشــته 
کرده اند، اما هنوز مشــخص نشده ارز تخصيص 
داده شده کجا هزینه شــده و چه کاالیی وارد 

کشور شده است.
امیــر خجســته در گفتگویی اظهار کــرد: یکی از 
راه های رونق تولید مبارزه با فســاد و قاچاق اســت و 
باید ابتدا جلوی قاچاق بی رویه از مبادی رسمی گرفته 

شود.
وی افزود: مسؤوالن اجرایی و دولت باید برای رونق 

بخشــیدن به تولید ملی عزم جدی داشته باشند زیرا 
مجلس قدم خود را در تصویب بودجه 98 و برداشــتن 

موانع تولید برداشته است.
خجسته بیان کرد: رونق تولید اشتغال زایی و بهبود 
وضعیت معیشــت مردم را به دنبال دارد درحالی که از 
ابتدای سال تاکنون دولت برنامه ای برای رونق تولید و 
اشتغال زایی ارائه نداده و متأسفانه عزمی در این حوزه 

دیده نمی شود.
وی با اشــاره به راه اندازی شرکت های صوری برای 
گرفتن ارز دولتی تصریح کرد: بیش از 200 شرکت در 
سال گذشته ثبت سفارش کرده اند، اما هنوز مشخص 
نشده ارز تخصیص داده شــده کجا هزینه شده و چه 

کاالیی وارد کشور شده است.
نماینــده مردم همــدان و فامنیــن در خانه ملت 
تصریح کرد: از بی برنامگی دولــت برای رونق تولید و 
مبهم بــودن وضعیت ارز دولتی کــه بگذریم؛ باید به 
فرارهای مالیاتی اشــاره کرد که بنا بر آمار 100 هزار 

میلیارد تومان است.
خجســته مطرح کــرد: هرچنــد کارهایــی برای 
رســیدگی به این موضوع انجام شــده، اما هنوز اقدام 
جــدی از طرف دولت برای مقابله با این موضوع انجام 
نشــده و نیاز اســت سامانه ای مناســب برای این کار 

طراحی شود.

بازگشت فرودگاه همدان به پروازهای ح
هگمتانــه، گروه شهرســتان: نماینده مردم 
همدان و فامنين در مجلس شــورای اسالمی با 
بيان اینکه پرواز حجاج از فرودگاه همدان قطعی 
شــد، گفت:  هفته آینده جلسه هماهنگی برای 
حل مشکالت احتمالی با مسؤوالن وزارت راه و 

شهرسازی برگزار خواهد شد.
حمیدرضا حاجی بابایی اظهار کرد: با پیگیری های 
انجام شــده توسط استاندار و مجمع نمایندگان استان 
همدان مبنی بــر برقراری پروازهای حجاج از فرودگاه 
همدان در تماس تلفنی با معاونت امور مجلس وزارت 

راه و شهرسازی این پروازها قطعی شد.
وی تأکیــد کرد: هفتــه آینده جلســه هماهنگی 
برای حل مشــکالت احتمالی با مسؤوالن وزارت راه و 

شهرسازی برگزار خواهد شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اســالمی افزود: فرودگاه بین المللــی همدان ظرفیت 
انتقال حجاج همدان و اســتان های مجاور را در سفر 
حج دارد و باید برنامه ریزی کنیم این فرودگاه به عنوان 
یکی از زیرســاخت های توســعه و محورهای ارتباطی 

فعال شود .
وی گفت: با توجه به موقعیت گردشــگری همدان 
بایــد زمینه به گونه ای فراهم شــود که گردشــگران 
داخلی و بین المللی منطبق بر ســلیقه خود از خطوط 
هوایی، ریلی و جاده ای اســتفاده کنند و با پاســخ به 
نیاز مخاطبــان در این حــوزه از ظرفیت های موجود 

بهره برداری کنیم.
 پروازهای حجاج به فرودگاه همدان برگشت

دیگــر نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس 

شــورای اســالمی نیز از برقراری پروازهــای حجاج 
همدانــی از فــرودگاه همدان خبــر داد و اظهار کرد: 
وزارت راه و شهرسازی، مسؤوالن هواپیمایی ایران ایر، 
آقای عابدزاده، معاون هواپیمایی کشور و... عزم خود را 
جزم کرده بودند که پرواز حجاج همدانی را از همدان 
خارج کنند اما در نبرد سنگین موفق شدیم جلوی این 

اتفاق را بگیریم.
امیر خجسته با اشاره به اینکه تصمیم قطعی گرفته 
شــده بود و اعالم هــم کرده بودند که پــرواز حجاج 
همدانی را بــه تهران منتقل کنند، گفت: مســؤوالن 
اســتانی نیز به این نتیجه رســیده بودند که دیگر کار 

تمام شده است.
وی در پایان گفت: پنج هزار زائر از فرودگاه همدان 

به سرزمین وحی سفر خواهند کرد.

ادمان مردم در شهرداری همدان  ام با  دا بلوار هم ا
ر  5 متری 

اد راه دسترس به بلوار امام )ره(( )اي

اعتبار 
  400    1

 

ی  40  رفت فيزي پي
ری  م
    

در اين ستون 
ه های  ی از پرو روزانه به ي
دماتی سال جاری  عمرانی  

شهرداری همدان می پردازي درشهر
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اد آ  

   بــا آغــاز ســفرهای تابســتانی به 
همــدان، بســاط کارتن به دســتان برای 
اجــاره ســوئیت و منــزل در ورودی های 
شــهر همدان افزایش یافته اســت و چهره 
نامطلوبی از شــهر همدان برای مســافران 
وعده های  رغــم  علی  و  دارد  همــراه  بــه 
متولیان، همچنان شــاهد عدم ســاماندهی 

هستیم. افراد  این 

   برخی فروشگاه ها و سوپرمارکت های 
غذایی شهر همدان  کننده محصوالت  عرضه 
در ایام پایانی هفته که حجم مســافران زیاد 
می شود تا ســاعت 3 بامداد اقدام به فروش 
محصوالت خــود می کنند که همین موضوع 
باعث آزار شــهروندانی شــده اســت که در 

کنار این فروشــگاه ها زندگی می کنند.

   بــر اســاس اظهــارات سرپرســت 
دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینای همدان 
و بــا توجه به بررســی های صــورت گرفته، 
قلیان معادل کشــیدن  مصرف هــر وعــده 
100 نخ ســیگار اســت! این در حالیســت 
که علی رغم انتقاد چندین ســاله رســانه ها 
متأســفانه باز هم شــاهد عرضــه قلیان در 
مراکز تفریحی و گردشــگری شــهر همدان 
هســتیم که مشاهدات نشــان می دهد سن 
اســتعمال قلیان به شدت کاهش یافته است 
و بانــوان نیز به شــدت عالقمند اســتعمال 

این ماده دخانی خطرناک هســتند!

رو ت  یاددا

پ عا
ماست ما عمل 

صادقيا ين  ح

با برخــی که برای  بارها مواجه شــده اید 
شما ســخن از اخالق، قانون، انصاف و عدالت 
و چنیــن و چنان اروپا و غرب می گویند و در 
انتقــاد از دیگران هیچ چیز کــم نمی گذارند. 
مســؤوالن، پدر و مــادر و امثالهــم را به باد 
انتقــاد می گیرند ولی خود هنوز یاد نگرفته اند 
ابتدایی تریــن حقــوق اجتماعــی و فردی را 
از  ایــن مدعیان ماســت مال  رعایــت کنند. 
عیوب دیگران به درســتی یا نادرست طومار 
می ســازند ولی مثاًل در حین رانندگی با تلفن 
همــراه صحبت می کنند، در جلســه امتحان 
احتکار  می فروشــند،  گران  می کننــد،  تقلب 
می کنند، در مجامع عمومی ســیگار استعمال 
می کنند حتــی یاد نگرفته اند آشــغال منزل 
خود را به موقع برای حمــل بیرون بگذارند، 
آن وقــت دم از این می زنند که بابا فرانســه 
چنین اســت، انگلیس چنان اســت. انسان به 
خــود می گوید: یــا للعجب ایــن چقدر پررو 
اســت، در حال رانندگی ســیگار کشــیدن، 
مذاکــره با تلفن همراه و رد کردن چراغ قرمز 
همــه را مرتکب می شــود آن وقت در صورت 
برخورد پلیس و اعمال قانون، او را بی معرفت 

می نامد!
مگر این نیســت که قانون میثاق مشترک 
آحاد یک جامعه اســت چــرا قانون هم جنس 
بــازی اروپا مقدس اســت اما قانــون رعایت 
مثــاًل مقــررات راهنمایــی و رانندگی برای 
امثال ما مدعیان مقدس نیســت! غالباً سخن 
از اروپــا و غرب لقلقه دهان کســانی اســت 
کــه می خواهند از هنجارهــا عبور کرده و به 
قولــی قانون و مقررات را بــا ظاهری زیبا در 
قالــب پز عالــی دور بزنند، فروشــنده ای که 
طی حداکثر 5 سال ســرمایه اش ضمن امرار 
معــاش و رفع نیازهــای روزمره چنــد برابر 
شده اســت پرداخت مالیات را ظلم می داند، 
صاحب منزلی که طی پنج ســال خانه اش را 
چند برابر می فروشــد پرداخــت پانصد هزار 
تومان به شــهرداری را بی عدالتی به حســاب 
مــی آورد، باغداری که ده ســال پیش قطعه 
باغــی را 20 میلیون تومــان خریده و امروز 
قیمتش بــه هفتصد میلیون تومان رســیده، 
پرداخــت 100 هزار تومان حق آبه را پول زور 
تلقی می کند و یکســره هــم می خواهد خود 
را مدافع مســتضعفین جلوه دهد! البته قصد 
تبرئــه متولیان قاصر یا مقصــر در عرصه ها و 
الیه های مختلف اداری و اجتماعی را نداشته 
و نــدارم چون ضمــن تأیید خــادم و صادق 
و معضالت  بودن عده چشمگیری مشــکالت 
دارد  عدیده ای در بخش هــای مختلف وجود 
ولی شایسته نیست که یک شهروند عاقل، پز 
عالی را در عین ماســت مالی از کله های خالی 
به ســهولت بپذیــرد. امید اســت در مواجهه 
با چنین کســانی غیرمنطقــی کوتاه نیامده و 
عمل به مقررات و قانون را که حد مشــترک 

همه است ترغیب کنیم.
 إن شاءاهلل

يو خدما شهر  ي كمي تح ر عل 
شورا اسالم شهر همدا خبر داد:

نه  ميليو  ينه سا ه
هدار پل ها  توما برا ن

عابر پياده همدا
رئيس  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
کميســيون خدمات شهری شورای اسالمی 
شــهر همدان از احداث و نصب 5 پل عابر 
پياده در نقاط مختلف شهر در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: ســاالنه 600 ميليون تومان 
هزینه  پياده  عابــر  پل های  نگهداری  برای 

می شود.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
همدان، علی فتحی در جلسه کمیسیون خدمات 
شهری شــورا با اعالم این خبر افزود: این پل ها با 
هزینه ای حــدود 3 میلیارد تومان احداث و نصب 

می شود.
فتحی با اشاره به هزینه نگهداری اموال عمومی 
شهر، اضافه کرد: شهرداری سالیانه هزینه ای بالغ 
بر 600 میلیون تومان برای نگهداری پل های عابر 

پیاده هزینه می کند.
وی به تخریب امــوال عمومی به ویژه پل های 
مکانیزه عابر پیاده اشــاره کــرد و افزود: بعضی از 
قطعات آسانسور ها و پله برقی های پل ها با کمبود 
مواجه است و باید در حفظ و نگهداری آنها نهایت 

دقت را داشته باشیم.
فتحــی اظهار کرد: الزم اســت مردم مدیریت 
شــهری را در حفظ و نگهداری اموال عمومی به 
خصوص نگهداری پل های مکانیزه مساعدت کنند 
چرا که ســاالنه مبالغ هنگفتی برای این موضوع 

هزینه می شود.
رئیس کمیسیون بازرسی و امور اداری شورای 
اسالمی شهر همدان هم با بیان اینکه داشتن نظم 
و انضباط شــهری تنها به فرهنــگ بر نمی گردد، 
افزود: عالوه بر فرهنگ سازی الزم است، کنترل و 
نظارت مناسبی نیز در امور شهری صورت پذیرد.

سید مســعود عســگریان اضافه کرد: امروزه 
جامعــه روز به روز زوایــای پیچیده تری به خود 
می گیرد و اســتفاده از نظام هــای کنترلی را باید 
امــری اجتناب ناپذیــر کنیم همانگونــه که در 
کشــورهای توســعه یافته از نظام های کنترلی و 

امنیتی استفاده می شود.
عسگریان به بهره مندی از فناوری روز و اقدام 
به تأمین امنیت نسبی محل و محور عبور عابران 
از عرشه پل به دوربین های مداربسته جهت حفظ 

و نگهداری پل ها تأکید کرد.
مدیر عامل سازمان ترافیک شهرداری همدان 
هــم با اعالم اینکه تفاهم نامــه اجرای 5 پل عابر 
پیاده آماده اســت، گفت: ایــن پل ها در بلوارهای 
فاطمیــه، بعثت، شــهید رجایی، بهشــت و بلوار 

والیت نصب خواهد شد.
وی با اشاره به وجود 21 پل عابر پیاده در شهر، 
اضافه کرد: با توجه به نیاز ســنجی صورت گرفته 
از شهر، احداث 19پل دیگر با اعتباری حدود 11 
میلیــارد و 400 میلیون تومان پیش بینی شــده 

است.
احســان صباغی اضافه کرد: در مجموع به 40 

پل عابر پیاده در شهر نیاز داریم.

ر به  ر پنج ن ينه س كم ه
رماندار به  مشهد مقد هديه 

و شنواره كتا خوان ر

فرماندار  همــدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
شهرستان همدان با بيان اینکه کتاب خوانی 
یکی از راه های اصلی امام شناســی اســت 
گفت: کتاب می توانــد باعث ایجاد دانش و 
افراد شده و خأل موجود در  بصيرت  تقویت 

حوزه شناخت اهل بيت)ع( را پر کند.
حســین افشــاری در گفتگویی با بیان اینکه 
جشنواره کتاب خوانی رضوی یک رویداد فرهنگی 
ریشه دار است اظهار کرد: آنچه امروز جامعه ما به 
ویژه جوانان به آن نیاز دارند مقوله امام شناســی 

است.
وی بــا بیــان اینکه امام شناســی بــا وجود 
برجســتگی های بی مانند اهل بیت)ع( تا حدودی 
غریب مانده اســت افزود: اگــر این فرهنگ را در 
جامعه ترویج کنیم بســیاری از مشکالتی که در 
حوزه های مختلف اقتصــادی، اجتماعی فرهنگی 
و حتی سیاســی ممکن است وجود داشته باشد، 

برطرف می شود.
فرماندار شهرســتان همدان با اشاره به اینکه 
کتاب خوانی یکی از راه های اصلی امام شناســی 
اســت تصریح کرد: امام شناسی از اهل بیت)ع( 
آغاز می شــود و تا جانشــینان آن بزرگواران و 

والیت ادامه دارد.
وی با بیان اینکه امروز جامعه به سمت و سوی 
فضای مجازی کشیده شده است ادامه داد: بدون 
تردید کتــاب در این بین می توانــد باعث ایجاد 
دانش و تقویت بصیرت افراد شــده و خأل موجود 

را پر کند.
افشاری با اشاره به اینکه برای آشنایی با نحله های 
مختلف فکری و سایر خواسته های بشر به کتاب نیاز 
داریم خاطرنشان کرد: جشنواره های کتاب خوانی با 
موضوع رضوی در نزدیکی دهه کرامت می تواند در 

تحقق اهداف واال ما را کمک کند.
وی تأکیــد کرد: برای تشــویق شــهروندان 
همدان برای حضور در این جشنواره کتاب خوانی 
فرمانــداری همدان کمک هزینه ســفر پنج نفر از 
افرادی که بیشترین حجم مطالعه را داشتند برای 

اعزام به مشهد مقدس پرداخت می کند.

افتتاح نخستین فرهنگسرای کسب و کار والیت در کشور
را به همت شورا اسالم شهر و شهردار همدا رهن : راه انداز  شهردار همدا

هگمتانــه، گــروه خبر همدان: نخســتين 
فرهنگسرای کسب و کار والیت )فکه( در کشور 
پيش از ظهر پنجشنبه به همت سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در منطقه 

کم برخوردار خضر افتتاح شد.
فرهنگسرای  راه اندازی  شــعبانی:  *آیت ا... 
اقتصادی و  کسب و کار در راستای پيشــرفت 

توسعه و رشد اقتصاد در منطقه خضر است
به گــزارش خبرنگار هگمتانــه، نماینده ولی فقیه 
در اســتان و امــام جمعه همــدان در آییــن افتتاح 
فرهنگســرای کســب و کار والیت، با بیان این مطلب 
که اگر می بینیم کشــوری مانند چین این گونه از نظر 
اقتصادی رشــد کرده اســت و طی 30 سال آینده به 
اقتصاد اول دنیا مبدل می شود، دلیل آن وارد شدن زن 
و مرد در کارآفرینی و کســب و کار است، گفت: همه 
مردم باید به فکر تولید ثروت و پیشــرفت اقتصادی و 

کسب و کار باشند.
آیــت اهلل حبیــب اهلل شــعبانی در ادامه با اشــاره 
بــه راه اندازی فرهنگســرای کســب و کار در منطقه 
کم برخــوردار خضر آن را امــری مطلوب عنوان کرد و 
گفت: راه اندازی این فرهنگســرا در راستای پیشرفت 
اقتصادی و توسعه و رشد اقتصاد در این منطقه است.

وی بــا تأکید بــر اینکه عدالت اقتصــادی باید در 
جامعه وجود داشته باشد، تصریح کرد: امیدواریم روزی 
شــاهد این باشیم که در مناطق کم برخوردار نیز رشد 

اقتصادی وجود داشته باشد.
* گردان: اولين و ممتازترین فرهنگســرای 

تخصصی کسب و کار برای رسيدن به شهر برتر
در ادامه رئیس شــورای اســالمی شهر همدان نیز 
با بیان اینکــه اهمیت و جایگاه کارآفرینی بر کســی 
پوشــیده نیســت، اظهار کرد: کارآفرینی و کســب و 
کارهای شــهری به عنوان یک رویکرد اساســی برای 
توسعه مشارکت بخش خصوصی، تعاونی ها و نهادهای 
مردمی به شــمار می رود و پایه ای برای تقویت بخش 

خصوصی و تأمین زیرساخت ها محسوب می گردد.
کامران گردان اظهار کرد: معضل بیکاری مســأله ای 
است که اعضای شورای شهر به واسطه مراجعان متعدد 
درگیر آن هستند و از سویی دیگر شورای شهر و شهرداری 

خود را در کارآفرینی، ایجاد کسب و کار موظف می داند.
وی با اشــاره به اینکه در همین راستا مجموعه ای 
از پیشــنهادها و طرح های مختلف در شورای اسالمی 
شــهر همدان مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است، 
گفت: تهیــه و تصویب طرح بهنام، فرهنگ ســازی و 

تشــویق مردم به خریــد و اســتفاده از کاالی ایرانی، 
ایجاد تسهیالت تشویقی برای تبلیغات شهری، اولویت 
استفاده از کاالهای تولید داخل در شهرداری همدان، 
تشــکیل کارگروه تدوین سند شــهر دوستدار کسب 
و کار در مرکــز مطالعات شــورا، تهیه و تصویب طرح 

فرهنگسرای فکه و... از جمله اقدامات است.
وی وجود تعداد زیــادی بیکار و جویای کار، وجود 
معضالت اجتماعی و آســیب های فرهنگی ناشــی از 
بیکاری، استفاده از ظرفیت اقتصادی بخش خصوصی 
برای تحقق سیاســت های اصل 44، همگام شــدن در 
راستای تحقق و اجرا، سیاست های کالن دولت، فراهم 
کردن زمینه حضور کارآفرینان و نخبگان در عرصه های 
مدیریت اقتصاد شهری، ضرورت توانمندسازی و مهارت 
آموزش اقشــار مختلف به خصوص زنان و جوانان را از 
ضرورت های راه اندازی فرهنگسرای کسب و کار عنوان 
کرد و افزود: اولین و ممتازترین فرهنگسرای تخصصی 
کســب و کار به منظور رسیدن به شهر برتر راه اندازی 

می شود.
گردان عنوان کرد: ارائــه خدمت و امکانات اولیه و 
کم هزینه به شهروندان، استفاده از ظرفیت های محلی 
در راستای توسعه فرهنگ کارآفرینی و توانمندسازی 
افراد محلی، ارتقای خدمات همه جانبه و هم راســتا در 
راستای تبدیل شــهرداری همدان از سازمان خدماتی 
به نهــاد اجتماعی، ترویج و ارتقای فرهنگ کســب و 
کار و کارآفرینی و افزایش میزان مهارت های شــهری 
و ارتقای توانمندی های کارآفرینان در میان شهروندان 

از اهداف این فرهنگسرا است.
* شــهردار همدان: راه اندازی فرهنگسرا به 

همت شورای اسالمی شهر و شهرداری همدان
شهردار همدان هم با اشاره به اینکه این فرهنگسرا 
به همت شــورای اسالمی شهر و شهرداری همدان و با 
همکاری دســتگاه های مختلف مانند اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای و تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی 
شــد، گفت: یکی از اولویت های مهم مدیریت شهری 
تحقق شــعار ســال یعنی رونق تولید و به ویژه رونق 

کسب و کار است.
عباس صوفی با تأکید بر موضوعات اجتماعی عنوان 
کرد: شورای اجتماعی محله در چهار محله شهر تشکیل 

شده است و قرار است در 75 محله تشکیل شود.
وی با بیان اینکه رونــق تولید از بزه های اجتماعی 
می کاهــد، ابراز کــرد: رونق تولید به توســعه پایدار و 

اشتغال کمک می کند.
* شــهرداری توجه به کســب و کار را جزء 

اولویت های خود قرار داده است
وی تصریــح کرد: شــهرداری در کنار وظایف خود 
توجه به کســب و کار را جزء اولویت هــای خود قرار 

داده است.
شهردار همدان عنوان کرد: راه اندازی فرهنگسرای 
کسب و کار با هدف توسعه هدفمند شهر و با همکاری 

شورای اسالمی شهر در دستور کار قرار گرفت.
شــهردار همدان با بیان اینکه تحقق اهداف کسب 
و کار باعث رونق کســب و کارهــای کوچک و اقتصاد 
خانواده اســت، عنــوان کرد: کســب و کار کوچک و 
خانگی را راه اندازی کنیم و این گونه درآمد خانواده باال 

برود تا ضریب امنیت شهر هم باال رود.
صوفی تصریح کرد: همه باید برای رونق تولید کنار 

هم باشیم و به این موضوع کمک کنیم تا شهر همدان 
به عنوان آزمونه برای سایر شهرها الگو باشد.

وی تأکیــد کرد: بــرای تحقــق این امــر باید از 
ظرفیت های تمام دستگاه ها در راستای رونق تولید در 

شهر همدان بهره بگیریم.
*بادامی نجات: فرهنگســرای کســب و کار 
والیت در راســتای توســعه مشــاغل خانگی 

راه اندازی شد
نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان نیز در این 
مراســم با بیان اینکه خضر جزء مناطق توانمندسازی 
اســت، اظهار کرد: فرهنگســرای کســب و کار برای 
نخســتین بار در کشور در راستای توسعه کسب و کار 

راه اندازی شده است.
حمید بادامی نجات به اجرای طرح بهنام نیز اشاره   
کرد و گفت: فرهنگســرای کسب و کار در کوی خضر 
که یکی از مناطق کم برخوردار اســت راه اندازی شــد 
که آموزش فنــی و حرفه ای، صندوق کارآفرینی امید، 
کمیته امداد امام خمینی)ره(، بهزیستی و اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی همکاری داشــتند و باید خروجی 

آن را ببینیم.
وی با اشــاره به اینکه این فرهنگســرا در راستای 
توسعه مشاغل خانگی راه اندازی شد، عنوان کرد: سوله 
کســب و کار نیز در کنار همین فرهنگسرا کلنگ زنی 

می شود.
*توصيفيان: متأســفانه در کشور تخصص و 
اطالعات برای راه اندازی کسب و کار وجود ندارد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان 
نیز در این مراسم به راه اندازی کسب و کارهای کوچک 
در راستای توسعه اشتغال تأکید کرد و گفت: متأسفانه 
در کشــور تخصص و اطالعات برای راه اندازی کسب و 

کار وجود ندارد.
احمد توصیفیان به آموزش برای کسب و کار تأکید 
کرد و گفت: فرهنگســرای کسب و کار در منطقه کم 
برخوردار خضر که جزء محالت بازآفرینی شــهر است 

ایجاد شده است.
وی گفت: مشاوره در مشــاغل خانگی و اشتغال و 

کسب و کار جزء اولویت ها است.
در پایان این مراسم تفاهم نامه همکاری مشترک 
شهرداری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
و اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در راســتای 
آموزش و مشــاوره به منظور توســعه و پیشــرفت 
نخســتین فرهنگســرای کســب و کار والیت )فکه( 

امضا شد.

اختتاميه برنامه های قرآنی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار شد
نماینده مردم  هگمتانه، گروه خبر همــدان: 
همدان و فامنين در مجلس شــورای اســالمی 
با بيان اینکه پهپــاد آمریکایی در همان جایی 
سرنگون شــد که هواپيمای مسافربری ایران از 

سوی آنان مورد هدف قرار گرفت.
به گزارش خبرنــگار هگمتانه، اختتامیه برنامه های 
قرآنی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان باحضور آیت اهلل سیدمصطفی موسوی اصفهانی 
نماینــده مردم همدان در مجلــس خبرگان رهبری و 
مدیر حوزه های علمیــه همدان، حاجی بابایی نماینده 
مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای اســالمی 
و حجت االســالم نظیری مدیرکل تبلیغات اســالمی 
استان، بیاناتی رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری و 
خوشبخت رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان در مرکز همایش های قرآنی و بین 

المللی همدان برگزار شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اســالمی در اختتامیــه برنامه هــای قرآنی ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری با بیان اینکه 
پهپــاد آمریکایی در همان جایی ســرنگون شــد که 
هواپیمای مســافربری ایران از سوی آنان مورد هدف 
قرار گرفت عنوان کرد: موشک های ما نتیجه مدیریت 

قرآنی است.

حمیدرضا حاجی بابایی با اشــاره به اینکه آمریکا با 
همه فناوری خود آمده است اظهار کرد: سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران با این افتخار که اقداماتش قرآنی 

است این پهپاد را ساقط کرد.
وی با بیان اینکه آمریکا به این نتیجه رسیده است 

که اگر یک ضربه به ایران بزند چندین ضربه می خورد 
عنوان کرد: با این اقدام ایران هم پهپاد آمریکا سرنگون 

شد هم فکر تجاوز به ایران از سر آمریکا افتاد.
حاجــی بابایی با تأکید بر اینکه این پیروزی مربوط 
به تخصص قرآنی اســت گفت: موشــک های ما نتیجه 

مدیریت قرآنی است.
وی با اشــاره بــه اینکه پرورش شــهید حججی ها 
نتیجــه تربیت و مدیریت قرآنی اســت اظهار کرد: ما 

وظیفه داریم به تکالیف قرآنی خود عمل کنیم.
این مســؤول با بیان اینکه هرجا پیروزی به دست 
آمــده مربوط به قرآن بوده اســت گفت: شکســت ها 

مربوط به دوری از قرآن بوده است.
مدیر بنیاد قرآن همدان نیز در این نشســت با بیان 
اینکه قــرآن عصاره تعالیم 124 پیغمبر اســت گفت: 

قرآن اوج کمال، هدایت و زیباترین کلمات است.
صدیق با اشــاره به اینکه قرآن قله هدایتگری است 
اظهار کرد: در طول حیات بشــری کتابی مانند قرآن 

نیامده است.
وی به سخن امام علی علیه السالم نیز اشاره و بیان 
کرد: قرآن دریایی است که تاکنون کسی موفق نشده 

است عمق آن را بشناسد.
وی اظهــار کرد: قرآن کتابی هدایتگر اســت برای 

متقین و کسانی است که می خواهند هدایت یابند.
گفتنی اســت، نمایشــگاه بزرگ قرآنــی به همت 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
همدان، شــهرداری منطقه یــک، اداره کل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی اســتان و جامعه فرهنگی قرآنی عصر 

استان همدان برگزار شد.

مدا  

تماع شورا: رهن و ا يو  ي كمي ر

عملکرد آموزش شهروندی در بودجه سال 97 شهرداری ضعيف است
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس کميسيون 
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان 
گفــت: عملکرد آموزش شــهروندی در بودجه 
سال 97 ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری، ضعيف است.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شهر 
همدان، رضوان سلماســی در کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی شــورا با محوریت بررســی عملکرد سازمان 
فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری با حضور 
شهردار همدان، اظهار کرد: با توجه به ارزیابی های این 
کمیســیون انتظار می رود همت و حمیت این سازمان 
در راســتای خروجی عملکرد آن در حوزه های مرتبط 

افزایش یابد.
سلماسی با تأکید بر اینکه نگاه فرهنگی و اجتماعی 
این ســازمان باید تقویت شود تا شاهد فرهنگ سازی 
و آموزش شــهروندی اثرگذار در سطح همدان باشیم؛ 
بیان کرد: سیاست های کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شــورا بر مبنای وظایف تعریف شده سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری باید بر اساس برنامه ریزی 
مناسب همراه با زمان بندی تعیین شده، تعیین تکلیف 

و اجرایی شود.
وی با اشــاره به بودجه سال 97 سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری، گفت: 79 درصد از 
مجموع بودجه این سازمان تحقق یافته که 30 درصد 
از آن متعلق به ردیف آموزش شهروندی است و از این 
مقدار 82،2 درصد در حوزه ورزشی هزینه شده است؛ 

در حالی که باید ســهم تمامی حوزه های تعریف شده 
یکسان دیده شود.

سلماسی با بیان اینکه در حوزه آموزش شهروندی 
عدم ارائه برنامه منسجم و تعریف شده در قالب بودجه 
قابل قبول نیســت؛ افزود: از 56 درصد بودجه محقق 
شده ردیف آموزش شهروندی این سازمان بیش از 80 
درصد در حوزه ورزشی به انجام رسیده و از سوی دیگر 
تحقق بودجــه حوزه های فرهنگی و اجتماعی کمتر از 

20 درصد بوده که این امر مورد سؤال است.

به گفته رئیس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر همدان، افزایش 750 میلیونی 
هزینه نســبت به درآمد تحقق یافته سازمان نیز قابل 

توجیه نیست.
سلماسی در ادامه با تأکید بر ایجاد زیرساخت های 
شهر برای ورزش شــهروندی یا همان ورزش محالت، 
معتقد است: این مهم به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر 
باید در محالت دیده شــود؛ هر چنــد به تازگی روند 
برنامه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نخستین جشنواره 

بزرگ اوقات فراغت تابستانه با عنوان »دورهمی محله 
با نشاط« قابل تحسین است.

وی ادامــه داد: توجه ویژه به ورزش شــهروندی و 
افزایش زیرســاخت های آن می توانــد از اولویت های 
شهر در حوزه ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری همدان قرار گیرد؛ اما این مهم باید در کنار 

مسائل فرهنگی دیده شود.
سلماســی اظهــار کــرد: تیــم داری و توجــه به 
ورزش های حرفه ای جزو وظایف تعریف شده سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری نیست؛ در 
صورتی می توان این مهم را انجام داد که موانع قانونی 

آن رفع شود.
رئیــس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای 
اســالمی شــهر همدان همچنین گفت: مشــارکت ها 
و مساعدت های ســازمان باید دارای ساختار متمرکز 
و شــفاف باشــد که در این زمینه پیشنهاد شده است 
تا دســتورالعمل این مهم هر چه سریعتر تنظیم و به 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا ارائه شود.
سلماســی در پایان با بیان اینکه فرهنگسراها باید 
به نسبت نقش و ماهیت تعریف شده آن، هم به لحاظ 
نوع و هم زمان اجرای برنامه ها فعال تر شوند، گفت: در 
حال حاضر تبدیل فرهنگسراها به مکان های اداری در 
راستای اهداف سازمان فرهنگی و اجتماعی نیست که 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شــورا انتظار دارد در 
یک بازه زمانی کوتاه مدت، عملکرد فرهنگســراها به 

کارکرد اصلی خود بازگردد.



 
نظر به اينکه هيات موضو قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک تويسرکان به موجب راي شماره 139860326004000179مورخ 
1397/03/21 تصرفات مفروزي و مالکانه خانم فرخنده افندي شبســتري داراي کد ملي 0050019996 فرزند اله قلي متقاضي پرونده کالســه 139611442600400076 در ششــدان يک باب 
ه از علي قاسم زاده محرز  ســاختمان به مســاحت 258/21 مترمربع قسمتي از پالک شماره يک فرعي از 3718 اصلي واقع در بخ يک تويســرکان واقع در بلوار شهيد رجايي خريداري مع الواس
ينفع به راي صادره اعترا  گرديده است. لذا مفاد راي صادره به استناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که شخص يا اشخاص 
داشــته باشــند از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو ماه اعترا خود را به اداره ثبت تويسرکان تســليم و رسيد عر حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دريافت نمايند. ضمنا معتر بايد ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تســليم اعترا به مرجع قضايي دادخواســت تقديم و رســيد آن را به ثبت محل ارائه نمايند در غير اينصورت متقاضي مي تواند گواهي عدم داخواست را از دادگاه دريافت و به اداره ثبت 

تسليم نمايد که اداره ثبت نيز بدون توجه به اعترا عمليات ثبتي را برابر مقررات ادامه خواهد داد، ضمنا صدور سند مالکيت مانع متضرر به دادگاه نمي باشد.
ا ر ي بت اسناد  امال  1  ر اداره  م 98/04/24 بت د شار  اري ا   1 ل 98/04/09 بت ا شار  اري ا

ا ر ي ب  ه  ا سن رسم  ها  ما ب ارا  سا ت  ف  ا   ه م 
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خانم رويا فتاحيان برازنده داراي شناسنامه شماره 109 به شرح دادخواست به کالسه980194/ 114ح از اين حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
است که شادروان چنگيز فتاحيان به شناسنامه شماره 57 در تاريخ 98/02/12 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن متوفي/ متوفيه منحصراست به: 
1- رويا فتاحيان برازنده فرزند علي بخ به ش ش 109 همســر متوفي 2- آرين فتاحيان فرزنده چنگيز به ش ش 4000545590 پســر متوفي 3- ايران چشمه نوشي فرزند 
غير. اينک با انجام تشريفات مقدماتي در خواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي/  کلبعلي به ش ش 6 مادر متوفي و

متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد و ا گواهي صادر خواهد شد.
باد ال اس راها  ا ه 114 ش ا 

ت را صر  ه 
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آقاي جواد وجدي امجد داراي شناســنامه شــماره 123 به شرح دادخواست به کالســه 112/97/1096/ح از اين حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده است که 
شــادروان عباس وجدي امجد به شناســنامه شــماره 1027 در تاريخ97/11/03 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن متوفي/ متوفيه منحصراست به: 1- جواد 
وجدي امجد فرزند عباس به شــماره شناســنامه 123 متولد 1365 فرزند متوفي 2- امير وجدي امجد فرزند عباس به شماره شناسنامه 122 متولد 1365 فرزند متوفي 3- کبري وجدي 
امجد فرزند عباس به شــماره شناســنامه 2037 متولد 1365 فرزند متوفي 4- فاطمه وجدي امجد فرزند عباس به شماره شناسنامه 67 متولد 1363 فرزند متوفي 5- زهرا وجدي امجد 
فرزند عباس به شماره شناسنامه 58 متولد 1361 فرزند متوفي 6- زيبا وجدي امجد فرزند عباس به شماره شناسنامه 11 متولد 1360 فرزند متوفي 7- صغرا وجدي امجد فرزند عباس به 
شماره شناسنامه 2038 متولد 1357 فرزند متوفي 8- خوشگل هوشياري فرزند زيادعلي به شماره شناسنامه 1012 متولد 1336 همسر متوفي 9- رقيه پرلوکي شعباني فرزند فرمانعلي 
به شماره شناسنامه 11 متولد 1313 مادر متوفي اينک با انجام تشريفات مقدماتي در خواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي/ 

متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد و ا گواهي صادر خواهد شد.
لج ال  را  ا ه 112ش ر 

ت را صر  ه 
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دهر يوما يو  ويو علي  ا
ر وا كا  اصب ا كا علي 
ر ا سينح ر وكالهم التبط  

ام  ی بــه  ار د ر اســت ر (  ر ــ ) امــام ع
د  ــ بــ ام  ــ چــ بــه  يــا  ی بــه  ــ  ر
منا  د  ــ بــ يا  ــت مشــ  چــ بــه  سرم
ــت س ــ  ماي ــه  ــر د ماي ــرا ه ي ــا  مب

ـه ا م امـه ه ه هـای ر ما  سـا
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انئ ن ا و  ن مناقصه  گهئ  آ

ر شهردار همدا ا سازما مديريت حمل و نقل بار و م

16087

ا در نظر دارد در اجرای مصوبات اخذ شده، امور نظافت کلي و جمع آوري و حمل  ر شهرداری هم ا م   بار  م يريت  ما م ســا
زباله و کنترل ورود و خروج و نگهباني شــبانه روزي پايانه هاي ســفيد آبي، اکباتان، پايانه بزر و ســاختمان اداري معاونت اتوبوســرانی و پايانه هاي 

يل(  بمدت يک سال شمسی از طريق مناقصه به افراد حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد. مسافربري شهرداري همدان را )طبق جدول 
صه  الصه شرايط منا

1- ارائه گواهی صالحيت از اداره کل کار و امور اجتماعي، سوابق کاري و مدارک فني و تخصصي 
يل به عنوان ســپرده شــرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و يا واريز نقدی به حساب جاری  2- متقاضيان بايســتی مبلغی معادل جدول 

3-978736-12-7405 بانک مهرايران شعبه صدف به نام سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر واريز نمايند. 
ايت98/4/18  98/4/9 ل اري 3- کليه متقاضيان واجد شرايط می توانند پس از انتشار آگهی جهت دريافت اسناد مناقصه وکسب اطالعات بيشتر از 
يت – روبروی کالنتری 15  1 به امور قراردادهای ســازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان به نشــانی: بلوار و ا ســاعت8 ال 
h  قسمت مناقصه و مزايده  t t p //et s .h amed an .ir رســالت – طبقه ســوم –کدپستی: 6515943653 مراجعه و يا اسناد را  از نشانی اينترنتی
کر است مالک قبول  زم به  98/4/19 پاکات خود را به نشانی فوق الذکر تحويل نمايند. ر 1 م ايت ساعت اري 98/4/9 ل دريافت نموده و از 

پيشنهادها حضوری يا از طريق پست بر اساس تاريخ مقرر می باشد. 
4- مبلغ تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد جهت برنده مناقصه، مبلغی  معادل 10درصد مبلغ کل قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی يا واريز نقدی 

5- حداکثر زمان جهت بررسی پيشنهادها و تشخيص برنده  و ابالغ  ر پس از روز بازگشايی ميباشد.
98/4/2  در دفتر معاونت مالی و اقتصادی واقع در آرامگاه بوعلی- شهرداری مرکزی همدان می باشد. ر  6- تاريخ بازگشايی پاکات ساعت 16م

7- برای کسب اطالعات بيشتر با شماره تماس 08138214542 تماس حاصل نماييد.
8- حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در جلسه کميسيون معامالت بالمانع است.

مبلـغ برآورد اوليه به صورت عنوان
ماهيانه به ريال ) قيمت پايه( 

مبلغ سپرده)ريال(شرکت 
توضيحاتدرمناقصه

مناقصه نيروی 
انسانی

بر اساس آناليز موجود در فرم 
500/000/000 ريال  مناقصه

   الزم به توضيح است ساعات کاري پايانه 
هاي سفيد آبي و اکباتان از 5 صبح تا غروب 

آفتاب بوده و پايانه بزرگ بين شهري، به 
صورت 24 ساعته مي باشد.

ه 98/4/9 شار  اري ا  9
98/4/2 ت ها   شاي پا اري با  10

شماره م الف 492

3 یکشنبه 9 تير ماه 1398 
سال بيست و یکم  شمـاره 4283

وتاه ار  ا

ه دادگاه رسيدگ به پرونده  ل ين  او
ار م شود 1 مته اقتصاد برگ

اولین جلســه دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 
نفر از متهمان اقتصادی، امروز یکشــنبه در شعبه 
چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران 

و مفسدان اقتصادی برگزار می شود.

ا اميد به  ن  اقتصاد به  در 
ر بايد به خدا اميد داشته باشي

محمدباقــر قالیبــاف عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام گفت: آمریکایی ها حرف از مذاکره با 
ایران می زنند اما هر روز فشار بر مردم ما را افزایش 
می دهند. در زمان انهدام پهپاد جاسوسی آمریکا در 
خاک ایران اسالمی چشم های قدرت های جهان در 
مقابل موشک های زمین به هوا ساخته شده از سوی 
جوانان خیره مانده است. اگر امروز در شرایط سخت 
اقتصادی قرار گرفته ایم به دلیل نبود شیوه مدیریت 
کارآمدی در کشور و بی اعتمادی به جوانان است. در 
عرصه جنگ  اقتصادی به جای امید به غرب باید امید 
به خداوند متعال داشــته باشیم. مسؤوالن به جای 
توجه به ظرفیت های اقتصادی بی نظیر کشــور، به 

دشمن تمنا دارند.

ت مشمو سود سها عدا
باق مانده به زود واري م شود

اعالم  ســازمان خصوصی سازی  رئیس  مشاور 
کرد: افرادی که شبای حسابشان در دو بانک ملت 
و رفاه است، هنوز سود ســهام عدالت نگرفته اند. 
تاکنون 5.5 میلیون نفر از مشموالن سهام عدالت 
هنوز شــماره شــبا اعالم نکرده اند که امیدواریم 
به زودی اعالم کنند. ســود ســهام عدالت برای 
باقیمانده مشموالنی که تا کنون سود سال 96 را 

دریافت نکرده اند، به زودی واریز می شود.

اقد كار مل  راد  يت ا آخرين و
هوشمند اعال شد

ســخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور گفت: 
کارت های ملــی قدیمی فاقد اعتبار شــده اند. با 
هماهنگی های صورت گرفته از هفته جاری صدور 
و توزیع کارت  های ملی هوشــمند تولیدات داخل 

به صورت انبوه آغاز خواهد شد.

از توزي كار  آ
شركت در كنکور از امروز

کارت شــرکت در آزمــون سراســری تمامی 
گروه های آزمایشی از امروز یکشنبه 9 تیر بر روی 
سایت سازمان ســنجش قرار می گیرد. داوطلبان 
از امــروز تا 12 تیــر مهلت دارند بــا مراجعه به 
 ســایت ســازمان ســنجش به نشــانی اینترنتی
کارت  دریافت  بــرای   www.sanjesh.org  

اقدام کنند.

ه رواديد ايرا  ر و ي  تصوي 
ت برا شهروندا چين در هي دو

معاون گردشگری کشور گفت: هیأت دولت با 
لغــو روادید یک طرفه چینی ها بــه ایران با هدف 
جذب گردشــگران این کشــور موافقــت و آن را 
مصوب کرد. حتی گردشــگران چینی برای توقف 
چندســاعتی و گردش در شهر بین دو پرواز خود 

هم نیازی به گرفتن روادید ترانزیتی ندارند.

ا ان

مراسم تشييع با شکوه پيکرهای 150 شهيد دوران دفاع مقدس 

: عراق

اقدامات اروپایی ها درباره اینستکس هنوز با خواسته های ما فاصله دارد

ایران و جهــان: معاون وزیر  هگمتانه، گروه 
امــور خارجه کشــورمان در پایان نشســت 
کميسيون مشــترک برجام در وین اعالم کرد: 
اگرچه سه کشــور اروپایی اقداماتی را در مورد 
اینستکس انجام داده اند اما این اقدامات هنوز با 

خواسته های ایران فاصله زیادی دارد.
ســید عباس عراقچی روز جمعه ضمن استقبال از 

پیشرفت های صورت گرفته در عملیاتی شدن سازوکار 
ویژه مالی اروپا و ایران، نشســت کمیســیون مشترک 

برجام را یک گام رو به جلو ارزیابی کرد.
وی این اظهارات را پس از پایان نشست دوازدهمین 
کمیســیون مشــترک برجام که در ســطح معاونان و 
مدیران کل سیاســی ایران و گروه 1+4 در وین برگزار 
شــد، مطرح کرد و افزود: ما امروز یک جلسه طوالنی 
داشتیم بیش از سه ســاعت، در مجموع جلسه مثبت 
و ســازنده ای بود و نســبت به جلسات گذشته ما یک 
گام به جلو به شمار می آید، البته هنوز تا خواسته های 
جمهوری اســالمی فاصله قابل توجهــی وجود دارد و 
با دستاوردهای ملموســی که جمهوری اسالمی ایران 

انتظار دارد، هنوز فاصله داریم.
عراقچی در عین حال خاطرنشــان کرد: با این حال 
قدم های رو به جلویی که در کمیســیون برداشته شد 
را بررســی کامل خواهیم کرد و من اینها را به تهران 
منتقل خواهم کرد و هرگونــه تصمیم گیری با تهران 

خواهد بود.
معاون وزیر خارجه درباره مباحثی که در نشســت 
وین درباره آن بحث شــد نیز عنــوان کرد: مهمترین 

موضوعــی کــه در این جلســه بحث شــد، موضوع 
اینســتکس و کانال مالی که اروپایی ها درست کردند، 
بود. سه کشور اروپایی توضیحات مبسوط و مفصلی را 

در این زمینه دادند.
عراقچی گفت: اینستکس االن دیگر عملیاتی شده و 
دو، سه مورد کاری هم االن در حال انجام شدن است 
و به زودی ظــرف روزهای آینده تبادل مالی از طریق 

اینستکس انجام خواهد شد.
معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه 
کشــورهای اروپایی دیگری هم اظهار عالقه کردند به 
عنوان سهام دار به این مکانیسم و شرکت محلق شوند، 
بیان کرد: کشورهای اروپایی در نظر دارند اعتباراتی را 
برای اینستکس در نظر بگیرند و االن در حال حاضر به 
روی همه کشورهای اروپایی باز است و آنها می توانند 

از طریق آن با ایران معامله انجام دهند.
وال اســتریت ژورنال روز جمعــه از وین به نقل از 
منابع شــرکت کننده در نشســت کمیسیون مشترک 
برجــام، گــزارش داد؛ اروپایی ها اعــالم کرده اند که 
اینســتکس عملیاتی شده و در حال پردازش نخستین 

تراکنش با ایران است.

ت اعال شد تدري و نه ار ح ا يت 12 ه با تبديل و

احتمال برگزاری آزمون استخدامی آموزش وپرورش در مرداد
دا وز است ار م 2 ه صدور حدود 

هگمتانــه، گروه ایــران و جهــان: معاون 
برنامه ریزی و توســعه منابــع وزارت آموزش و 
پرورش از صدور مجوز استخدام نيرو در آموزش 
و پرورش خبر داد و گفت کــه به احتمال زیاد 
برگزار  آزمون جامع استخدامی دولت در مرداد 
شود و حدود 20 هزار نفر برای آموزش و پرورش 

پذیرفته خواهند شد.
علی الهیــار ترکمــن، جزئیات برگــزاری آزمون 
اســتخدامی وزارت آموزش و پــرورش و میزان جذب 
نیرو در ســال تحصیلی جدید را اعــالم و اظهار کرد: 
خوشــبختانه مجوزهای ما هم بــرای جذب از طریق 
اساســنامه مــاده 28 دانشــگاه فرهنگیــان )جذب 
فارغ التحصیــالن دانشــگاه های دیگر پــس از قبولی 
در آزمون اســتخدامی و گذراندن دوره های یک ساله 
صالحیت حرفه ای معلمی( و هم برای دوره های چهار 

ساله کارشناسی تربیت معلم صادر شده است.
وی افزود: کســانی که می خواهنــد از طریق ماده 
28 وارد آموزش و پرورش شــوند، می توانند در آزمون 
فراگیر و جامع سازمان اداری استخدامی شرکت کنند 

لذا باید منتظر اطالعیه های اســتخدامی سازمان امور 
استخدامی باشــند. به احتمال زیاد این آزمون مرداد 

برگزار خواهد شد.
* جذب 45 هزار دانشــجومعلم و پذیرفته 
شده ماده 28 دانشگاه فرهنگيان در سال جدید

معاون برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه آن دســته از پذیرفته شدگان 

کنکــور سراســری نیز که قصــد دارند در دانشــگاه 
فرهنگیــان تحصیل کــرده و معلم بشــوند، باید پس 
از اعالم نتایج، نســبت بــه درج و انتخاب دانشــگاه 
فرهنگیان در دفترچه انتخاب رشته اقدام کنند، گفت: 
برای امســال 25 هزار نفر مجوز دوره های چهار ساله 
دانشــگاه فرهنگیان از طریق کنکور سراســری صادر 

شده است.
الهیار ترکمن درباره مجوز ماده 28 نیز گفت: مجوز 
جذب ما از طریق ماده 28، کمتر از 20 هزار نفر است. 
به عبارتی حدود 12 هزار مجوز جدید داریم، دو هزار 
مجوز برای تأمین نیروی ویژه توسعه عدالت آموزشی 
صرفاً برای سیســتان و بلوچســتان اختصاص یافته و 
بیش از چهار هزار مجوز اســتفاده نشــده از سال های 

قبل داریم.
وی همچنیــن از تبدیل وضعیــت 10 تا 12 هزار 
آموزشیار نهضت سوادآموزی، معلمان حق التدریس و 
نیروهای پیش دبســتانی از محل قانون تعیین تکلیف 
استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت 

سواد آموزی در سال تحصیلی جدید خبر داد.

هگمتانه، گــروه ایران و جهان: خاموشــی 
تابستان هر ســال قدم به قدم با باال رفتن دما 
حرکت کرده و در برخی سال ها کشور را مغلوب 
خود می کند؛ موضوعی که انتظار می رود امسال 
پرونده آن بــه دليل بارندگی های بهار و افزایش 
اما  بســته شــود؛  برق آبی  نيروهای  بهره وری 
مســؤوالن عقيده دیگری در این مورد دارند و 

چندین پيش شرط برای آن تعيين کرده اند.
یکی از دالیل بسته نشدن پرونده خاموشی، افزایش 
دما اســت. آمارها حاکی از آن اســت که اوج مصرف 
در اواسط هفته گذشته به مرز 56 هزارمگاوات رسید. 
درواقع هرچند این تابستان بعد از یک بهار پرآب از راه 
رســید اما گرما زودتر شروع شده و فراگیر است و این 
موضوع تأثیر خود را روی اوج مصرف نشــان می دهد؛ 

به طوریکه به ازای یک درجه افزایش دمای سراسری، 
اوج بار حدود 1390 مگاوات افزایش پیدا می کند.

خاموشــی تابستان ســال گذشــته بر ایران سایه 
انداخــت و به دلیــل وجــود بحــران آب، کشــور با 
خاموشــی های برنامه ریزی شــده مواجه شد. پرونده 
ایــن چالش با این که امســال به دلیــل بارندگی های 
اخیر که در سراســر کشــور رخ داد، به پررنگی سال 
گذشته نیســت، به صورت قطعی بسته نشده است و 
هنوز مســؤوالن به این سوال که آیا امسال تابستان را 
بدون خاموشی برنامه ریزی شده سپری خواهیم کرد یا 

نه پاسخ قطعی نمی دهند.
اما رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشــیه نخســتین 
همایش ســازگاری با کم آبی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر این که آیا امســال هم مانند تابســتان سال گذشته 

با خاموشــی های برنامه ریزی شده مواجه خواهیم شد، 
گفت: از مرداد سال گذشته برای تابستان سال 1398 
برنامه ریزی کردیم و اســاس را بر این گذاشــتیم که 
شرایط آبی ســال 1398-1397 مانند سال 1397-
1396 باشد؛ یعنی حدود 4000 مگاوات کمبود تولید 
نیروگاه های برق آبی در تابستان 1398 داشته باشیم.

به گفته وی، به دلیل کمبود بارش ها برای تابستان 
1398 حــدود 8000 مگاوات کمبود تولید پیش بینی 
کردیم که بارش های اخیر موجب شــد حدود 4000 
مگاوات کمبود ناشــی از کم بارشی و در نتیجه کمبود 
تولید برق در سدهای مخزنی که عمدتاً در خوزستان 
قرار دارند، برطرف شــوند؛ اما حــدود 4000 مگاوات 

دیگر کمبود وجود دارد.
اردکانیان با اشــاره به میزان مصرف برق در ایران 

اظهار کــرد: عالوه بر 4000 مــگاوات مذکور افزایش 
مصرف غیرمتعارفی که ممکن اســت امسال به دلیل 
نوعی خاطرجمعی از اینکه مشــکلی نداریم، به وجود 
بیاید؛ در واقع این که دوبــاره برگردیم به عادت قبلی 
می تواند مشکل ساز باشــد. البته سعی کردیم تعدادی 

از واحدهــا را زودتــر به مدار بیاوریــم. اگر مصرف را 
به همان عــادات پرمصرفی قبلــی برنگردانیم؛ یعنی 
اگر رشد مصرف مان نســبت به تابستان سال گذشته 
2.5 درصد بیشتر نباشــد، امیدواری زیادی داریم که 

تابستان با آسایش سپری شود.

ت احتمال داد حا باباي با اشاره به آمادگ دو

اجرای نظام رتبه بندی معلمان از نيمه دوم 98
رئيس  و جهــان:  ایران  گــروه  هگمتانه، 
در  می گوید:  مجلس  فرهنگيان  فراکســيون 
صورتی که الیحه نظــام رتبه بندی معلمان با 
فوریت طرح شود، مجلس هم مصوب خواهد 

کرد تا از نيمه دوم 98 اجرایی شود.
حمیدرضا حاجی بابایی درباره مصوبه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی مبنــی بر پرداخت 100درصدی 
اعتبــار الزم برای نظــام رتبه بنــدی معلمان گفت: 
مصوبات مجلس در بودجه سنواتی همچون اعتبار دو 
هزار میلیارد تومانی برای نظام رتبه بندی معلمان در 
صورتی قابل تخصیص است که تمام درآمدهای دولت 

در طول یک سال محقق شود.
* اعتبــار 2 هزار ميليــاردی رتبه بندی 

معلمان 100درصد پرداخت می شود
نماینــده مردم همــدان و فامنیــن در مجلس 
شــورای اسالمی افزود: اگر درآمدهای دولت محقق 
نشــود، از تخصیص ها کم می کند و ممکن است آن 
را بــه 40 یا 50، 60 درصــد تقلیل دهد؛ به همین 
دلیل احتمال داشت اعتبار دو هزار میلیاردی نظام 
رتبه بنــدی معلمان نیز کمتر پرداخت شــود اما با 
مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تخصیص 
این ردیف 100 درصد خواهــد بود و حتما این دو 

هزار میلیارد تومان پرداخت می شود.

اجرای  برای  * همکاری دولت و مجلــس 
رتبه بندی معلمان در سال 98

وی همچنین به جلسه خود با رئیس سازمان برنامه 
و بودجه اشاره کرد و گفت: آقای نوبخت عالقه مند بود 
مجلــس همکاری و پیگیری کند تا دولت بتواند نظام 
رتبه بندی معلمان را اجرایی کند که این مطلب نشان 

داد دولت آمادگی برای اجرای این نظام را دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
توضیح داد: البته رتبه بنــدی معلمان باید به صورت 
الیحه فرستاده شود تا در صحن مجلس مصوب شود.

حاجــی بابایی افــزود: الیحه نظــام رتبه بندی 
معلمان در کمیسیون تخصصی دولت بررسی شده، 
الزم اســت در هیأت دولت هم به اتمام برســد و با 
فوریت به مجلس بدهند تا تصویب شــود و بتوانند 

آن را از نیمه دوم 98 اجرایی کنند.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس تأکید کرد: 
اعتبار دو هــزار میلیارد تومانی کفــاف رتبه بندی 
معلمــان را نمی دهد نظام رتبه بنــدی هم در یک 
ســال قابل اجرا نیست؛ هدف این نظام، سوق دادن 
معلمان به سمت شرایط مشابه اعضای هیأت علمی 
دانشــگاه اســت لذا باید پرونده های آنها بررسی و 
شــرایط آماده شــود و این امر یک ماهه و دو ماهه 

اتفاق نمی افتد.

ها و  ا  ی ا

اوا كمبود برق در كشور 4 م

احتمال خاموشی در تابستان امسال
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کارخانه کوره دوار احیا
 آماده بهره برداری

مدیرعامل  شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
شرکت معادن ســرمک مالیر گفت: شرکت 
معدن سرمک در ســال 1338 کشف و در 
سال 1351 با هدف اوليه استخراج و فن آوری 
ســرب و آهن در معدن آهنگران واقع در 

شهرستان مالیر تأسيس شد.
حسن حســینقلی در حاشیه بازدید مسؤوالن 
شهرستان مالیر از این معدن، افزود: کارخانه کوره 
دوار احیا بــا ظرفیت خوراک ورودی 500 تن در 
روز در مجتمع معدنی آهنگران آماده بهره  برداری 
بوده و این کــوره با ســرمایه  گذاری باالی 500 

میلیارد ریال انجام  شده است.
وی ادامه داد: این شــرکت اقــدام به احداث 
کارخانه تولید شــمش روی با ظرفیت 20 تن در 
روز کرده که میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای 
آن حــدود 540 میلیارد ریال بوده و بخشــی از 

هزینه سرمایه گذاری آن انجام  شده است.
حســینقلی با بیــان اینکه ایــن کارخانه در 
سال های آینده به بهره برداری می رسید و با افتتاح 
این فاز محصوالت جدیدی به تولیدات شــرکت 
افزوده می شــود، ادامه داد: این شرکت با بیش از 
400 نفــر نیروی مجــرب و کارآمد در حوزه های 
مختلــف اقدام به فعالیــت در مالیر می کند و در 
طــرح جدید نیــز 70 نفر به مجمــوع نیروهای 

شرکت افزوده می شود.
وی تصریح کرد: ذخیره قطعی ســرب تخمین 
زده  شده در معدن آهنگران حدود 275 هزار تن 
با عیار متوسط 5.2 درصد است و ذخیره احتمالی 

آن حدود 500 هزار تن تخمین زده می شود.
مدیرعامل شــرکت معادن سرمک مالیر ادامه 
داد: ذخیــره قطعی ســنگ آهن در این معدن که 
بیشتر از نوع هماتیتی است که حدود 11 میلیون 
تــن با عیار متوســط 36 تا 38 درصد اســت که 
ســالیانه 500 هزار تن از آن را می توان استخراج 

کرد.

کاهش16/4 درصدی 
والدت در مالیر

ثبت  مدیر  شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
احوال مالیر گفت: در ســه ماهه نخســت 
امســال یک هزار و 51 واقعه والدت در این 
شهرستان به ثبت رســيد که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته 16.4 درصد کاهش 

دارد.
بابــک بختیاری اظهــار کــرد: 563 مورد از 
والدت های ثبت شــده نوزاد پســر و 488 مورد 

نوزاد دختر است.
وی نسبت جنســیتی والدت ها را 115 عنوان 
کرد و افــزود: به ازای هر 115 نوزاد پســر 100 

نوزاد دختر متولد شده است.
مدیر ثبــت احوال مالیر به ثبــت 425 واقعه 
وفات در ســه ماهه امسال اشــاره و بیان کرد: از 
این تعداد واقعه وفات 247 مورد مرد و 178 مورد 

زن بوده اند.
بختیاری گفت: نسبت جنسیتی واقعه وفات در 
این شهرستان 139 است، یعنی به ازای فوت هر 

100 خانم 139 مورد مرد فوت شده است.
وی بــا بیــان اینکــه در واقعه وفــات تغییر 
محسوسی نسبت به مدت مشابه سال قبل نداریم 
و درصد افزایش جزئی اســت، افزود: 99.8 درصد 
از واقعه های والدت و وفات در مهلت مقرر قانونی 

به ثبت رسیده است.
بختیاری همچنین میزان واقعه ازدواج و طالق را 
در سه ماهه نخســت امسال به ترتیب 685 و 129 
مــورد عنوان کرد و ادامه داد: در این مدت شــاهد 

کاهش ازدواج و طالق در این شهرستان بودیم.
مدیر ثبت احوال مالیر یادآور شد: در مدت یاد 
شــده یک هزار و 606 جلد شناسنامه صادر و دو 
هزار و 702 مورد درخواســت برای صدور کارت 

هوشمند ملی برای واجدان شرایط اخذ شد.
بختیــاری گفــت: از زمان آغاز صــدور کارت 
هوشــمند ملی تا پایان خرداد امسال 193 هزار و 
60 درخواست از واجدان شرایط در این شهرستان 
ثبت شد که از این تعداد 178 هزار و 885 کارت 

برای متقاضیان صادر شد.
وی اظهار کــرد: اعتبار کارت های ملی قدیمی 
به پایان رسیده است و ارائه هرگونه خدماتی تنها 

با کارت های هوشمند ملی انجام می شود.

دادستا نهاوند:
رما  العا م بان ا

ه ا شهرستا  سابقه دار و حر
نهاوند تهيه شد

هگمتانه، گروه شهرســتان: دادســتان 
نهاوند از تشــدید نظارت بر فضای مجازی 
در شهرستان نهاوند خبر داد و گفت: بانک 
اطالعاتــی مجرمان ســابقه دار، حرفه ای و 
متهمان دارای ســطح در شهرستان نهاوند 

تهيه شده است.
سید هادی مصطفوی عنوان کرد: امسال هفته 
قــوه قضائیه با انتصاب آیت ا... رئیســی به عنوان 
ریاست قوه و نیز تدوین و تقدیم سند راهبری قوه 

قضاییه به مقام معظم رهبری همراه است.
وی با بیان اینکه امیدواریم در این خصوص با 
توجه به برنامه جامع و کامل شاهد تحول اساسی 
باشــیم، تصریح کرد: دادستانی شهرستان نهاوند 
نیز در این خصوص با توجه به دستوری مبنی بر 
ارائه گزارش ها؛ مواردی را در قالب پنج صفحه به 

مرکز ارسال کرده است.
دادستان نهاوند گفت: طی دو سال گذشته در 
شهرستان نهاوند در حوزه قضایی اقداماتی صورت 
گرفته اما به آنچه انجام  شده قانع نیستیم؛ چراکه 
جای کار و مجاهدت بیشــتر تا رســیدن به نقطه 

مطلوب وجود دارد.
وی راه اندازی دفتر خدمات قضایی در ســطح 
شهر، دادسرا و دادگستری را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: در گذشــته نیــروی انتظامی برای انجام 
ابالغ ها به دِر منازل طرفین شــاکی یا متشــاکی 
مراجعــه می کرد اما امروز با توجــه به راه اندازی 
ســامانه ســنا دیگر نیازی به بروکراسی اداری و 
همچنین حضور مأمور ابــالغ وجود ندارد که در 
این راســتا از همشــهریان تقاضا داریم نسبت به 

ثبت نام در این سامانه اقدام کنند.
دادستان نهاوند از تهیه بانک اطالعاتی مجرمان 
ســابقه دار، حرفــه ای و متهمان دارای ســطح در 
شهرستان نهاوند خبر داد و گفت: این مهم بر اساس 
آیین نامه های قضایی و انتظامی تدوین  شده تا عالوه 
بــر زیر نظر بودن این افراد خدماتی که در زندان به 

سایرین داده می شود به آنها ارائه نشود.
پارکينگ های  و  توقفگاه ها  ساماندهی   *

فعال شهرستان نهاوند
وی ساماندهی توقفگاه ها و پارکینگ های فعال 
شهرستان و نظارت بر اماکن و مراکز تفریحی را از 
دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: شهرستان نهاوند 
در بحث حقوق عامه در استان به عنوان شهرستان 
برتر شــناخته  شده و در این راســتا پرونده هایی 
در حوزه هــای آلودگــی زیســت محیطی، منابع 
آب، جهاد کشــاورزی، شهرداری، بیمارستان ها و 

بانک ها تشکیل  شده است.
مصطفوی با اشاره به دریافت اخبار و گزارش هایی در 
خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز در بستر رودخانه ها 
نیز گفت: وظیفه ذاتی اداره منابع آب برخورد با این افراد 
است و خوشــبختانه رئیس جدید در این خصوص با 
جدیت وارد شده و دستورات الزم نیز صادر شده است.

دادستان نهاوند با اشاره به بازرسی 20 مورد از مراکز 
و اماکن دولتی در راستای حمایت از حقوق عامه گفت: 
در سال جاری نیز این بازدیدها با حضور دستگاه های 

متولی به صورت سرزده ادامه خواهد داشت.
وی در ادامــه از تشــدید نظارت هــا بر فضای 
مجازی شهرســتان نهاوند در ایــام انتخابات خبر 
داد و گفت: امســال انتخابات و تبلیغات در بســتر 
فضای مجازی صورت می گیرد لذا در این خصوص 
جلسات و برنامه هایی در نظر گرفته  شده تا به صورت 

برنامه ریزی  شده شاهد آسیب های حداقلی باشیم.
جرائم  پرونده هــای  تعــداد  افزایش   *

رایانه ای
دادســتان نهاوند از افزایش تعداد پرونده های 
جرائــم رایانه ای در شهرســتان نهاوند خبر داد و 
گفت: از شــهروندان تقاضا داریم در این خصوص 

به توصیه های پلیس توجه کنند.
وی در پایان از تشکیل و رسیدگی به 21 هزار 
فقره پرونده قضایی در ســال گذشــته خبر داد و 
گفت: در این حوزه نســبت به سال 1396 شاهد 

کاهش بوده ایم.

: رهن كبودراهن مدير ميرا 
داره ساز  از عمليا  آ

عليصدر ر  روستا گردش
هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر ميراث 
گردشــگری  و  دســتی  صنایع  فرهنگی، 
شهرســتان کبودراهنــگ از آغاز عمليات 
جداره سازی و کف سازی در روستای هدف 

گردشگری »عليصدر« خبر داد.
مهدی غالمــی گفت: هدف از انجام این پروژه 
الگوسازی و زیباسازی یکی از کوچه های روستای 
هدف گردشــگری علیصــدر برای حفــظ بافت 
روستاست که با استفاده از مصالح بوم آورد شروع 

شده و تا اواخر تیر ماه به پایان می رسد.
غالمی اظهار کرد: این روستا یکی از مهمترین 
روســتاهای هدف گردشــگری محسوب می شود 
و ســاالنه شــاهد حضور تقریبی 700 هزار نفری 
مســافران داخلی و تعــداد زیادی از مســافران 

خارجی در این روستا هستیم.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان کبودراهنگ اضافه کرد: اعتبار تخصیص 
یافته برای این پروژه 328 میلیون تومان از اعتبارات 
شاخص توســعه بوده که امیدواریم سال های بعد با 
تخصیص های بعدی به این روســتا شــاهد توسعه 

زیرساخت های گردشگری باشیم.

ار م دهد  گ

فصل جدید گردشگری همدان با کشف معبد الئودیسه نهاوند
ذوالفقاری:  زهرا   - شهرستان  گروه  هگمتانه، 
باستان شناسان از چندی پيش، بار دیگر دست به 
کاوش زدند تا شاید از دل خاک کهن شهر نهاوند، 
از  »معبد الئودیسه« سر برآورد و فصل جدیدی 
گردشــگری به روی استان همدان گشوده شود. 
چهارمين فصل کاوش برای یافتن معبد الئودیسه 
آغاز شده اســت و باستان شناسان در پی یافتن 
این »یونانی مابی«، به تونل های دستکندی دست 
یافتند که اگرچه مربوط به دوره سلوکيان و معبد 
نمی شود اما نظر تاریخی و گردشگری برای نهاوند 

ارزشمند است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، داســتان کاوش برای 
یافتن معبد الئودیســه، از آنجا آغاز شــد که کتیبه ای 
در یکــی از محله هــای قدیمی نهاوند پیدا شــد، این 
سنگ نوشــته حاوی فرمان پادشاه سلوکی آنتیوخوس 
ســوم بود. تانیایش همسرش الئودیســه که به کاهنه 
بزرگ ارتقا یافته را همگانی کرده و روی سنگی بنویسد 

و در مهمترین معبد شهر نصب شود.
شــاید این معبد، همان گمشــده یونانی باشد! این 
حدس و گمان ها موجب شــد محوطه تاریخی معروف 
به دوخواهران، در ســال 1327 در فهرســت آثار ملی 
کشــورمان به ثبت برسد تا از گزند حوادث احتمالی در 

امان بماند.
شاید آن وقت ها که آنتیوخوس سوم، پادشاه سلوکی 
به پاس نیکی های همســرش معبدی باشکوه و جاودان 
همنــام او در نهاوند امروزی که جــزء قلمرو حکومت 
تازه به دوران رســید ه اش بود، می ســاخت، هرگز فکر 
نمی کرد سیب تقدیر طوری بچرخد که الئودیسه با همه 

زیبایی های دلفریبش از صفحه روزگار محو شود.
* در جستجوی سرنخی مطمئن از الئودیسه

طی ســال های اخیر نیز تیم باستان شناســی برای 
کنکاش در این محوطه تاریخی تشکیل و گمانه زنی هایی 
در چند فصل انجام شــد و به تازگی نیز فصل چهارم از 
کاوش ها در شــهر نهاوند برای کشف معبد الئودیسه از 

سر گرفته شده است.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
نهاونــد در گفتگو با خبرنگار هگمتانــه، با اعالم اینکه 
تیم کاوش به سرپرستی دکتر مهدی رهبر، کار خود را 
آغاز کرده است، گفت: هنوز در خصوص معبد به نتیجه 

آنچنانی نرسیدیم که به قطعیت سخن بگوییم.
محسن  جانجان در ادامه با اشاره به اینکه طی کاوش 
به تونل های دســتکند، دســت یافتیم که البته مربوط 
به دوره سلوکیان نیســت، گفت: اما این تونل ها از نظر 
تاریخی با ارزش بوده و مخفیگاه ها و گریزگاه هایی بوده 
که از زمان اسکندر تا مغول و عثمانی و ساسانی وجود 
داشته است که مشخص شدن دوره آن در دست تحقیق 

است.
وی این دستاورد را موفقیت آمیز ارزیابی کرد و اظهار 
کرد: یکی از معضالت ما در کاوش معبد این اســت که 
محــل احتمالی و دقیق آن را نمی دانیم، اما شــواهد و 

قراین معبد در محله دوخواهران کشف شده است.
* ساخت و ساز ها امکان کاوش گسترده را به 

ما نمی دهد
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
نهاوند ســاخت و ســاز متراکم در محله را یکی دیگر 
از معضــالت پیش روی کاوش اعــالم کرد و افزود: این 

ساخت و ساز ها امکان کاوش گسترده را به ما نمی دهد 
و باید با احتیاط و دقت کار را انجام دهیم.

جانجان با اشــاره به اینکه در حال حاضر چهارمین 
فصل کاوش معبد انجام می شود، گفت: اعتبارات تملک 
آن 200 میلیــون تومان و اعتبــارات کاوش نیز 200 
میلیون تومان است که در مجموع برای این فصل 400 

میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کــرد: چنانچه در این فصل به نتیجه ای 

نرسیم، کاوش به فصل بعدی موکول می شود.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
نهاوند ادامه داد: مدت زمان کاوش محدود است و نهایت 
به دو ماه می رســد و از طرفی اعتبار هم محدود بوده و 

خود گزارش نویسی هم زمانبر است.
* دالیل به تأخير افتادن کاوش، اعتبار محدود 

و زمان محدود مجوز کاوش است
جانجان در همین خصوص ابراز کرد: دالیل به تأخیر 
افتــادن کاوش، اعتبار محدود و زمــان محدود مجوز 

کاوش است.
وی ابراز امیدواری کرد این بار ســرنخی مطمئن از 
معبد مدفون شــده زیر آوار سنگین اجساد و اجسام که 
گریزگاهی برای خروج هم ندارد، پیدا شود تا بتوانیم به 
طور قطعی و بی هیچ تردیدی وجود معبد را اعالم کنیم.
محســن جانجان تصریح کرد: کاوش های پیشــین 
منجر به کشف چند ستون، سرستون و مجسمه هایی از 
خدایان یونان شد، اما بیم آن می رفت که آثار مکشوفه 
از جایی دیگر به این مکان منتقل شده باشند و متعلق 
به معبد نباشند؛ همانگونه که در تپه باستانی هگمتانه 
آثاری از دوران هخامنشی وجود دارد اما همه می دانیم 

که این تپه متعلق به دوران اشکانی است.
وی تأکیــد کرد: در ایــن فصــل از کاوش باید به 
نشــانه هایی همچون یک سازه برســیم که متعلق به 
همین مکان باشــد تا قاطع و راسخ وجود الئودیسه را 

اثبات کنیم وگرنه کار بسیار دشوار می شود.
جانجان عنوان کرد: فصل جدید کاوش به مساحت 
450 مترمربع در همان گستره ای که پیش تر گمانه زنی 

شده بود، به طور وسیع تر انجام می شود.
* دوخواهران نام مذهبی الئودیسه

وی درباره امامــزاده دوخواهران و ارتباطش با معبد 
الئودیسه نیز گفت: زمانی که همسر پادشاه یونانی حاکم 
بر ایران به کاهنه ارتقا می گیرد عنوان »ملکه خواهر« به 

او داده می شود و بعدها در دوران اسالمی به دوخواهران 
تبدیل و همین امامزاده ای می شــود که اکنون مکانی 

مقدس اطالق می شود.
این کارشناس باستان شناسی به استناد تاریخ بیان 
کرد: نســبت دادن دوخواهران به امام رضا )ع( اشتباه 
است و مسیر حرکت خانواده آن حضرت هرگز از نهاوند 
نبوده اســت اما یافته حاکمیت از ایــن دارد که معبد 
الئودیسه در محل دوخواهران آرمیده و به همین دلیل 

این مکان در حریم کاوش ها قرار دارد.
* الئودیســه قطعــه ای از جورچين معماری 

یونانی
جانجان تصریح کــرد: کاوش هــای جدید اهمیت 
بســیاری از بعد جهانی دارد؛ زیرا بخشــی از جورچین 
تاریخ یونانی را تکمیل می کنــد و اروپاییان و یونانیان 
بی صبرانه منتظر کشــف جدید ما هســتند و چنانچه 
بخت و اقبال با ما یار باشــد می توانیم نشــان شاخص 
گردشگری نه تنها برای نهاوند بلکه برای استان همدان 

معرفی کنیم.
جانجان اشــاره ای به عمر کوتاه حکومت سلوکیان 
در خاک ایران کرد و گفت: از این دوره تاریخی کشــور 
اطالعات کمی موجود اســت؛ زیــرا آثار و محوطه های 
تاریخــی کمی به جا مانده و یــا کندوکاو کمی صورت 

گرفته است.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
نهاوند درباره اثرگذاری این اکتشــاف بر تاریخ و قدمت 
این شهر اظهار کرد: نهاوند قدمتی دو هزار و 300 ساله 
دارد و این عدد بنیان گذاری نهاوند را به دوران سلوکی 
و اشکانی نسبت می دهد و اگر الئودیسه رخ نشان دهد 

گواه محکمی بر تاریخ کهن این دیار دارد.
* تونــل زیرزمينــی که اخيراً توســط تيم 
اهالــی منطقه  با همــکاری  باستان شناســی 

»دوخواهران« نهاوند کشف شد
سرپرســت تیم کاوش معبد الئودیســه نهاوند نیز 
با اشاره به کشف تونل دســتکند زیرزمینی در منطقه 
»دوخواهــران« نهاوند گفت: تاکنــون 22 متر از تونل 
تخلیه شده و این کار همچنان ادامه دارد؛ البته به یک 
انحرافی رســیده ایم که با تخلیه آن احتماال جاذبه های 

دستکند بیشتر خواهد شد.
مهدی رهبر اظهار کرد: تونــل زیرزمینی که اخیراً 
توســط تیم باستان شناســی با همکاری اهالی منطقه 

»دوخواهران« نهاوند کشــف شــد یکــی از تونل های 
دستکند تاریخی در این منطقه به شمار می رود.

وی افــزود: اگرچه این تونــل دارای قدمت تاریخی 
است اما هنوز به طور قطع نمی توان گفت مربوط به چه 

دورانی از تاریخ ایران قبل از اسالم است.
سرپرســت تیم کاوش معبد الئودیسه نهاوند افزود: 
آنچه را که فعال می توان درباره این دســتکند گفت این 
است که این تونل محلی برای گریز یا در امان ماندن در 
برابر تهاجمات و یورش های دشمنان در دوران  مختلف 
تاریخی از جمله حمله های اسکندر، چنگیز، ایلخانی و 

حتی عثمانی ها به این مناطق بوده است.
وی در خصوص میزان پیشرفت کار در این دستکند 
گفت: تاکنون 22 متر از تونل توســط کارگران تخلیه 
شــده و این کار همچنان ادامــه دارد؛ البته به تازگی 
بــه یک انحرافی رســیده ایم که با تخلیــه آن احتماال 

جاذبه های دستکند بیشتر خواهد شد.
رهبر از کشــف تعــدادی از ظروف ســفالی مربوط 
بــه دوره های مختلــف تاریخی از این دســتکند خبر 
داد و گفــت: در جریان تخلیه تونل قطعات شکســته 
ظروف ســفالی مربوط به دوران  مختلف تاریخی شامل 
سلوکیان، ساسانیان، اشکانیان و دوره قاجار کشف شد 

که نشان دهنده قدمت تاریخی این مکان است.
وی تأثیر کشف این تونل در توسعه گردشگری را 
بسیار مؤثر دانست و گفت: با توجه به اینکه این تونل 
به صورت ســنگی بوده و از استحکام خوبی برخوردار 
است می تواند باعث جذب گردشگر و بازدید از داخل 

آن شود.
سرپرســت تیم چهار دوره کاوش معبد الئودیسه 
نهاونــد از نتایــج کاوش های اخیــر در حریم معبود 
الئودیسه اظهار کرد: بر اساس گمانه زنی های صورت 
گرفته در حریم معبد تا کنون دو سطح زمین مربوط 
به دوران قاجار و ســلوکیان کشــف شده که احتمال 

پیدا شدن نهایی معبد الئودیسه را قوت داده است.
وی گفــت: با توجــه به اینکه در ایــن منطقه در 
ســال های گذشــته حفاری هایی برای کشــف معبد 
صــورت گرفته لــذا الیه های خاک زیر و رو شــده و 
از طــرف دیگر قدمت منازل واقــع در این حریم که 
احتمال ریــزش آنها نیز وجود دارد انجــام کار را با 
مشــکل مواجه کرده و باعث کندی پیشــرفت شده 
اســت اما تمام تالش ما بر این است که بتوانیم معبد 

الئودیسه را کشف کنیم.
رهبــر با بیان اینکه قدمت شــهر نهاونــد به دوران 
سلوکی می رســد، افزود: بر اساس مطالعات انجام شده 
شهر نهاوند در دوران سلوکیان بنیانگذاری شده و قدمت 
تاریخی آن بیش از دو هزار و 200 سال است که البته بر 
اساس قدمت تپه گیان می توان گفت قدمت شهرستان 

نهاوند بیش از شش هزار سال می رسد.
کشف الئودیسه افزون بر اینکه گردشگری خارجی 
را تقویــت کرده و به طور حتم مردم جهان برای دیدن 
بخشی از معماری گمشده یونانی سر از پا نمی شناسند 
و به ایران سفر می کنند، زوایای تاریک دوران سلوکی را 
برای هموطنان روشن می کند اگر چه استیالی سلوکی 
بر ملت ایران در پی فروریختن اقتدار هخامنشی بسیار 
ناخوشایند بود اما ناخواسته هنر یونانی بر فرهنگ ایرانی 
تأثیر گذاشــت و الئودیســه نمونه ای از تمدن »یونانی 

مابی« است.

تخصیص تسهیالت 40 میلیون تومانی به 618 متقاضی بازسازی در مالیر
بازسازی  رئيس ستاد  رویداد:  هگمتانه، گروه 
مناطق ســيل زده شهرســتان مالیر گفت: در 
مرحله نخســت بازســازی، پرونده 874 واحد 
فقره  بازسازی تشکيل شــده که 618  نيازمند 
تخصيص  آن ها  به  تومانی  ميليون   40 تسهيالت 
یافته اســت، کما اینکه 428 فقره پرونده نيز به 

بانک های عامل معرفی شده است.
روزنامه هگمتانه در ادامه بررسی اقدامات مجموعه 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان همــدان در 
شهرســتان های استان این بار با نگاهی به فعالیت های 
این مجموعه در مالیر به تشریح اقدامات صورت گرفته 
در بازسازی واحدهای آســیب دیده ناشی از بارندگی 

فروردین امسال  در شهرستان مالیر می پردازد.

اســالمی شهرستان  انقالب  بنیاد مســکن  مدیر 
مالیر با تأکید بر آغاز بازسازی ها در این شهرستان، 
عنوان کرد: خوشــبختانه با تشــکیل ستاد بازسازی 
در نخســتین ســاعات بــروز حادثه در شهرســتان 
مالیــر اقدامات الزم در خصوص تعمیر و بازســازی 
واحدهــای مســکونی که بر اثر بارش شــدید باران 

آسیب دیده آغاز شده است.
داوود سوری خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی های 
کارشناســی  تعداد واحدهای آسیب دیده هفت هزار و 
375 فقره بوده که 95 درصد آن در روســتاها و پنج 

درصد آن در شهرها واقع شده است.
وی در ادامه با اشــاره به تعداد واحدهای احداثی و 
تعمیری اظهار کرد: یک هزار و 518 فقره واحد احداثی، 

سه هزار و 374 فقره واحد معیشتی و دو هزار و 483 
فقره واحد تعمیری مورد ارزیابی کارشناسان واقع شده 

و در سامانه کشوری پایش به ثبت رسیده است.
رئیس ستاد بازســازی مناطق سیل زده شهرستان 
مالیر تصریح کرد: در مرحله اول بازسازی پرونده 874 
واحد نیازمند بازســازی تشکیل  شــده که 618 فقره 
تســهیالت 40 میلیون تومانی به آن ها تخصیص یافته 
اســت، کما اینکه 428 فقره پرونــده نیز به بانک های 

عامل معرفی شده است.
ســوری نقش مردم در بازسازی را محوری خواند 
و تأکید کرد: مجموعه هــای گوناگون دولتی اعم از 
بنیاد مسکن و بانک های عامل با قوت در کنار مردم 
بوده و در روند بازســازی  ها از هیچ اقدامی فروگذار 

کرد. نخواهند 
وی ادامــه داد: معرفی 164 فقــره پرونده به بانک 
که 27 فقره از آن منجر به عقد قرارداد شــده اســت، 
اجرای 14 فقره پی کنی، هشــت فقره فنداسیون، دو 
فقره اســکلت و یک فقره سقف در روستاها همگی از 
جمله اقداماتی اســت که بنیاد مســکن شهرستان در 
راستای بازسازی و خدمت به مردم شریف مالیر انجام 

داده است.
رئیس ستاد بازسازی مالیر در پایان با ابراز قدردانی 
از ُحســن همکاری بانک ها، اذعان کــرد: امیدوارم با 
پیگیری متقاضیان و تعامل شایســته بانک ها تا قبل از 
آغاز فصل سرما و ریزش نزوالت جوی شاهد بازسازی 

واحدهای آسیب دیده باشیم.

1800 تن آلبالو از باغ های مالیر برداشت می شود
و در نهاوند و گيال و زردآ با ارتن آ نه  ه يد سا تو

هگمتانه، گروه شهرستان: مسؤول باغبانی اداره 
جهاد کشاورزی مالیر پيش بينی کرد: امسال یک 
هزار و 800 تن آلبالو از حدود 450 هکتار باغ های 

این شهرستان برداشت شود.
مصطفی باقرزاده با یادآوری اینک متوسط تولید آلبالو 
در مالیر چهار تن در هر هکتار اســت بیشــترین میزان 
تولید آلبالو را در بخش زند و اراضی روستاهای کمازان، 
َکساوند، گوشه کساوند، میشن، سیاه چغا، پیروز، احمدیه 

و زنگنه عنوان کرد.
وی بیشترین مصرف آلبالو را برای تهیه شربت، ترشی، 
لواشک و آلبالو خشک دانست و افزود: با توجه به کیفیت 
باالی آلبالوی مالیر مصرف تازه خوری آن بیشتر در بازار 

تهران به فروش می رسد.
باقرزاده ادامه داد: هر سال حدود پنج تا 10 درصد به 
سطح زیر کشــت مزارع آلبالو در شهرستان مالیر اضافه 
می شود که درصد رشد آن بستگی به شرایط بازار و نرخ 

قیمت محصول دارد.
وی گفت: برداشــت آلبالو هم اکنون در مرحله آغاز 

است و از روزهای آینده برداشت شدت می گیرد.
مسؤول باغبانی جهاد کشاورزی مالیر همچنین سطح 
زیر کشت گیالس در این شهرستان را 200 هکتار عنوان 
کــرد و افزود: از این میزان حدود 130 تا 140 هکتار آن 

بارور است.
باقرزاده با بیان اینکه بیشــترین میزان تولید گیالس 

نیز در بخش زند است، بیان کرد: میانگین تولید گیالس 
در این شهرستان سه هزار و 200 کیلوگرم در هر هکتار 

است.
وی مالیر را یکی از شهرســتان های عمده در تولید 
گیالس دانست و پیش بینی کرد: امسال حدود 500 تن 

گیالس در مالیر تولید شود.
* مدیر جهادکشاورزی نهاوند: توليد ساالنه 5 

هزارتن آلبالو، گيالس و زردآلو در نهاوند
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: شهرستان نهاوند 
با تولید ســاالنه پنج هزار تن آلبالو، گیــالس و زردآلو 
پیش رس رتبه نخست تولید این محصوالت را در استان 

همدان در اختیار خود دارد.
حسین خردمند اظهار کرد: کار برداشت پنج هزار تن 
انواع آلبالو، گیالس و زردآلوی پیش رس از 600 هکتار از 
باغ های نهاوند آغاز و روانه بازار مصرف داخل شهرستان و 

استان های همجوار شده است.
وی گفت: در شهرستان نهاوند نزدیک به 600 هکتار 
ســطح زیرکشــت انواع میوه های باغی گیالس، آلبالو و 
زردآلوی پیش رس است که به طور میانگین ساالنه بیش 

از پنج هزار تن تولید و روانه بازار مصرف می شود.
مدیر جهاد کشــاورزی نهاوند گفت: سطح زیر کشت 
باغ های آلبالو نهاوند180 هکتار اســت که از این میزان 
160هکتار بارور و 20 هکتار غیر بارور است و از هر هکتار 
به طور متوســط هفت تن برداشت و در مجموع تا پایان 

فصــل هزار و 120 تن آلبالو از باغ های نهاوند برداشــت 
می شود.

خردمند افزود: 80 هکتار از باغ های نهاوند زیر کشت 
گیالس است که 65 هکتار آن بارور و 15 هکتار آن غیر 
بارور اســت که به طور متوســط از هر هکتار هشت تن 

گیالس و در مجموع 520 تن برداشت می شود.
وی گفت: از این تعداد 340 هکتار شامل 330 هکتار 
باغ بارور و 10 هکتار غیر بارور انواع زردآلو اســت که در 
مجموع سه هزار و 960 تن و متوسط تولید در هر هکتار 

12 تن برداشت می شود.
مدیر جهاد کشــاورزی نهاوند خاطرنشــان کرد: در 
شهرســتان نهاوند ســاالنه بیش از 145 هزار تن انواع 
محصوالت و میوه های باغی بهاره تابستانه و پاییزی تولید 

و برداشت می شود.
خردمند اظهار کرد: همچنین در تابستان سال گذشته 

از 320 هکتار ســطح زیر کشت باغ های سیب تابستانه 
نزدیک شــش هزار تن ســیب گالب برداشــت و روانه 
بازار فروش در اســتان و خارج از استان شد که به علت 
سرمازدگی بهاره پیش بینی می شود این میزان به کمتر 

از سه هزار تن برسد.
وی گفت: به طور متوسط از هر هکتار باغ سیب گالب 
22 تن برداشت می شود که در بعضی از سال ها متأسفانه 
به علت ســرمای بهاره در نهاوند میزان تولید شهرستان 

از شش هزار و 600 تن به سه هزار تن کاهش می یابد.
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند بیان کرد: بیش از هفت 
هزار و 200 هکتار از زمین های مستعد نهاوند به کاشت 
محصوالت باغی شامل سیب، گالبی، هلو، زردآلو، شلیل، 
گردو و گیالس اختصاص دارد که ســاالنه بیش از هفت 
هــزار تن انواع محصوالت باغــی از باغ های نهاوند تولید 

می شود.

ا ه
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در شــورای  همدان:  گــروه خبر  هگمتانه، 
وعده  همدان  اســتان  توســعه  و  برنامه ریزی 
اختصاص 2 فروند هواپيمای ای تی آر به فرودگاه 

همدان داده شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، دبیر ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی کشــور روز پنجشــنبه در شــورای 
برنامه ریزی و توسعه اســتان همدان با اشاره به اینکه 
این هنر مدیران ملی نیست که پول بدهند بیان کرد: 
مدیران استانی باید برای گرفتن پول از صندوق توسعه 

ملی جاذبه ایجاد کنند.
سید حمید پورمحمدی عنوان کرد: صندوق توسعه 
ملی کشــور هیچ تقسیم بندی استانی ندارد و مدیران 
استانی می بایســت همت کرده و منابع صندوق را به 

سمت همدان جذب کنند.
این مسؤول تصریح کرد: اگر از صندوق توسعه ملی 
اعتبار کمی دریافت شــد هیچ کوتاهی متوجه دولت 

نیست بلکه کوتاهی از سوی مدیران استانی است.
وی با بیان اینکه امســال سعی شده است هزینه ها 
کاهــش یابــد و دیگــر هزینه هایی از جنس ســفر، 
ساختمان ســازی و همایــش خبری نیســت، گفت: 
دستگاه های دولتی باید خود را با سطح متوسط مردم 
هماهنــگ و منطبق کنند، امســال چند موضوع مهم 
در دســتور کار قرار گرفته که تولید و اشــتغال جزو 

اولویت ها خواهد بود.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور گفت: 
همدان ظرفیت های زیادی برای توســعه و پیشــرفت 
دارد، در مورد گردشــگری تاریخی و تمدنی این شهر 
حرفی برای گفتن نیست چراکه همدان در این زمینه 
توانمند اســت و فقط باید زمینه را برای رشد و توسعه 

آن فراهم کرد.
وی تصریح کرد: باید از مسیر گردشگری تاریک دره 
به شهرستان تویســرکان بازدید صورت گیرد زیرا در 
این محور موضوع گردشگری مطرح است نه جاده آن.
این مســؤول با بیــان اینکه موزه غــرب ظرفیت 
نگهداری 23 هزار قطعه را دارد تصریح کرد: امســال 

این موزه باید به جایی برسد.
*رقم اعتباری برای بيمارســتان اکباتان کم 

است
پورمحمــدی با تأکید بر اینکه نبایــد تپه تاریخی 
هگمتانه رها شــود عنــوان کرد: رقــم اعتباری برای 
بیمارستان اکباتان کم است که انجام کار با استفاده از 

تبصره 17 سرعت داده خواهد شد.
این مسؤول درباره بیمارســتان جامع سرطان نیز 
تأکید کرد: پیگیری ها برای به نتیجه رســاندن هرچه 

سریع تر این پروژه انجام شود.
پورمحمــدی با اشــاره به اینکه در آب رســانی به 
همدان از سد تالوار به دلیل آنکه منبع پایداری نیست 
مشــکل وجــود دارد اظهار کرد: همــدان 1.2 درصد 
مساحت کشور را داراست اما 3 درصد فعالیت های راه 

و ترابری کشور در این استان است.
*نيکوفرجام: ایســتگاه راه آهــن باید 13 

کيلومتر از محل فعلی به سمت همدان بياید
معاون امور راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی نیز 
از پیگیری اختصــاص دو فروند هواپیمای ای تی آر به 

فرودگاه همدان خبر داد و گفت: همدان 15 طرح ملی 
در پیوســت شــماره یک قانون بودجه دارد که اعتبار 
ابالغی در سال گذشته حدود 155 میلیارد تومان بوده 
که 182 میلیــارد تومان در این رابطه تخصیص یافته 

است.
محمد نیکوفرجام با اشاره به اینکه ساماندهی محور 
کبودراهنگ- شیرین ســو به ســمت قیدار و سلطانیه 
به طــول 57 کیلومتر را در دســتور کار داریم گفت: 
ایستگاه راه آهن همدان یک مشکل است که باید 13 
کیلومتر از ایستگاه فعلی به سمت همدان بیاید که دو 

کیلومتر کار شده است.
 450 هگمتانه  حریــم  تملک  *جعفری نژاد: 

ميليارد تومان اعتبار می خواهد
رئیس امور فرهنگی، گردشگری و ورزشی سازمان 
برنامه و بودجه کشــور نیز با بیان اینکه تملک حریم 
هگمتانه 450 میلیــارد تومان اعتبار می خواهد گفت: 
10 میلیارد تومان اعتبار کل کشور است که جواب گو 
نیســت بنابراین تملک حریم هگمتانه باید به صورت 

مرحله ای انجام شود.
هادی جعفری نژاد با بیان اینکه در موزه منطقه ای 
استان همدان 23 هزار شیء نگهداری خواهد شد بیان 
کرد: مخزن موزه 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که 

امسال به بهره برداری می رسد.
این مســؤول با اشاره به اینکه اســتان همدان در 
حوزه صنایع دســتی شــهر جهانی ســفال اللجین را 
دارد بیــان کرد: اگر طرح جامعی که برای این شــهر 
در نظر گرفته شده تکمیل شود می توانیم حمایت های 

بیشتری از این شهر و توسعه آن داشته باشیم.
*سبزی: سد نعمت آباد امسال به بهره برداری 

می رسد
معاون دفتر امور آب، کشــاورزی و محیط زیســت 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور نیز با بیان اینکه سد 
ســرابی و کالن چندسالی است تمام شده و آب رسانی 

در حال انجام اســت گفت: سد نعمت آباد با اعتبار 27 
میلیارد تومان جزو طرح هایی است که خاتمه یافته و 

امسال به بهره برداری خواهد رسید.
کیومــرث ســبزی همچنین درباره آب رســانی به 
همدان از ســد تالوار نیز گفت: آب رسانی شهر همدان 
تــا قبل از آب گیری تالوار انجام می شــد اما با کاهش 
ورودی تالوار این طرح ملغی شــده که توســط وزارت 

نیرو انجام می گیرد.
*شاهرخی: به دنبال ایجاد مرکز پيوند غرب 

کشور در همدان هستيم
اســتاندار همدان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه 
پیگیر ایجاد مرکز پیوند غرب کشــور در همدان هستیم 

گفت: باید بیمارستان های استان به خوبی تجهیز شوند.
سیدســعید شــاهرخی با بیان اینکه براساس سند 
توسعه اســتان ســاالنه باید 20 هزار شغل در استان 
ایجاد شود بیان کرد: در سند راهبردی استان باید 60 
هزار شغل در مدت سه سال با 15 هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری ایجاد شود.
وی با بیان اینکه امروز پروژه هایی که در این شورا 
مطرح شد شرایط مناسبی دارند اظهار کرد: همدان از 

استان های پویای کشور به شمار می آید.
شــاهرخی با بیان اینکه با رئیس ســازمان میراث 
فرهنگی توافق شــده تــا اولویت ثبــت جهانی با تپه 
هگمتانه و ســپس تپه نوشــیجان باشــد اظهار کرد: 

پرونده های این طرح ها آماده ارسال است.
وی با اشاره به اینکه همین شرایط باید برای جهانی 
شــدن مبل و منبت مالیر و تویسرکان انجام می شود 
گفت: الزم اســت با مسؤولیت معاون عمرانی استاندار 
کمیته پیگیری ثبت جهانی تپه هگمتانه با جدیت کار 

خود را دنبال کند.
شاهرخی در ادامه سخنان خود به لزوم جذب اوراق 
در استان تأکید کرد و گفت: فرصتی برای جذب اوراق 
باقی نمانده و اگر تا پنجشــنبه دستگاهی نتواند اوراق 

خود را جذب کند ضمن تذکر به آن، دیگر دســتگاه ها 
که فهرســت داده اند می توانند از این اوراق ها استفاده 

کنند.
استاندار همدان با تأکید بر اینکه در استان کمترین 
حاشیه وجود دارد گفت: توجه همه مسؤوالن به کار و 

تالش و توسعه استان معطوف است.
*کمبود 66 ميلياردی اعتبارات در همدان

رئیس ســازمان برنامه و بودجه استان همدان نیز 
با بیان اینکه 66 میلیارد تومان از هزینه های اســتانی 
کمبود اعتبــار داریم اظهــار کرد: اعتبــارات تملک 
دارایی های سرمایه ای ابالغ شده به استان برای تکمیل 

پروژه ها کافی نیست.
ســید اســکندر صیدایی افزود: از رئیس ســازمان 
برنامــه و بودجه کشــور تقاضــا داریــم در واگذاری 
اختیارات بیشتر در حوزه فعالیت های بودجه به استان 
بــه ویژه در توزیع اعتبارات قانون اســتفاده متوازن از 

امکانات کشور توجه شود.
وی با بیان اینکه از سفر رئیس جمهور 48 پروژه با 
862 میلیارد تومان به اســتان تعلق گرفته اظهار کرد: 
در این رابطه 131 درصد پرداختی انجام گرفته است.

این مســؤول با اشــاره به اینکه در حــوزه اقتصاد 
مقاومتی در استان اقدامات خوبی صورت گرفته است 
گفت: اولویت نخست استان گردشگری است و احداث 
و تعریض مســیر گنجنامه- تویسرکان- همدان هم به 
لحاظ گردشگری و هم اقتصاد مقاومتی کمک شایانی 

به توسعه استان خواهد کرد.
*مالمير: تعداد کم بيمه شدگان صنایع دستی 

از مشکالت این حوزه
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان همدان نیز با بیان اینکه یکی از 
مهمترین پروژه های حوزه گردشــگری استان تعیین 
تکلیف محوطه تپه هگمتانه اســت بیان کرد: تکمیل 
موزه منطقه ای اســتان از دیگر مشکالت استان است 

به طوری که 23 هزار شــیء تاریخــی در مخزن امن 
نگهداری می شــود و نیاز فوری به 250 میلیارد ریال 

اعتبار دارد.
علی مالمیر با بیان اینکه ســاماندهی دستکندهای 
اســتان، تعداد کم بیمه شدگان صنایع دستی و خرید 
بناهــای تاریخی کــه مالک خصوصی دارنــد از دیگر 
مشــکالت این حوزه به شــمار می آید گفــت: جاده 
گنجنامه- تویســرکان بخشی از جاده ابریشم است که 

نیاز به ساماندهی دارد.
*ستوده: آب رســانی به همدان 500 ميليارد 

اعتبار نياز دارد
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همــدان نیز به 
بیان مشــکالت این حوزه پرداخت و گفت: آب رسانی 
به شهر همدان به 500 میلیارد ریال اعتبار، آب رسانی 
به مالیر از سد کالن 40 میلیارد اعتبار و آب رسانی به 
تویسرکان از سرابی 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

منصور ســتوده با بیان اینکه سدهای استان 103 
میلیون مترمکعب ظرفیت دارند گفت: امســال 102 

میلیون مترمکعب این سدها پر است.
*ربانی ارشــد: کنارگذر غربی همدان به 105 

ميليارد تومان اعتبار نياز دارد
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان نیز با بیان 
اینکه کنارگذر غربی همدان بــه 105 میلیارد تومان 
اعتبار نیــاز دارد ادامــه داد: چهاربانــد کردن محور 
همدان-گل تپه-علیصدر 3 هزار میلیارد ریال، احداث 
راه اصلی خلعت آباد- کبودراهنگ- قیدار 600 میلیارد 
ریــال و احــداث راه اصلی اراک-فرمهیــن- قهاوند- 
همــدان 900 میلیارد ریال و ایجاد فرمانداری فامنین 

به 4 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
حســن ربانی ارشد با بیان اینکه 98 درصد راه های 
روستایی استان آسفالت دارند بیان کرد: محور سامن، 
بروجرد مصوبه دولت یازدهم از محورهای حادثه خیز 

استان است که طرح عمرانی آن را آغاز نموده ایم.
*حيدری مقدم: تا سال 1400 کل پروژه مرکز 

جامع سرطان آماده بهره برداری است
سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا نیز به 
ساخت نخســتین مرکز جامع سرطان غرب کشور در 
همدان اشــاره کرد و گفت: تا ســال 1400 کل پروژه 

مرکز جامع سرطان آماده بهره برداری است.
رشــید حیدری مقدم با تأکید بــه اینکه 50 درصد 
هزینه ساخت مرکز جامع سرطان غرب کشور را بنیاد 
فرشچیان عهده دار شــده است اظهار کرد: این پروژه 

عظیم 17 طرح در زیرمجموعه خود دارد.
وی بــا بیان اینکه پــروژه بیمارســتان اکباتان از 
پیشــرفت 64 درصدی برخوردار اســت گفت: استان 
برای تکمیل این پــروژه به 120 میلیارد تومان اعتبار 

نیاز دارد.
سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا با اشاره 
به اینکه این پــروژه در زیربنای 29 هزار مترمربع در 
حال ساخت است اظهار کرد: این پروژه در سال 1399 

به اتمام خواهد رسید.
وی به بیمارســتان فاطمیه نیز اشاره کرد و گفت: 
بخــش اورژانس نوزادان بیمارســتان فاطمیه در حال 

ساخت است و 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رينا و صادركنندگا برتر اصنا مطرح شد: يدكنندگا كارآ ليل از تو در هماي ت

امروز افتتاح بزرگترین واحد توليد کفش غرب کشور در همدان
اتن با اتاق اصنا قدردان كرد :  شهردار و شورا شهر همدا برا همکار تن ي اتاق اصنا همدا ر

هگمتانه، گروه خبر همدان: در همایش تجليل 
از توليدکننــدگان، کارآفرینان و صادرکنندگان 
برتر اصناف مطرح شــد: امروز بزرگترین واحد 
توليد کفش غرب کشــور در همــدان افتتاح 

می شود.
*حاجی بابایی: 16 پــروژه ملی برای همدان 

مصوب شده است
به گزارش خبرنگار هگمتانه نماینده مردم همدان و 
فامنین در مجلس شورای اسالمی در همایش تجلیل 
از تولیدکننــدگان، کارآفرینــان و صادرکنندگان برتر 
اصناف همدان که به مناســبت روز ملی اصناف برگزار 
شد اظهار کرد: رمز موفقیت کشور مقاومت و روی پای 
خود ایستادن است امکانات موجود در کشور می تواند 
پاســخ گوی نیاز ما در داخل و منطقه باشد و سال 98 
نیز باید ســال اقشار کم درآمد و کمک به اصناف خرد 

باشد.
حمیدرضــا حاجی بابایی با اشــاره بــه اینکه اگر 
خواهان رونق اســتان هســتیم باید همــه امکانات و 
زیرساخت ها برای مردم استان آماده شود، اظهار کرد: 
باید شــرایط برقراری ارتباطات و رشد را فراهم کرد، 
امروز در اســتان با وجود همه ســختی ها برای آماده 

شدن زیرساخت ها، شرایط خوبی وجود دارد.
وی با بیان اینکه امریکا به این جمع بندی رسید که 
در دنیا یک کشور وجود دارد که به راحتی نمی تواند به 
آن حمله کند تصریح کرد: در طول چند روز گذشــته 
شــاهد مواضع متناقض رئیس جمهور امریکا هستیم 

که دلیل این اتفاق هم اقتدار، فناوری و علم ماست.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به 41 پروژه ملی مصوب مجلس برای 
اســتان همدان خاطرنشــان کرد: پروژه ملی مصوب 
کردن در مجلس کار بسیار دشواری است ضمن اینکه 
امســال نیز 16 پروژه ملی برای همدان مصوب شــده 
است که تنها نیاز به اجرا دارد و اگر مشکالت اقتصادی 

نبود این پروژه ها با قدرت انجام می شد.
وی با تأکید بر اینکه بــا مدیریت لوکس نمی توان 
کشــور را اداره کرد افزود: ما باید تمام توان خود را به 
کار بگیریم و شبانه روز تالش کنیم تا کارها پیش برود 
و امروز تالش شده است تا تمام حاشیه ها کنار برود و 
فقط به متن پرداخته شود از این رو شائبه هایی مطرح 
می شود مبنی بر اینکه چگونه همه مسؤوالن با یکدیگر 

هم صدا شده اند؟
وی تصریح کرد: هیچ شائبه سیاسی پشت این یک 
صدایــی وجود ندارد و در واقع ما خود را بدهکار مردم 

می دانیم و باید برای مردم کار کنیم.
برای  بازاریان  همکاری  ضرورت  *پورمجاهد: 

کاهش مشکالت اقتصادی کشور

معاون اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان نیز 
در این آیین گفت: یکی از راه های کاهش مشــکالت 
اقتصــادی، جامعه صنفــی و بازاریان هســتند که با 
همکاری آنها بسیاری از مشکالت حل و آرامش حکم 
فرما می شــود و ما نیز بــرای همراهی با اصناف اعالم 

آمادگی می کنیم.
ظاهر پور مجاهد با بیان اینکه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید بخشی از مشــکالت واحدهای تولیدی را 
برطرف می کند اظهار کرد: هر واحد که مشــکل دارد 
تقاضــای خود را به دســتگاه مربوطه می دهد تا مورد 

بررسی قرار گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: در تالطم های اقتصادی این 
اتحادیه ها هســتند که می توانند کمــک کنند و اگر 
آنها به تالطم بازار دامن بزنند، کنترل، بازرسی و رفع 

مشکالت مردم بسیار سخت می شود.
وی با اشــاره به اینکه 20 جلســه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید در اســتان برگزار شده است تصریح 
کرد: هر دوشــنبه بخش معاونــت اقتصادی به بازدید 
از شهرســتان ها اختصاص دارد و به بررسی مشکالت 

واحدهای تولیدی می پردازد.
وی بــا بیان اینکه دشــمن همانطور کــه تاکنون 
نتوانســته ضربه ای به کشــور وارد کند در آینده نیز 
نمی توانــد کاری از پیــش ببرد گفت: مــردم همواره 
پشتیبان نظام جمهوری اسالمی هستند و باید قدردان 

آنها بود.

پورمجاهــد با تأکیــد بر اینکه تالش می شــود تا 
کاالهایی وارد کشور شود که در داخل تولید نمی شود 
تصریح کرد: مشــکلی در تأمین ارزاق عمومی و مورد 

نیاز جامعه وجود ندارد.
*متين: شــرایط کشور برای تبادالت مالی از 

ماه آینده بهبود می یابد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان نیز 
از بهبود شــرایط اقتصادی برای تبادالت مالی در ماه 
آینده خبر داد و گفت: با تدابیر دولت و اعمال تغییرات 
در نقل و انتقــال ارزی و تبادالت پولی وضعیت برای 

تولید و صادرکنندگان بهبود می یابد.
حمید رضا متین خاطرنشان کرد: دولت در راستای 
فرمایش هــای رهبر معظم انقالب بــا هدف کمک به 
بخش تولید کشور تدابیری اندیشیده که شرایط برای 

فعاالن اقتصادی بهبود می یابد.
وی عدم تعادل پولی و مشکالت حمل و نقل کاال از 
خارج به داخل را موجب گرانی و شــکل گرفتن جنگ 
نابرابر اقتصادی دانســت که به شدت بخش صادرات و 
تأمیــن مواد اولیه وارداتی صنایــع و کارخانه را تحت 

تأثیر قرار داده است.
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت همدان 
خاطرنشــان کرد: اگرچه تأمین ارز با محدودیت های 
زیادی روبه رو است اما دولت با اعمال تغییراتی شرایط 
را بهبود می بخشد، هرچند به وضعیت عادی نمی رسد 

اما این اقدامات می تواند کارساز باشد.

متین به استمرار حمایت و پشتیبانی دولت از تولید 
و صادرکنندگان اشــاره کرد و گفت: هیچ محدودیتی 
برای پرداخت تســهیالت به واحدهای تولیدی استان 
نداریــم و با هماهنگی های صورت گرفته با هفت بانک 

عامل این مهم انجام می شود.
وی ادامــه داد: تســهیالت نوســازی و بازســازی 
واحدهای تولیدی مشــمول یارانه دولت می شــوند و 
برای تسهیالت سرمایه درگردش هنوز تصمیم گیری 

نشده است.
رئیس ســازمان صمت همدان اضافه کرد: تاکنون 
برای دریافت 340 میلیارد تومان تســهیالت ثبت نام 
شده اســت که با تخصیص اعتبار صاحبان این صنایع 

به بانک های مورد نظر معرفی می شوند.
وی افزود: از ســال گذشــته به دلیل کاهش توان 
خریــد مــردم و گرانــی چــوب در زمینه صــادرات 
محصوالت چوبی شــاهد کاهش بودیــم اما در بخش 
مصنوعات چوبی رشــد 44 درصدی داشــتیم که در 

کشور نظیر نداشت.
وی خطاب بــه فعاالن اقتصادی گفت: امیدواریم با 
کمک شما این محدوده زمانی دشوار را به طور مناسب 
ســپری کنیم تا در آینده ای نه چندان دور شاهد رشد 

و رونق اقتصادی باشیم.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان به 
طرح احیا و بازگشت واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل 
به چرخه تولید اشــاره کرد و گفت: این کار در سراسر 

اســتان در حال اجراســت ضمن اینکه افتتاح یکی از 
بزرگترین واحدهای تولید کفش غرب کشــور یکشنبه 
9 تیرمــاه در همدان انجام می شــود که باعث افتخار 

همه ما است.
رئیس اتاق اصناف همــدان نیز اظهار کرد: اصناف 
و بازاریــان همواره در صحنه هــای مختلف اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نقش بی بدیلی در تاریخ 

ایران از خود بر جای گذاشتند.
حســین محرابی با بیان اینکه هر روز، روز اصناف 
اســت اظهار کرد: مردم جامعه ما همواره با واحدهای 

صنفی در ارتباط تنگاتنگ هستند.
وی با اشــاره به اینکه یک ســوم جمعیت کشور را 
اصناف تشــکیل می دهند که 18درصد تولید ناخالص 
داخلی را نیز بر عهده دارنــد گفت: اصناف 6 میلیون 
شــغل در کشــور ایجاد کردند ضمن اینکــه در اتاق 
اصناف همــدان 183 اتحادیه صنفی با 9 اتاق اصناف 
در حال فعالیت هستند و حدود 7 هزار و 500 اتحادیه 

صنفی و 400 اتاق اصناف نیز در کشور وجود دارد.
*محرابی: تفاهم نامه همکاری با شــهرداری 
برای ارائه 25 درصــد تخفيف دریافت عوارض 

بسته شده است
رئیــس اتاق اصناف همدان با اشــاره به اینکه 89 
درصد ارزش افزوده در بخش بازرگانی از طریق اصناف 
پرداخت می شود ادامه داد: متأسفانه به دلیل نوسانات 

ارزی، مشکالت بسیاری در جامعه ایجاد شده است.
وی بــا بیان اینکه اداره کل مالیــات، مبلغ مالیات 
ســال 97 را ثابت نگاه داشته اســت خاطرنشان کرد: 
افرادی که مالیات آنها تا 2 میلیون و 500 هزار تومان 
بوده اســت ثابت می ماند کــه 75 درصد از واحدهای 

صنفی ما نیز شامل این مورد می شوند.
محرابی ضمن تشــکر از شــهرداری و شورای شهر 
همدان برای همــکاری تنگاتنگ با اتاق اصناف اظهار 
کرد: تفاهم نامه همکاری با شــهرداری برای ارائه 25 
درصد تخفیف دریافت عوارض بســته شــده است که 
شامل معوقات نیز می شود و در کشور بی مثال است و 
ما ضمن تشــکر و قدردانی از شهرداری همدان تقاضا 
داریــم معبر، خیابان و یا میدانــی را به نام اصناف به 

ثبت برساند.
گفتنی اســت در پایان این آیین از سامانه جامع 
اتــاق اصناف اســتان همــدان با عنــوان "امیران" 
رونمایی شــد که این برنامــه 58 هزار و 230 واحد 
صنفی اســتان همدان را به گردشگران و شهروندان 

می کند. معرفی 
همچنین در این آیین حدود یک صد نفر از حامیان 
اصناف، پیشکسوتان اصناف و بازاریان و تولیدکنندگان 

برتر همدان با لوح سپاس تجلیل و قدردانی شدند.

او و  ي اتاق بازرگان صناي م ر
: كشاورز استا همدا

ت  شركت ها دو
رقي ب خصوص

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: رئيس 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق 
اســتان همدان با بيان اینکه شرکت های 
دولتی رقيب بخش خصوصی هستند گفت: 
این شرکت ها دارای امتيازهایی هستند که 

بخش خصوصی ندارد.
به گــزارش خبرنگار هگمتانــه، علی اصغر 
زبردست صبح پنجشــنبه در نشست خبری با 
اشــاره به اینکه شرکت های دولتی رقیب بخش 
خصوصی هستند بیان کرد: این شرکت ها دارای 

امتیازهایی هستند که بخش خصوصی ندارد.
این مســؤول بــا بیان اینکــه چندی پیش 
نشســت ایران و روســیه در اصفهان بود اظهار 
کرد: در این نشســت 10-12 قــرارداد بین دو 
طرف امضا شــد کــه از طرف روســیه بخش 
خصوصی شــرکت داشــت ولی از ایران بخش 
دولتی مانند شــرکت های ایران خودرو به اسم 

بخش خصوصی حضور داشتند.
وی با اشــاره به اینکه مؤسسات واگذار شده 
به اسم بخش خصوصی است اما متعلق به بخش 
دولتی اســت عنوان کرد: بزرگترین شرکتی که 
واگذار شــده مخابرات بوده است ببینید به چه 

کسی واگذار شده است؟
زبردســت با بیان اینکه اهــداف 44 قانون 
اساسی مشخص بوده است گفت: ولی خصوصی 
ســازی اتفاق نیفتاده زیرا دست های زیادی در 

کار است که این امر روی ندهد.
وی با اشــاره به اینکه مدیریت استان توجه 
زیادی به تولید دارد گفت: اما کار در بدنه اداری 

با پیچ و خم های زیادی روبه رو است.
زبردســت به تحریم ها نیز اشاره و بیان کرد: 
اگر مسائل اقتصادی به اتاق های بازرگانی واگذار 
می شد کارها ســریعتر انجام می شد ولی چون 

مسائل سیاسی است نمی شود.
وی با اشــاره به حضورش در ســفر رئیس 
جمهور به ســوئیس و دیدار با بخش خصوصی 
آن کشور گفت: در این ســفر جلسه ای با اتاق 
بازرگانی آن کشــور انجام شد که به ما گفتند 
چرا دولت شــما سخن می گوید و وارد کار شده 

است؟
این مسؤول با اشاره به اینکه مسئله صادرات 
و واردات باید در تنطیم بازار بررسی شود اظهار 
کرد: بســیاری از مداخله ها و سیاست ها باعث 

شده است صادرات ما آسیب ببیند.
رئیس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معاون و 
کشاورزی استان همدان با بیان اینکه تاجران ما 
قرارداد های مختلفی با کشورهای همسایه دارند 
گفت: وقتــی دولت به یکبــاره می گوید نباید 
محصولی را صادر کنید این امر باعث می شــود 
کشور مقصد نیاز خود را از جای دیگری تأمین 

کند و دوباره به سوی ما باز نگردد.
این مســؤول با اشــاره به اینکه در سفر به 
کشــور عمان فــردی همدانی را پیــدا کردیم 
که 30-40 ســال در کار صادرات است گفت: 
ایــن فرد با اینکه خانــه زندگی اش در همدان 
اســت و دفترش نیز در داخل کشــور است اما 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت و جهاد 

کشاورزی از وجود وی خبر ندارند.
وی با بیان اینکه تأمین حجم زیادی از میوه 
بازار عمان دســت این فرد اســت اظهار کرد: 
وقتی از وی می پرســم تو که همدانی هســتی 
چــرا دفترت در همدان نیســت می گوید اینجا 

همکاری نمی کنند.
زبردست با اشاره به اینکه با این فرد صحبت 
کردیــم کــه 2-3 محصول خــود را از همدان 
تأمین کند اظهار کرد: با سازمان صنعت معدن 
و تجــارت صحبت کرده ایم کــه مجوز بارانداز 
صنعتی در این رابطه بدهند و اقدامات الزم در 

این زمینه انجام شود.
زبردست در ادامه ســخنان خود با اشاره به 
اینکه اتــاق بازرگانی مســؤولیت اجرایی ندارد 
عنوان کرد: ضروری است قوای مقننه و مجریه 
پیش از تصمیم گیری برای بخش های اقتصادی 
از نظرات کارشناســی اتاق هــای بازرگانی بهره 
مند شوند تا بهترین دستورالعمل برای حمایت 

از فعاالن اقتصادی اجرا شود.
اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و  رئیس 
از تأسیس  استان همدان همچنین  کشاورزی 
دانشــگاه علمی کاربردی زیر نظــر این نهاد 
خبر داد و گفت: ایــن اقدام در حال پیگیری 
اســت و نیروی ماهر بــرای کارخانه ها تربیت 

می کند.
زبردســت بــا بیــان اینکــه 720 کارت 
بازرگانــی و عضویت در اتــاق بازرگانی برای 
فعاالن اقتصادی صادر شــده است بیان کرد: 
در نظر داریم عضویــت را تا پایان دوره به 2 

برسانیم. نفر  هزار 
وی با اشاره به اینکه 19 انجمن فعال در اتاق 
بازرگانی اســتان همدان وجود دارد اظهار کرد: 
در حال حاضر 400 نفر در قالب 19 انجمن در 
اتاق عضو بوده که به زودی 10 انجمن دیگر به 

این تعداد اضافه خواهد شد.
وی از آغــاز به کار مرکز داوری در اســتان 
همــدان اظهار رضایت کرد و گفت: 600 قاضی 
و وکیل برای مرکز داوری اتاق بازرگانی همدان 
اعــالم آمادگی کرده انــد و تاکنون 70 پرونده 

حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

مدا  

ه استا همدا وعده داده شد: در شورا برنامه ري و توس

قول اختصاص 2 فروند هواپیما به فرودگاه همدان
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98 /04 /02 ریخ تا به  دوم  نوبت  عمومئ   یده  مزا گهئ  آ
شــهرداری مالير در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 208/ش/5/م مورخ 98/2/17 شورای اسالمی شهر نسبت به فروش کارخانه توليد آجر ماشينی خود 
واقع در روســتای حســين آباد ناظم از طريق نشر آگهی مزايده عمومی به افراد حقيقی و حقوقی واجد صالحيت عمومی اقدام نمايد لذا متقاضيان می توانند 
پيشنهادات خود را حداکثر تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه 98/04/19 به همراه 1/650/000/000 ريال وجه نقد )واريز به حساب 10/6276783/1بانک 
رسالت شعبه مالير (  يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانکی به همراه مدارک شناسايی معتبر )جهت اشخاص حقيقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی 
و اشخاص حقوقی کپی اساسنامه و آخرين تغييرات ( و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومی  ارسال نمايد. همچنين جهت کسب اطالعات بيشتر می توانند با 
شماره مستقيم 2226061-0813 تماس حاصل نمايند و يا می توانند اطالعات مورد نياز شرکت در مزايده را در سايت malayer.ir دريافت دارند ضمناً 

جهت دريافت اسناد مزايده )شامل قرارداد- شرايط عمومی فرم پيشنهاد قيمت و ساير اطالعات به واحد امور مالی مراجعه فرمايند:
))ساير مشخصات((

1( کوره آجر ماشينی به مساحت تقريبی 4 هکتار و به مبلغ پايه 33/000/000/000ريال و به صورت 100درصد نقد می باشد.
2( مهلت تحويل و اخذ اســناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشــنبه 98/04/19 به دبيرخانه شهرداری می باشد و شهرداری در رد يا قبول هريک از 

پيشنهادات مختار است
3( در ساعات اداری همه روزه )در طول مدت آگهی( بازديد از کوره مزبور و تجهيزات برای متقاضيان آزاد  می باشد.

4( چنانچه برنده مزايده از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خودداری نمايد سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر دوم واگذار می شود و به 
همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

5( پس از مشخص شدن برنده مزايده و انعقاد قرارداد سپرده نفرات بعدی مسترد می گردد
6( به پيشنهادات مخدوش ، مشروط و فاقد سپرده ضمانت نامه ترتيب اثر داده نخواهد شد

7( مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ بازگشائی 3 ماه می باشد
8( هزينه نشر آگهی مزايده به عهده برنده می باشد

9(تاريخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخ  پنجشنبه 98/04/20 راس ساعت 10 صبح در دفتر کار شهردارمی باشد.

حسين بابايي - شهردار مالير
شماره م الف 92

98 /04 /02 ریخ تا به  دوم  نوبت  عمومئ   مناقصه  گهئ   آ
شهرداری مالير  در نظر دارد  به استناد  مجوز شماره  294/ش/5/م مورخه 98/03/05 احداث مرکز فرهنگی سرجو  واقع در انتهای قائم مقامی  ، 
را براساس  نقشه های  ابالغی  و تکميلی  و برابر  موافقت نامه  شماره 733126 مورخ 97/12/26 و طرح شماره 1502012028سازمان  مديريت  و 
برنامه  ريزی  استان همدان  از طريق  مناقصه  عمومی  و صرفا  از طريق  سامانه تدارکات  الکترونيکی دولت  شرکت های عمرانی و تاسيساتی  واجد 
صالحيت  )دارای گواهی صالحيت پيمانکاری(واگذار نمايد لذا متقاضيان   می توانند  پيشنهاد  خود را  حداکثر  تا پاين  وقت اداری  روز چهارشنبه  
98/04/19  به  همراه مبلغ 1/300/000/000 ريال وجه نقد  ) واريز به حساب  10/2767836/1 بانک رسالت  شعبه مالير( يا اسناد  خزانه  يا ضمانت  
نامه بانکی  به جهت  سپرده  شرکت  در مناقصه   به  همراه  ساير مدارک شامل اساسنامه  آخرين  تغيرات   و مهر و امضا شرايط عمومی  و قرارداد  
نقشــه  های  اجرايی از طريق  ســامانه تدارکات   به  شهرداری ارسال نمايند  ضمنا پاکت الف تضمين می بايست  الزاما  تحويل دبيرخانه  شهرداری  
گردد  و ساير  مدارک )پاکت ب و ج( از طريق   سامانه  ارسال  شود  جهت  کسب اطالعات  بيشتر  با شماره تماس 08132226061 و داخلی 151 

و 150تماس حاصل  نماييد 

))ساير شرايط((
1-کل پروژه  در سه  طبقه با اسکلت بتنی  و با مساحت  حدود  1500 متر مربع  )هر طبقه  حدود  500 متر مربع  ( می باشد  

2- مدت  اجرای پروژه  يک سال می باشد 
3- پرداخت  کليه کسورات قانونی به عهده پيمانکار می باشد

4- مهلت دريافت  اسناد  تا مورخ يکشنبه 98/04/09 ساعت 14 و مهلت  تحويل  اسناد تا مورخ چهارشنبه 98/04/19 ساعت 14 می باشد 
5- هزينه نشر آگهي مناقصه به عهده برنده مي باشدو شهرداری در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است.

6- چنانچه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خودداري نمايد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و به نفر دوم واگذار مي شود 
و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

7- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشائی ميباشد.
8-پس از مشخص شدن  برنده  سپرده نفرات  بعدی  به آنها  مسترد  می گردد

9-به پيشنهادات  مخدوش- مشروط  و فاقد  سپرده و ضمانت  نامه  ترتيب  اثر  داده  نخواهد شد 
10-تاريخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخ پنجشنبه 98/04/20 راس ساعت 10صبح در دفتر کار شهردار   می باشد. 

11-شرکت کنندگان  موظف اند  قانون منع  مداخله  کارکنان  دولت  را رعايت  نمايند
12-قرارداد مشمول  تعديل  نمی شود

13-مبلغ  کل برآورد  براســاس  فهرســت  بهای ســال  98  ، 24/061/358/645 ريال  می باشد. که مبلغ  14/000/000/000 ريال آن  از اعتبارات  
دولتی  به شماره  طرح فوق  و مابقی  از  منابع داخلی  شهرداری  می باشد که ممکن است  به  صورت تهاتر صورت پذيرد.

حسين بابايي - شهردار مالير
شماره م الف 91

اصالحيه آگهي مناقصه عمومي شهرداري منطقه 3 كه در 
        روز يکشنبه مورخ 98/4/2 چاپ گرديده است به شرح ذيل مي باشد:
        1-حداكثر مهلت قبول پيشنهاد ها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به        

          دبيرخانه شهرداري منطقه سه از تاريخ انتشار اين آگهي تا تاريخ 98/4/13 
پنج شنبه خواهد بود.

یکشنبه 9 تير ماه 1398 
سال بيست و یکم  شمـاره 4283

ها و  ا  ی ا ور  

ه علم  4 مقا ه  ارا
يبال كشور در هماي وا

هگمتانه، گروه ورزش: رئيس دانشــگاه 
پيام نور مرکز همــدان اظهار کرد: 40 مقاله 
علمی  دومين همایش  در  پژوهشی  و  علمی 
پژوهش های کاربردی در واليبال کشور ارائه 

و داوری شد.
صفــی ا... صفایی در حاشــیه دومین همایش 
علمی پژوهشــهای کاربردی در والیبال کشور در 
دانشــگاه پیام نور همدان به خبرنــگار هگمتانه 
گفت: این همایش علمی با مشــارکت فدراسیون 

والیبال برگزار شده است.
وی اضافه کــرد: در این همایش یک روزه، دو 
کارگاه علمی در نوبت صبــح و دو کارگاه نیز در 
نوبت بعدازظهر برگزار می شود و در هر نوبت یک 
مقاله برتر پژوهشــی ارائه و در پایان از مقاله های 

برتر تجلیل می شود.
رئیس دانشــگاه پیام نور مرکــز همدان بیان 
کرد: 150 نفر از سراسر کشور در حوزه تخصصی 
والیبــال به عنوان بازیکن و مربی کار می کنند که 

این افراد در این همایش شرکت کردند.
صفایــی با بیان اینکه ایــن همایش بار علمی 
و آموزشــی باالیی دارد، اظهار کرد: تالش کردیم 
به جای تبلیغات و ســخنرانی افراد، یک همایش 

علمی و تخصصی دقیق داشته باشیم.
وی یــادآوری کرد: این همایــش ادامه اولین 
همایش پژوهش های کاربردی همدان در سال 96 
اســت که در آن سال نیز حدود 60 مقاله علمی و 
پژوهشی ارائه و به صورت الکترونیکی داوری شد 

و در اختیار همگان قرار گرفت.
رئیس دانشــگاه پیام نــور مرکز همدان گفت: 
در حــوزه تربیت بدنی وزارت علــوم جایگاه پیام 
نور بســیار باال است؛ به گونه ای که در بخش های 
مختلف از جمله بسکتبال دانشجویان این دانشگاه 

صاحب توانمندی هستند.
صفایی ادامه داد: بنابرایــن پیام نور تالش دارد 
رشته ورزشی والیبال را به صورت آکادمیک و علمی 
به همه دانشــجویان آموزش بدهد و با برگزاری این 
قبیل همایش ها جوانان را به این ورزش جذب کنند.

وی با بیان اینکه تیم والیبال دانشگاه پیام نور 
همدان جایگاه اول تا ســوم کشور را دارد، افزود: 
در این دانشــگاه 16 رشــته فعال وجود دارد که 
دانشجویان تاکنون در رشته های فوتسال، کشتی، 
والیبال، بســکتبال، تنیس روی میز و بدمینتون 

مقام های خوبی کسب کرده اند.

شطرنج باز همدان 
قهرما آسيا شد

هگمتانه، گروه ورزش: ســخنگوی هيأت 
شــطرنج همدان گفت: اميرحسام جاللوند 
قهرمانی  عنوان  همدانی  مستعد  شطرنج باز 
مسابقات شــطرنج قهرمانی آسيا را کسب 

کرد.
حمید فروغــی افزود: در پایــان دور نهم این 
رقابت ها که به میزبانی شــهر تاشــکند کشــور 
ازبکســتان برگزار شــد، امیرحســام جاللوند در 
جدول رده ســنی زیر 9 ســال عنوان قهرمانی را 

کسب کرد.
وی بیان کرد: این شــطرنج باز همدانی در دور 
پایانــی مســابقات برابر حریفی از ازبکســتان به 
تساوی رسید و با 7.5 امتیاز از 9 بازی بر سکوی 

نخست ایستاد.
فروغی خاطرنشــان کرد: پیــش از این، امیر 
حســام جاللونــد در دیدار نهایی بخــش ریپد با 
شکست مقابل شــطرنج باز میزبان نایب قهرمان 

شده بود.
سخنگوی هیأت شــطرنج همدان یادآور شد: 
همچنین در جدول زیر 11 ســال پسران محمد 
نعیــم کلوندی دیگر شــطرنج باز همدانــی برابر 
حریفی از ازبکستان به پیروزی رسید و با 6 امتیاز 

از 9 بازی به نشان برنز رسید.
وی افــزود: کلونــدی با نیم امتیاز نســبت به 
قهرمانی این رده سنی در جایگاه سوم قرار گرفت.
فروغــی اضافه کرد: نشــمیل کلوندی، محمد 
نعیم کلوندی و امیر حســام جاللوند نمایندگان 
شــطرنج اســتان همدان در این دوره از رقابت ها 

بودند.
گفتنــی اســت، امیر عرفــان هاشــمی داور 
بین المللی همدان به عنوان جانشــین ســرداور 

قضاوت این دوره از مسابقات را برعهده داشت.

همدان گزینه فدراسیون ها برای میزبانی های ملی
ورزش  مدیــرکل  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
و جوانان اســتان همــدان گفت: بــا توجه به 
زیرساخت های مناســب، همدان گزینه نخست 
فدراسيون های ورزشی برای ميزبانی از مسابقات 

ملی و حتی بين المللی است.
محسن جهانشیر با بیان اینکه استان و شهر همدان 
از نظر زیرساخت های ورزشی از وضعیت خوبی در کشور 
برخوردارند، اظهار کرد: ســرانه فضای ورزشــی استان 
همدان 72 سانتی مترمربع است که با افتتاح پروژهای در 

دست احداث به 80 سانتی مترمربع می رسد.
وی افزود: هم اکنون در استان همدان 110 پروژه 
نیمه کاره ورزشــی وجود دارد کــه 10 تا 90 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارند.
جهانشــیر با اشاره به اینکه یکی از برنامه های مهم 
اداره کل ورزش جوانان اســتان همدان این است که 
از 110 پــروژه نیمــه کاره 20 پروژه را تا آخر ســال 
تکمیل کنیم و به بهره برداری برســانیم، گفت: استخر 
سرپوشیده بانوان همدان که از سال 86 کلنگ خورده 

بود با تالش همکاران ما در اداره کل چهارشنبه هفته 
گذشــته با حضور معــاون وزیــر ورزش و جوانان به 

بهره برداری رسید.
وی تصریح کرد: ورزشگاه پنج هزار نفری مالیر نیز 
آماده بهره برداری است و در آینده ای نزدیک با حضور 

مسؤوالن کشوری و استانی افتتاح می شود.
جهانشیر تأکید کرد: زیرساخت های مناسب همدان 
در بخش فضاهای سرپوشیده و روباز باعث شده تا همدان 
گزینه نخست فدراسیون های ورزشــی برای میزبانی از 

مسابقات مهم کشوری و حتی بین المللی باشد.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر نخستین اردوی 
تیم ملی تکواندو )پومســه( ناشــنوایان برای حضور در 
مسابقات قهرمانی آسیای هنگ کنگ در مجموعه ورزشی 
تختی همدان در حال برگزاری اســت، گفت: این اردو تا 
یازدهم تیر با حضور مهدی صمدیان تبار از قهرمانان به نام 

پومسه همدان به عنوان سرمربی در جریان است.
جهانشــیر اظهار کرد: مســابقات قهرمانی کشــور 
اتومبیلرانی در رشته اســاللوم نیز روز جمعه گذشته 

در پیســت اتومبیلرانی مجموعه ورزشی شهید مفتح 
انجام شد.

وی با اعالم اینکه مسابقات تنیس روی میز هوپس 
دختران کشــور نیز از دوازدهم و ســیزدهم تیرماه به 
میزبانی همدان برگزار می شــود، عنوان کرد: میزبانی 
از مسابقات کشتی دومین دوره المپیاد نخبگان هم به 

همدان واگذار شده است.
جهانشــیر افزود: به درخواست رئیس هیأت کشتی 
اســتان و با پیگیری هــای صورت گرفتــه در حالی که 
شــهرهای زیادی خواهان این میزبانی بودند اما با توجه 
به جایگاه کشتی همدان و نیز سابقه میزبانی های خوب 

و تالش هیأت کشتی این میزبانی به همدان واگذار شد.
وی با بیــان اینکه این مســابقات در مرداد برگزار 
می شود، گفت: مسابقات کشتی آزاد انتخابی استان نیز 
در رده سنی جوانان و به میزبانی شهرستان همدان و 

در سالن شش هزار نفری انقالب برگزار شد.
جهانشیر عنوان کرد: وجود مجموعه ورزشی حاجی 
بابایی همدان با برخورداری از زمین، خوابگاه، اســتخر 

و سالن های تمرینی باعث شــده تا فدراسیون فوتبال 
مسابقات بین المللی را به همدان واگذار کند.

وی تأکید کــرد: با توجه به ایــن ظرفیت ویژه به 
درخواســت هیأت فوتبال همدان و موافقت فدراسیون 
ایران ای اف سی میزبانی از مســابقات تیم ملی ایران 
در مرحله مقدماتی مســابقات قهرمانی آســیا در رده 

نوجوانان به همدان واگذار شد.
جهانشــیر عنوان کرد: این مسابقات با حضور چهار 
تیــم ایران، افغانســتان، مالدیو و فلســطین در اواخر 
شــهریور به میزبانی ورزشــگاه شــهید حاجی بابایی 

برگزار می شود.
وی تصریــح کرد: در حوزه جوانــان نیز همدان از 
بیست و هفتم تا 30 خرداد میزان نخستین دوره ملی 
توانمندســازی فضای مجازی و رســانه و نیز نشست 
معاونان جوانان اداره کل ورزش و جوانان کشــور بود 
که به همت ســمن های اســتان این میزبانی به خوبی 
برگزار شد و رضایت وزارت ورزش و جوانان و مهمانان 

حاضر در مراسم را در پی داشت.

اعزام هشت تيم همدان به رقابت های ملی واليبال
هگمتانه، گــروه ورزش: رئيس هيأت واليبال 
همدان گفت: هشــت تيم در رده های ســنی 
نونهاالن، نوجوانان، جوانان، اميد دختر و پســر 
تا آخر تابستان به رقابت های ملی واليبال اعزام 

می شوند.
کریــم ملکی در حاشــیه دومیــن همایش علمی 
پژوهش هــای کاربردی در والیبال کشــور در همدان 
بیان کرد: این اســتان در رده سنی نوجوانان، جوانان، 
امید و نونهاالن وضعیت مناسبی در رشته والیبال دارد.
وی اضافه کرد: در این رده های ســنی رقابت های 
انتخابی برگزار شــده و تیم های منتخب، سرپرست و 
مربی برای اعزام به رقابت های کشــوری مشــخص و 

تعیین شده است.

رئیس هیأت والیبال همدان ادامه داد: تیم والیبال 
نوجوانان برای کســب آمادگی و برگــزاری بازی های 
تدارکاتی به شهرســتان ســنندج اعزام شدند تا برای 

مسابقات دسته یک قهرمانی کشور آماده شوند.
ملکــی افــزود: رقابت والیبــال جوانان پســر در 
شهرســتان های مالیر و پیشکســوتان در تویسرکان 
برگزار شــد؛ چرا که این دو شهرســتان دارای جایگاه 
باالیی در رشته والیبال به ویژه در حوزه بانوان هستند.

وی بیــان کرد: در مناســبت های ملــی و مذهبی 
از جملــه ماه مبارک رمضان نیــز رقابت های مختلف 
برگزار شــده و همدان در رده هــای مختلف از جمله 
تیم های پایه، بزرگساالن و پیشکسوتان و دیگر رده ها 

فعالیت های خوبی داشته است.

رئیس هیأت والیبال همدان برگزاری دوره های آموزشی با 
هدف بازآموزی داوران خانم، بازآموزی مربیگری، مشارکت در 
همایش های ملی و پژوهشی و برگزاری کالس های آموزشی 

را از برنامه های هیأت والیبال همدان برشمرد.
ملکی گفت: کالس های آموزشی در شش ماهه دوم 
ســال برگزار شده و از فرصت شش ماهه نخست برای 
غنی ســازی اوقات فراغت متقاضیان، تقویت تیم های 

پایه، ایجاد جاذبه و استعدادیابی استفاده می شود.
وی از فعال شــدن تیم های اســتعدادیاب خبر داد 
و گفت: رقابت هایی در راســتای استعدادیابی نونهاالن 
دختــر به تازگی برگزار شــد همچنین به زودی برای 
پســران این دوره از مســابقه ها تا دو روز آینده برگزار 
می شــود تا اردوی آماده سازی برای اعزام به قهرمانی 

کشور برگزار شود.
رئیس هیأت والیبال همدان بیان کرد: عالوه بر این 
در تابستان با برگزاری تمرین، استعدادیابی شده و در 
تابســتان جشنواره برای بازیکنان مبتدی دختر و پسر 

برگزار می شود.
ملکی عنوان کــرد: برگزاری دوره هــای مربیگری 
داوری درجه دو بانوان و آقایان تابســتان برگزار شده 
همچنیــن دوره مربیگری و داوری درجه ســه آقایان 

برگزار خواهد شد.
وی افزود: بیشــتربن فعالیت ایــن هیأت به غنی 
کــردن اوقات فراغــت معطوف شــده؛ بنابراین برای 
تمامی عالقه مندان در رده های ســنی متخلف برنامه 

تدوین شده است.

پاس همدان در انتظار حضور در ليگ یک
هگمتانــه، گروه ورزش: مدیــر کل ورزش و 
مذاکرات  و  پيگيری  از  اســتان همدان  جوانان 
فشرده برای خرید امتيار ليگ یک فوتبال کشور 

خبر داد.
محسن جهانشیر با اشاره به اینکه خرید امتیاز لیگ 
یکی برای تیم پاس همدان در دســتور کار مسؤوالن 
استان همدان اســت، گفت: جلسات متعددی در این 
زمینه برگزار شــده و امیدواریم خبر های خوبی برای 

مردم و هواداران پاس همدان به گوش برسد.
وی از پیگیــری خرید امتیاز تیم شــهرداری تبریز 
برای حضور در لیگ دســته کشــور خبر داد و گفت: 
صحبت هــا و مکاتبات مســتمری با مســؤوالن تیم 
شهرداری تبریز انجام شــده است و به پیشرفت قابل 

قبول در این زمینه دست پیدا کرده ایم.
مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان همدان گفت: 
مسؤوالن باشگاه شهرداری تبریز تمایلی برای تیم داری 

در لیگ یــک ندارند و با رایزنی هایــی که با کمک و 
حمایت مهندس صوفی انجام دادیم نخســتین گزینه 
آن ها برای فروش امتیاز این تیم باشــگاه پاس همدان 

است.
جهانشــیر افــزود: در صــورت خرید امتیــاز تیم 
شــهرداری تبریز اقدام مهمتر جذب بازیکن، با حضور 
یک کادر فنی قــوی برای حضور پرقدرت در رقابت ها 

لیگ دسته یک است.

وی با اشــاره به انباشــت بدهی های باشگاه پاس 
همــدان از ســال 86 تــا کنــون گفت: جلســات و 
پیگیری هایــی نیز برای پرداخت و تســویه بدهی تیم 

پاس برگزار شده است.
مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به 
فعالیت مدارس فوتبال در استان همدان گفت: فعالیت 
مدارس فوتبال در اســتان سازماندهی شده است و با 
مدارس متخلف و فاقد مجوز برخورد جدی خواهد شد.

هگمتانه، گروه ایران و جهان: در هفته گذشته 
برای  مسکونی  واحد  100هزار  ساخت  تفاهم نامه 
نيرو های مســلح بين وزارت راه و شهرسازی و 
دفاع و پشــتيبانی نيرو های مسلح امضا شد که 
نرخ سود تســهيالت آن 18درصد اعالم شده و 
متقاضی خرید آن ماهانــه باید بين 2.4 تا 2.9 

ميليون تومان قسط پرداخت کند.
بر اساس اظهارات وزیر دفاع این تفاهم نامه طی سه 
سال اجرا می شود و در قالب آن هم سرباز و هم افسران 
در یک بازه زمانی 15 ساله صاحب خانه می شوند، زمان 
اجرای این طرح ســه  ساله است و کارکنان پس از 15 
سال خدمت، صاحب مسکنی می شوند که با مشارکت 

خودشان، بانک ها و کمک سازمان ساخته شده است.
به عالوه نرخ سود تسهیالت ارائه  شده برای ساخت 
100 هزار مســکن نیرو های مســلح 18 درصد است. 
بنا بر اظهارات اســالمی وزیر راه و شهرسازی در این 

برنامه تســهیالت در اختیار سازندگان قرار می گیرد و 
بانک های عامل تا 80 درصد هزینه های ســاخت را در 
قالب وام و مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار آن ها 
قــرار می دهند، پس از آن نیز وام ســازنده به خریدار 
منتقل می شــود و خریداران می توانند با این ویژگی ها 

به تملک واحد های مسکونی اقدام کنند.
این در حالی است که در فروردین سال جاری مدیر 

اعتبارات بانک مســکن از مخالفت بانک مرکزی با وام 
280 میلیون تومانی خرید مســکن خبر داده و گفته 
بود، بر اساس سیاست های بانک مسکن وام ساخت به 

170 میلیون تومان افزایش یافت.
به عالوه به بانک مرکزی پیشنهاد افزایش سقف وام 
خرید مسکن به 280 میلیون تومان صورت گرفته که 
با آن مخالفت شــد و با توجه به سیاست های اعتباری 

بانک مســکن، وام ساخت برای ســازندگان حرفه ای 
دارای صالحیــت بــه 140 میلیون تومــان افزایش 
یافت که در صورت اســتفاده از فناوری های نوین در 
ساخت مســکن 170 میلیون تومان وام به سازندگان 
پرداخت می شود و صالحیت سازندگان را ادارات راه و 

شهرسازی و انجمن انبوه سازان تأیید می کنند.
با توجه به این که دوره ســاخت واحد های مسکونی 
معموالً سه ساله است؛ از این رو پس از دوره مشارکت، 
وام 140 یا 170 میلیون تومانی به خریدار )کارکنان و 
بازنشستگان نیرو های مسلح( منتقل می شود، وامی که 
سود آن 18 درصد و باید در مدت 12 سال بازپرداخت 
شــود، بر این اســاس چنانچه واحد مســکونی با وام 
170 میلیون تومانی ســاخته شود، خریدار باید 144 
ماه و ماهانه حدود 2.9 میلیون تومان قســط پرداخت 
کند. میزان ســودی که خریدار برای این تســهیالت 
باید پرداخت کند حدود 246 میلیون تومان اســت و 

مجموع کل بازپرداخت 416 میلیون تومان خواهد بود.
البتــه اگر ســازنده واحد مســکونی را با وام 140 
میلیون تومانی بســازد، خریدار ماهانــه باید بابت آن 
حــدود 2.4 میلیون تومان قســط به مدت 12 ســال 
پرداخت کند. ســود این تســهیالت نیز کمی بیش از 

202 میلیون تومان خواهد بود.
براســاس این گزارش، هنوز جزئیــات دقیق طرح 
ساخت 100 هزار واحد مسکونی برای نیرو های مسلح 
مشخص نیست؛ اما با توجه به آنچه در سطر های باال به 
آن اشــاره شد به نظر نمی رسد کارکنان و بازنشستگان 
نیرو های مســلح از عهده پرداخت اقساط 2.4 تا 2.9 
میلیــون تومانــی برآیند، البتــه در صورتی که دولت 
پرداخت بخشی از سود 18 درصدی را به صورت یارانه 
متقبل شــود این احتمال وجود دارد تا زمینه خانه دار 
شــدن نیرو های مسلح در زمین های واقع در پادگان ها 

فراهم شود.

ها ايرا و 

ساخت 100 هزار واحد مسکونی
 برای نیرو های مسلح

هيال ساخت 18 درصد نرخ سود ت
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98 /04 /02 ریخ تا به  دوم  نوبت  عمومئ   یده  مزا گهئ  آ
شــهرداری مالير در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 208/ش/5/م مورخ 98/2/17 شورای اسالمی شهر نسبت به فروش کارخانه توليد آجر ماشينی خود 
واقع در روســتای حســين آباد ناظم از طريق نشر آگهی مزايده عمومی به افراد حقيقی و حقوقی واجد صالحيت عمومی اقدام نمايد لذا متقاضيان می توانند 
پيشنهادات خود را حداکثر تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه 98/04/19 به همراه 1/650/000/000 ريال وجه نقد )واريز به حساب 10/6276783/1بانک 
رسالت شعبه مالير (  يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانکی به همراه مدارک شناسايی معتبر )جهت اشخاص حقيقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی 
و اشخاص حقوقی کپی اساسنامه و آخرين تغييرات ( و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومی  ارسال نمايد. همچنين جهت کسب اطالعات بيشتر می توانند با 
شماره مستقيم 2226061-0813 تماس حاصل نمايند و يا می توانند اطالعات مورد نياز شرکت در مزايده را در سايت malayer.ir دريافت دارند ضمناً 

جهت دريافت اسناد مزايده )شامل قرارداد- شرايط عمومی فرم پيشنهاد قيمت و ساير اطالعات به واحد امور مالی مراجعه فرمايند:
))ساير مشخصات((

1( کوره آجر ماشينی به مساحت تقريبی 4 هکتار و به مبلغ پايه 33/000/000/000ريال و به صورت 100درصد نقد می باشد.
2( مهلت تحويل و اخذ اســناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشــنبه 98/04/19 به دبيرخانه شهرداری می باشد و شهرداری در رد يا قبول هريک از 

پيشنهادات مختار است
3( در ساعات اداری همه روزه )در طول مدت آگهی( بازديد از کوره مزبور و تجهيزات برای متقاضيان آزاد  می باشد.

4( چنانچه برنده مزايده از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خودداری نمايد سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر دوم واگذار می شود و به 
همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

5( پس از مشخص شدن برنده مزايده و انعقاد قرارداد سپرده نفرات بعدی مسترد می گردد
6( به پيشنهادات مخدوش ، مشروط و فاقد سپرده ضمانت نامه ترتيب اثر داده نخواهد شد

7( مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ بازگشائی 3 ماه می باشد
8( هزينه نشر آگهی مزايده به عهده برنده می باشد

9(تاريخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخ  پنجشنبه 98/04/20 راس ساعت 10 صبح در دفتر کار شهردارمی باشد.

حسين بابايي - شهردار مالير
شماره م الف 92

98 /04 /02 ریخ تا به  دوم  نوبت  عمومئ   مناقصه  گهئ   آ
شهرداری مالير  در نظر دارد  به استناد  مجوز شماره  294/ش/5/م مورخه 98/03/05 احداث مرکز فرهنگی سرجو  واقع در انتهای قائم مقامی  ، 
را براساس  نقشه های  ابالغی  و تکميلی  و برابر  موافقت نامه  شماره 733126 مورخ 97/12/26 و طرح شماره 1502012028سازمان  مديريت  و 
برنامه  ريزی  استان همدان  از طريق  مناقصه  عمومی  و صرفا  از طريق  سامانه تدارکات  الکترونيکی دولت  شرکت های عمرانی و تاسيساتی  واجد 
صالحيت  )دارای گواهی صالحيت پيمانکاری(واگذار نمايد لذا متقاضيان   می توانند  پيشنهاد  خود را  حداکثر  تا پاين  وقت اداری  روز چهارشنبه  
98/04/19  به  همراه مبلغ 1/300/000/000 ريال وجه نقد  ) واريز به حساب  10/2767836/1 بانک رسالت  شعبه مالير( يا اسناد  خزانه  يا ضمانت  
نامه بانکی  به جهت  سپرده  شرکت  در مناقصه   به  همراه  ساير مدارک شامل اساسنامه  آخرين  تغيرات   و مهر و امضا شرايط عمومی  و قرارداد  
نقشــه  های  اجرايی از طريق  ســامانه تدارکات   به  شهرداری ارسال نمايند  ضمنا پاکت الف تضمين می بايست  الزاما  تحويل دبيرخانه  شهرداری  
گردد  و ساير  مدارک )پاکت ب و ج( از طريق   سامانه  ارسال  شود  جهت  کسب اطالعات  بيشتر  با شماره تماس 08132226061 و داخلی 151 

و 150تماس حاصل  نماييد 

))ساير شرايط((
1-کل پروژه  در سه  طبقه با اسکلت بتنی  و با مساحت  حدود  1500 متر مربع  )هر طبقه  حدود  500 متر مربع  ( می باشد  

2- مدت  اجرای پروژه  يک سال می باشد 
3- پرداخت  کليه کسورات قانونی به عهده پيمانکار می باشد

4- مهلت دريافت  اسناد  تا مورخ يکشنبه 98/04/09 ساعت 14 و مهلت  تحويل  اسناد تا مورخ چهارشنبه 98/04/19 ساعت 14 می باشد 
5- هزينه نشر آگهي مناقصه به عهده برنده مي باشدو شهرداری در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است.

6- چنانچه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خودداري نمايد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و به نفر دوم واگذار مي شود 
و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

7- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشائی ميباشد.
8-پس از مشخص شدن  برنده  سپرده نفرات  بعدی  به آنها  مسترد  می گردد

9-به پيشنهادات  مخدوش- مشروط  و فاقد  سپرده و ضمانت  نامه  ترتيب  اثر  داده  نخواهد شد 
10-تاريخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخ پنجشنبه 98/04/20 راس ساعت 10صبح در دفتر کار شهردار   می باشد. 

11-شرکت کنندگان  موظف اند  قانون منع  مداخله  کارکنان  دولت  را رعايت  نمايند
12-قرارداد مشمول  تعديل  نمی شود

13-مبلغ  کل برآورد  براســاس  فهرســت  بهای ســال  98  ، 24/061/358/645 ريال  می باشد. که مبلغ  14/000/000/000 ريال آن  از اعتبارات  
دولتی  به شماره  طرح فوق  و مابقی  از  منابع داخلی  شهرداری  می باشد که ممکن است  به  صورت تهاتر صورت پذيرد.

حسين بابايي - شهردار مالير
شماره م الف 91

اصالحيه آگهي مناقصه عمومي شهرداري منطقه 3 كه در 
        روز يکشنبه مورخ 98/4/2 چاپ گرديده است به شرح ذيل مي باشد:
        1-حداكثر مهلت قبول پيشنهاد ها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به        

          دبيرخانه شهرداري منطقه سه از تاريخ انتشار اين آگهي تا تاريخ 98/4/13 
پنج شنبه خواهد بود.

یکشنبه 9 تير ماه 1398 
سال بيست و یکم  شمـاره 4283

ا ا م

 ICT اده از آخرين آمار است
در كشور منتشر شد

هگمتانه، گروه فضای مجازی: ســازمان 
فناوری اطالعات ایران، نتایج پنجمين طرح 
آمار گيری دسترســی خانوارها و استفاده 

افراد از فناوری اطالعات را منتشر کرد.
نتایج پنجمین دوره از اجرای طرح آمارگیری 
دسترســی خانوارها و اســتفاده افراد از فناوری 
اطالعات و ارتباطات مربوط به سال 1396 منتشر 

شد.
پنجمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و 
اســتفاده افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات به 
سفارش ســازمان فناوری اطالعات ایران در آبان 
ماه سال 1396 توســط مرکز آمار ایران اجرا شد 
و هــدف از اجرای آن، جمع آوری آمار و اطالعات 
مرتبط با دسترســی خانوارها به فناوری اطالعات 
و ارتباطات و چگونگی اســتفاده افراد از فناوری 
اطالعات براساس 19 شــاخص )نشانگر( توصیه 
 )ITU( شده توســط اتحادیه بین المللی مخابرات

بوده است.
جامعه آمارگیری در این طرح، همه افراد عضو 
خانوارهای معمولی ســاکن، گروهی و مؤسسه ای 
در مناطق شــهری و روســتایی در سال 1396 
بــوده و روش آمارگیری، نمونه گیری و آمارگیری 
از 25000 خانوار کشــور و در حدود 100.000 

نفر بوده است.
هدف کلی از اجــرای این طرح برآورد ضریب 
نفوذ اینترنت کشــور در ســال 1396 اســت. بر 
اســاس این طرح از مجموع جمعیت کشور تعداد 
47.9 میلیون نفر کاربر اینترنت بوده اند که نشان 
می دهد 59.7 درصد جمعیت کشــور از اینترنت 

استفاده کرده اند.
ضریــب نفــوذ 64 درصدی ســال 1396 در 
مقایسه با ضریب نفوذ 45.3 درصدی سال 1394 
بیانگر رشــد 41.3 درصدی نســبت به دوره قبل 

است.
نتایــج این طرح به تفکیک مناطق شــهری و 
روســتایی و در سطح اســتانی به شکل نشریه ای 
مستقل و به شــکل الکترونیکی توسط مرکز آمار 
ایران و ســازمان فناوری اطالعات ایران منتشــر 
شــده است و قابل دسترســی و دانلود است. این 
گزارش در درگاه پایش جامعه اطالعاتی به نشانی 

mis.ito.gov.ir قابل مشاهده و دریافت است.

ا برا بازساز  ه م ان
راد بر مبنا تصور  چهره ا

ص ش

هگمتانه، گروه فضــای مجازی: محققان 
دانشگاه گالســکو برای نخستين بار با نفوذ 
به مغز انسان موفق به دستيابی به کدهایی 
شــدند که تصور انســان از چهره خود و 
دیگران را شــکل می دهد و بر همين اساس 

به بازسازی چهره افراد پرداختند.
به نقل از دیلی میل، انسان بر مبنای خاطراتی 
که از چهره خود و دیگران دارد برخی ویژگی های 
کلیدی صورت های مختلف را به خاطر می سپارد 

که شناسایی آنها را نیز ممکن می سازد.
پژوهشگران دانشــگاه کالسکو با طراحی یک 
نرم افــزار رایانه ای و انجــام آزمایش هایی موفق 
به تحلیل داده هایی شــدند که انســان ها از آنها 
برای شناسایی چهره افراد استفاده می کنند. این 
یافته ها به خصوص برای شناســایی دقیق چهره 
جنایتکاران قابل استفاده خواهد بود. زیرا ترسیم 
چهره آنها را بر مبنای داده های حافظه شــاهدان 

عینی به شکلی دقیق ممکن می کند.
این دستاورد علمی در حوزه های دیگری مانند 
بازی های ویدئویــی و هوش مصنوعی نیز کارآیی 
خواهد داشت. دقت این روش در حد قابل قبولی 
اســت و موجب تمایز قابل قبــول میان چهره ای 

افراد گوناگون می شود.
در حال حاضــر یک پایگاه داده از 355 چهره 
دیجیتالی که به همین شیوه به دست آمده، ایجاد 
شــده که قرار است بر اســاس آنها مدل های سه 
بعدی دیگری برای تســهیل پیشــبرد این طرح 
ایجاد شــود. از این مدل ها برای راســتی آزمایی 
نتایــج آزمایش ها و ارتقــای نتایج پژوهش ها هم 

استفاده خواهد شد.

با هدف حفظ حریم شخصی؛ 
38 درصد کاربران شبکه های 

اجتماعی را ترک می کنند
هگمتانه، گروه فضای مجازی: بررسی های 
مؤسسه کاسپراسکای نشان می دهد نزدیک 
به یک چهارم کاربران شبکه های اجتماعی با 
دارند  قصد  خود  حریم شخصی  هدف حفظ 

شبکه های اجتماعی را ترک کنند.
به نقل از آســین ایج، گزارش تازه مؤسســه 
امنیتی روســی کاسپراســکای با عنوان »ارزش 
حقیقی حریم شــخصی دیجیتال« نشان می دهد 
از هــر 10 کاربر شــبکه های اجتماعی در جهان، 
چهار نفر یعنی 38 درصد قصد دارند حساب های 
خود را در این شــبکه ها تعطیــل کنند تا بتوانند 
حریم شــخصی زندگی خود را در آینده محفوظ 

نگه دارند.
سواســتفاده های گسترده شبکه های اجتماعی 
از اطالعات شخصی افراد و به خصوص انتقال این 
اطالعات به اشخاص و شــرکت های ثالث توسط 
ســایت هایی مانند فیس بوک و اینستاگرام باعث 
شده تا اعتماد به شــبکه های اجتماعی به شدت 

کاهش یابد.
بررسی های کاسپراســکای نشان می دهد 82 
درصــد مردم از شــبکه های اجتماعی اســتفاده 
می کننــد و در ازای در اختیار قراردادن اطالعات 
شــخصی خود از امکانات شبکه های یادشده برای 
برقراری ارتباط با دوستان وخویشان و غیره بهره 

مند می شوند.
البته حذف حســاب کاربری در شــبکه های 
اجتماعی بزرگ چالش هایی را نیز در پی دارد. به 
عنوان مثال 58 درصد از کاربران این شــبکه ها از 
نام کاربری و کلمه عبور خود در فیس بوک برای 
ورود به ســایت های دیگری استفاده می کنند که 
در صورت حذف حســاب در فیــس بوک و غیره 
نمی توانند وارد حساب های دیگر خود نیز بشوند.

اده از دوربين  است
هو مصنوع برا مقابله با 

اه ها روش دزدا 
با نصب  هگمتانه، گروه فضــای مجازی: 
دوربين های هوش مصنوعی در هزار شــعبه 
فروشگاه وال مارت در آمریکا برای ردگيری 
ســارقان به خصوص در زمان خروج از این 

فروشگاه ها تالش می شود.
به نقل از انگجت، اســتفاده از هوش مصنوعی 
برای حفظ امنیت پدیده تازه ای نیست. اما استفاده 
از دوربین های هوش مصنوعی و رایانه هایی برای 
بررســی تصاویر آنها با هدف شناســایی دزدانی 
که ســعی می کنند در زمان خروج از فروشگاه ها 
اقالمــی را به طــور مخفیانه خــارج کنند، هنوز 

چندان متداول نیست.
فروشــگاه زنجیره ای وال مــارت قصد دارد در 
بیش از هزار شــعبه خود از این فناوری استفاده 
کند. برنامه هوش مصنوعی مورد اســتفاده بدین 
منظــور Missed Scan Detection نــام 
دارد و اگر برای خروج کاالیی از فروشــگاه بدون 
اسکن شــدن بارکد خرید آن تالش شود، برنامه 
یادشــده مســؤوالن فروش را از این موضوع آگاه 

می کند.
البته باید توجه داشت که در برخی مواقع این 
رویداد به صورت سهوی و در اثر بی توجهی اپراتور 
فروش یا خریداران رخ می دهد و هوش مصنوعی 
یادشده قادر به تشخیص چنین موضوعی نیست. 
قرار اســت در صورت کســب اطمینان از دقت و 
موفقیت این سیســتم از آن به طور گسترده تری 

در فروشگاه های وال مارت استفاده شود.

يدكننده ابررايانه  آمريکا  تو
چين را تحري كرد

آمریکا  مجــازی:  فضای  گروه  هگمتانه، 
پنج ســازمان چينی را که در حوزه توسعه 
سياه  فهرست  در  می کنند  فعاليت  ابررایانه 
خود قرار داده است. این کشور ادعا می کند 
با کاربردهای  ابررایانه  شــرکت های مذکور 

نظامی توسعه می دهند.
به نقل از آسوشــیتدپرس، آمریکا پنج سازمان 
چینی کــه در حوزه توســعه ابررایانــه فعالیت 
می کنند را در فهرست سیاه خود قرار داده است. 
دولــت آمریکا ادعــا می کند بــرای حفظ امنیت 
ملی خود به رقیب آســیایی اجــازه نمی دهد به 

فناوری های حیاتی اش دسترسی یابد.
به گفته کارشناســان این اقدام وزارت بازرگانی 
آمریکا مذاکرات میان دو کشور را سخت تر می کند. 
یکی از پنج ســازمانی که در فهرست سیاه آمریکا 
قرار گرفته Sugon تولیدکننده ابررایانه است. این 
شرکت به شدت به تهیه کنندگان آمریکایی از جمله 
تراشــه ســازانی مانند اینتل و انویدیا وابسته است. 
 Wuxi چهار شــرکت دیگر نیز عبارتند از انستیتو
Jiangnan فناوری رایانشــی و همین طور سه 
زیرمجموعه Sugon. این شرکت ها مشغول توسعه 

ابررایانه جدید چین هستند.
وزارت بازرگانی آمریکا اعالم کرده این شرکت ها 
از توســعه ابررایانه با کاربردهای نظامی پشتیبانی 
می کنند و فعالیت های آنهــا مغایر با امنیت ملی و 

منافع سیاست خارجی این کشور است.
همینطــور ایــن وزارتخانــه ادعــا می کنــد 
 Wuxi Jiangnan Sugonو  شــرکت های 
سعی دارند نســل جدید فناوری های رایانشی را 

تحوالت قریب الوقوع فضای مجازی
هگمتانــه، گروه فضای مجــازی: فعاليت در 
فضای مجازی در ایران از گذشته تا امروز کش و 
قوس های زیادی داشته و هر از چند گاهی اخبار و 
سخنانی به نقل از مسؤوالن و سياست گذاران در 
این حوزه به گوش می رسد که در سرنوشت فضای 

مجازی تأثيرگذار است.
اینترنت و فضای متأثر از آن که ما در ایران با عنوان 
فضای مجازی یــاد می کنیم، همواره یکی از محل های 
بحث و سیاســت گذاری برای مســؤوالن در دولت های 
مختلف بوده است. برخی با ذکر دالیل قابل قبول اصرار 
به لزوم محدود کردن فعالیت های خالف شرع و قوانین 
در این فضا دارند و معتقدند بســیاری از مشکالتی که 
در حال حاضر در جامعه وجود دارد، از این فضا نشــأت 
گرفته و برخی دیگر معتقدند این فضا مانند شمشیر دو 
لبه ای اســت که اگرچه حضــور بی محابا در آن چندان 
خالی از اشــکال نیست، اما با روش های درست می توان 

بهره های زیادی از این فضا برد.
از سوی دیگر، یکی از مشکالت فعاالن فضای مجازی 
ازجمله کسب وکارهای اینترنتی از گذشته با آن روبه رو 
بودند، تعدد متولیان و تصمیم گیرندگان این حوزه است. 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با زیرمجموعه هایی 
که دارد از جمله ســازمان فناوری اطالعات، ســازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت 
از بخش هایی هســتند که شــاید مهم ترین وظایف را 
در قبال حوزه ICT داشــته باشند. در مقابل برخی از 
مجوزها توسط زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و 
تجارت صادر می شــود و به نوعی وزارت ارتباطات را از 

حیز انتفاع ساقط می کند.
بر این اســاس بود که شورای عالی فضای مجازی به 
تشخیص مقام معظم رهبری و در شرایطی شکل گرفت 
که در فضای مجازی کشور ناهماهنگی بین دستگاه های 
اجرایی وجود داشت و درنتیجه دستور ایجاد شورا برای 

ایجاد هماهنگی صادر شد، یعنی دستگاهی جز شورای 
عالی مجازی نباید در حوزه سیاســتگذاری کالن ورود 
کند، درحالیکه تجربه سال های اخیر نشان می دهد که 
هنوز برخی دستگاه ها از شــورای عالی فضای مجازی 
جهت نمی گیرند و هرچه که مصلحت شان باشد، عمل 

می کنند.
تشکیل شورای عالی فضای مجازی برای این بود که 
یک نقطه کانونی و فراقوه ای با توجه به شــدت تأثیرات 
و وســعت فضای مجازی در کشور ایجاد شود. از سوی 
دیگر برای این که نظام به تدریج بتواند وظایف خود را در 
زمینه ی فضای مجازی انجام دهد؛ بر اساس مأموریتی 
که شــورا برای مرکز ملی فضای مجازی گذاشت، قرار 
شــد که در راستای تبدیل شــدن به دولت سایبری و 
برخــورداری از فناوری های پیشــرفته و شــبکه ملی 

اطالعات، یک فضای سالمی تأمین شود.

اما به گفته دبیر شــورای عالی فضای مجازی، اما 
این موارد مجموعه ای از ایده آل هاست و با اختیاراتی 
که در مأموریت ها به شــورای عالــی فضای مجازی 
داده شد، سهم سیاستگذاری و برنامه ریزی، نظارت و 
تقسیم کار ملی به عنوان محورهای وظایف این شورا 
تعیین شدند. ولی در عمل با چالش هایی مواجه شد، 
از جملــه این که این موارد باید از طرف مســؤوالن 

تمام قوا پذیرفته می شدند.
به عنوان مثال در ســطح جهانی، یکی از مهم ترین 
موضوعات تأثیر گذار در حوزه فناوری اطالعات و فضای 
مجازی، فیلترینگ اســت که هر کشــوری با توجه به 
سیاســت های خود کم و بیــش در این زمینه اقداماتی 
انجام داده اســت. در سوی دیگر ماجرا، در ایران وزارت 
ارتباطــات و فناوری اطالعات خود را مجری فیلترینگ 
می دانــد و تصمیم گیــری درباره ی ایــن موضوع را بر 

عهده ی کارگروه فیلترینگ اعالم می کند. در این شرایط 
اما یکی از موانعی که کسب وکارهای تازه کار ممکن است 
با توجه به سیاســت گذاری های مختلف گرفتارش شده 
باشند، مسدود شدن توســط کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه بوده که یا موقت و یا به صورت دائم، 

برای آن ها مشکل ساز شده است.
در این شرایط اخیراً محمدجعفر منتظری - دادستان 
کل کشــور- اظهار کرده اســت: دنبال این هســتیم 
که مشــکالت فضای مجازی را از بیــن ببریم، در کنار 
اســتفاده از فضای مجازی که فناوری ارزشمندی است 
اما متأسفانه به دلیل رها کردن این فضا و نبود مدیریت 
کافی بر آن، شــاهد آثار ســو و تبعات منفی هستیم. 
اقدامات خوبی را در راســتای رفع مشــکالت این فضا 
در ماه های گذشته داشــتیم و از آغاز تیرماه نیز شاهد 

تحوالتی قابل توجه در فضای مجازی خواهیم بود.
او همچنین خاطرنشــان کرده اســت: در این مورد 
اقداماتی از ناحیه رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است 
و بنده هم به عنوان فردی که هم مســؤولیت مستقیم 
در این فضا داشــته و هم رئیس کارگروه تأیید مصادیق 
مجرمانه هستم، اقداماتی را انجام داده ایم و امیدواریم در 
تیرماه شــاهد تحوالت خوبی در فضای مجازی باشیم، 
به شرطی که دولتمردان و دست اندرکاران حوزه فضای 
مجازی، وظایف ابالغی را عمل کنند و نگذارند دستگاه 
قضائی ورود پیدا کنــد به عرصه هایی که خودش زیاد، 

مایل نیست.
منتظری گفته است: ما بایستی زیرساخت ها را آماده 
کنیم و در راستای تحقق انتظارات مقام معظم رهبری 
از شــورای عالی فضای مجازی و دستگاه قضا، این فضا 
را هرچه ســریع تر پاکســازی کنیم و از دستبردهایی 
که دشــمن از این طریق به کشــورمان وارد می کند و 
ضربه هایی را که به حیثیت، شرف، آبرو و خانواده های ما 

وارد می کند، کاهش دهیم.

ارزهای دیجيتالی در کدام کشورها محبوبيت بيش تری دارند؟
هگمتانه، گروه فضــای مجازی: آمارها حاکی 
ارزهای دیجيتال رمزنگاری شــده  اســت که 
همچون بيت کوین در ترکيه و منطقه آمریکای 

التين از محبوبيت بيش تری برخوردار شده اند.
به گــزارش ایســنا، تازه ترین آمارهای مؤسســه 
تحقیقاتــی استاتیســتا )statista( نشــان می دهد 
کــه کاربــران ترکیه و کشــورهای آمریــکای التین 
نسبت به ســایر نقاط جهان از خریداری، استخراج و 
ســرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال رمزنگاری شــده 

استقبال بیش تری نشان داده اند.
بــا توجه به اهمیــت روزافزون ارزهــای دیجیتال 
رمزنگاری شده در جهان، کاربران زیادی به استخراج و 
سرمایه گذاری در آنها روی آورده و از این طریق سعی 

دارند که ثروت هنگفتی را به جیب بزنند.
فنــاوری ارزهــای دیجیتالــی رمز پایــه همچون 
بیت کوین یک پول رمزنگاری شــده است، این امکان 
را بــه کاربــران می دهد که بدون نیاز بــه هیچ بانکی 
مبادالت مالی خــود را انجام دهند و هم چنین هویت 

طرفیــن معامله نیز ناشــناس باقــی می ماند. ارزهای 
دیجیتالی رمزنگاری شــده باید توسط سخت افزارهای 
قدرتمنــدی که معمــوالً کارت گرافیک موجود در ابر 

رایانه هاست، استخراج یا به اصطالح ماینینگ شوند.
گفته می شود ارزهای دیجیتالی رمز پایه غیرقابل هک 
هستند و باید به صورت ناشناس و با استفاده از سخت افزارهای 
قدرتمندی از پلت فرم های مخصوص اســتخراج این نوع 

ارزهای مجازی، استخراج یا به اصطالح ماینینگ شوند.
بسیاری از کشورهای جهان در ابتدا در تالش بودند 
تــا این پول بی افســار را کنترل کــرده و معامالت با 
آن را تا حد امــکان محدود کنند؛ چراکه آن ها بر این 
باورند بیت کوین به تجارت های غیرقانونی و غیرمجاز 
هم چون تجارت اســلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق 
دارو و مــواد مخدر دامن زده و بــه علت آنکه مقامات 
قضائی و پلیس نمی توانند طرفین معامله را شناسایی 
و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده از آن می شود. 
این در حالی اســت کــه برخی دیگر از کشــورها با 
وضع قوانین دقیق و درست، اســتفاده از این ارزهای 

دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز اعالم کرده اند.
 dashnews بر اســاس نمودار کــه در وبــگاه
آمده است، کشــورهایی که در آنها ارزهای دیجیتال 
رمزنگاری شــده همچون بیت کویــن از محبوبیت و 
استقبال بیش تری نسبت به سایر نقاط جهان برخوردار 

شده است، به چشم می خورد:
طبــق نمودار، ترکیــه، برزیل، کلمبیــا، آرژانتین، 
آفریقــای جنوبی، مکزیک، شــیلی، چیــن، اندونزی، 
اسپانیا، روسیه، دانمارک، اســترالیا، انگلستان، ایاالت 
متحــده آمریــکا، فرانســه، آلمان و ژاپن بــه ترتیب 
کشورهایی از جهان بوده اند که در آنها بیش ترین آمار 
اســتقبال از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده همچون 

بیت کوین به ثبت رسیده است.
طی چند ســال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری 
شــده بســیاری هم چون بیت کوین، مونــرو، ریپل و 
اتریــوم از محبوبیت و اســتقبال بی نظیری برخوردار 
شــده و کاربران بســیاری در جهان به دنبال استخراج 
و تبدیل پول های خود به ارزهای دیجیتالی هســتند؛ 

چراکه این روزها بســیاری از افراد با خرید و استخراج 
این ارز توانســته اند به پول زیادی دســت پیدا کنند. 
چندی پیش بود که کارشناسان پیش بینی کرده بودند 
با شکوفایی فناوری بالک چین، روند استخراج ارزهای 
دیجیتالی رمزنگاری شــده نیز صعودی خواهد شد و 

رشد قابل مالحظه ای را تجربه خواهد کرد.

وجود 30 هزار مدرسه متصل نشده به شبکه ملی اینترنت
هگمتانــه، گــروه فضای مجازی: نشســت 
مشترک کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوری 
با سرپرســت وزارت آموزش وپــرورش و وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات با موضوع بررســی 
اجرای ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه برگزار 

شد.
به گزارش ایسنا، سید جواد حسینی در این نشست 
اظهار کرد: این ماده حکم تکلیفی است که باید توسط 
دو وزارت آموزش وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات اجرایی شــود و در راستای پیشرفت آن گام 

برداریم.
وی گفــت: این ماده در ســه بخــش نرم افزاری، 

ســخت افزاری و محتوایــی وزارت ارتباطات را مکلف 
کرده اســت تا با همکاری وزارت آموزش وپرورش آن 

را اجرایی کند.
حسینی با اشــاره به اینکه وزارت آموزش وپرورش 
بهترین محل برای سرمایه گذاری در فناوری اطالعات 
اســت، اظهار کرد: در حال حاضر از 107هزار مدرسه 
کشــور، 77هزار مدرسه به شبکه ملّی اینترنت متصل 
هســتند و 30هزار مدرســه غیر متصل به شبکه ملّی 
اینترنــت داریم که تقریباً تمام مدارس متصل نشــده 
مشــمول ماده 69قانون برنامه ششــم توسعه؛ یعنی 
مدارس در شــهرهای زیــر 20 هزار نفر، روســتاها و 

حاشیه شهرهای بزرگ می شود.

بــه گزارش معاونت روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت آموزش وپــرورش، در پایــان این نشســت بر 
اساس تصمیم کمیســیون، دو وزارت آموزش وپرورش 
و ارتباطــات و فناوری اطالعات موظف شــدند ظرف 
یک هفته تفاهم نامــه ای در جهت اجرای این ماده به 
کمیسیون ارائه دهند و پس  از آن ظرف دو هفته برنامه 
عملیاتی جهت اجرای این طرح به کمیسیون آموزش 

و تحقیقات مجلس ارائه شود.
شایان ذکر است ماده 69قانون برنامه توسعه ششم 
به این شرح است: ماده 69-وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات )سازمان فناوری اطالعات( با رعایت مصوبات 
شــورای عالی فضای مجازی مکلف اســت با همکاری 

وزارت آموزش وپــرورش تــا پایان ســال دوم اجرای 
قانون برنامه هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی 
الکترونیک )ســخت افزاری- نرم افــزاری و محتوا( به 
کتب درســی، کمک آموزشی، رفع اشــکال، آزمون و 
مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد 
سنجی، آموزش مهارت های حرفه ای، مهارت های فنی 
و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان 
شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای 
بزرگ فراهم کند. دولت بــرای تأمین هزینه های این 
ماده می تواند از مشــارکت بخش غیردولتی اســتفاده 
کند. هزینه های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول 

مالیاتی تلقی می شود.

مرورگر فایرفاکس؛ درگاهی برای نفوذ هکرها
هگمتانه، گروه فضای مجازی: کارشناســان 
امنيتی بــه تازگی اعالم کرده انــد که گروهی 
از هکرها اخيراً موفق شــده اند با اســتفاده از 
آســيب پذیری موجود در مرورگر فایرفاکس به 
نفوذ   Coinbase صرافی  کارمندان  حســاب 

کنند.
چندی پیش بود که شرکت موزیال، توسعه دهنده 
مرورگر اینترنتی فایرفاکس، به تمامی کاربرانش اعالم 
کرد که هرچه سریع تر نســخه به روزرسانی شده این 
نرم افزار را دریافت و دســتگاه خــود را آپدیت کنند 

تا با مسدودســازی آسیب پذیری و حفره های امنیتی 
موجــود در آن، جلوی نفــوذ و دسترســی هکرها و 
مجرمان سایبری به اطالعات شخصی و خصوصی خود 

را بگیرند.
اما حاال به تازگی کارشناســان و تحلیلگران فعال 
در حوزه امنیت ســایبری دریافته و اعالم کرده اند آن 
دســته از کاربرانی که در به روزرســانی دستگاه خود 
تعلل ورزیده اند، مورد هجوم و حمله ســایبری گروهی 
از هکرها قرار گرفته اند و آن ها توانســته اند به سادگی 
به اطالعات مالــی، هویتی و به عبارتــی دیگر حریم 

خصوصی آنها وارد شده و دسترسی پیدا کنند.
بــه گفته یکــی از اعضــای تیم امنیتــی صرافی 
Coinbase، ایــن هکرهــا با اســتفاده از آســیب 
پذیری موجود در مرورگر فایرفاکس به اطالعات مالی 
حســاب های کاربری کارمندان ایــن مرکز که یکی از 
بزرگتریــن صرافی هــای مبادالت ارزهــای دیجیتال 
رمزنگاری شــده همچون بیت کوین به شمار می رود، 
بدون مجوز برای اجرا و بارگذاری کدهای این ســایت 

دسترسی یافته اند.
بر اســاس گزارش وب ســایت هکرنیوز، بسیاری 

از کارشناســان امنیتی بر این باورند که خوشــبختانه 
حمالت اخیــر علیه کارمندان و پرســنل این صرافی 
صورت گرفته و مشــتریان آن تحــت تأثیر این حمله 

سایبری قرار نگرفته اند.
موزیــال همچنیــن از تمامــی کاربــران مرورگر 
فایرفاکــس درخواســت کرده که ســریعاً جدیدترین 
آپدیت و به روزرســانی این نرم افزار را بر روی دستگاه 
خــود نصب و دریافت کنند تــا از اطالعات خصوصی، 
مالــی و هویتــی خــود در فضای مجازی بیشــترین 

محافظت را به عمل بیاورند.

سه چهارم اپليکيشن های موبایل ضعف امنيتی دارند

هگمتانه، گروه فضای مجازی: گزارشی جدید 
نشان می دهد سه چهارم اپليکيشن های اندروید 
و »آی او اس« اطالعات کاربران را به شــيوه ای 

غير ایمن ذخيره کرده اند.
به نقــل از بیزینس اینســایدر،طبق تحقیق جدید 

شــرکت Positive Technologies سه چهارم 
اپلیکیشــن های اندرویــد و iOSدر خصوص ذخیره 

سازی اطالعات ضعف دارند.
ایــن گزارش به مشــکالت امنیتــی می پردازد که 
در بســیاری از اپلیکیش های گوگل پلی و اپ اســتور 
iOS وجود دارد. ذخیره ســازی اطالعــات کاربران 
اپلیکیشــن ها به شــیوه غیر ایمن به نشت اطالعاتی 
مانند پســورد، اطالعات مالی و شــخصی و ارتباطات 

افراد توسط هکرها می شود.
در 38 درصــد اپلیکیشــن های iOS و 43 درصد 
اپلیکیشن های اندروید ضعف های امنیتی با ریسک باال 

وجود دارد.
همچنین 76 درصد اپلیکیشــن هایی که در 2018 
میالدی روی موبایل ها دانلود شــدند به طور غیر ایمن 
اطالعات کاربران را ذخیره کرده اند و هکرها می توانند 

به آنها دسترسی یابند.
عــالوه بــر آن در گزارش ذکر شــده 89 درصد از 
ضعف های امنیتی موجود در اپلیکیشــن ها به هکرها 
اجازه دسترســی به اطالعات از راه دور را می دهد. به 
عبارت دیگر هکرها الزم نیســت به طــور فیزیکی به 
موبایل کاربر دسترسی داشته باشند تا بدافزاری روی 

آن نصب کنند.
البته این گزارش به طور خاص به اپلیکیشــنی به 

عنوان یک ریسک امنیتی اشاره نکرده است.
یکی از نگرانی هایی که این گزارش به وجود آورده 
آن است که اپلکیشن ها فقط به مشتری )صاحب تلفن 
همراه( سرویس نمی دهند. آنها اطالعات را به سروری 
متعلق به توســعه دهنده اپلیکیشن منتقل می کنند. 
هرچند سیستم های عامل جدید موبایل مکانیسم های 
امنیتــی در خود دارند که از دسترســی غیر مجاز به 

اطالعــات جلوگیری می کند اما بیشــتر اوقات چنین 
اقدامات حفاظتی برای اطالعاتی که در ســرور توسعه 
دهنده ذخیره می شــود، انجام نشده است. همینطور 
اقدامات حفاظتی زیادی بــرای انتقال اطالعات میان 
موبایل و ســرور نیز وجود ندارد. این بدان معنا اســت 
که ضعف های امنیتی در ســرورهای توسعه دهندگان 

هم وجود دارد.
ایــن گــزارش شــامل توصیه هایی برای توســعه 
دهندگان اســت تا اپلیکیشــن هایی بــا امنیت بهتر 
بسازند. از ســوی دیگر کاربران باید به درخواست های 
دسترســی اپلیکیشــن ها به اطالعــات مختلف توجه 
بیشــتری نشــان دهند. آنها باید به طور دقیق بدانند 
به اپلیکیشن اجازه می دهند به چه اطالعاتی دسترسی 
یابد. اگر درخواســت اطالعات از سوی اپلیکیشن غیر 

معقول به نظر می رسید باید آن را رد کرد.



سازمان آگهی های
 روزنامه هگمتانه

hegmatan.request@gmail.com

w w w . h e g m a t a n e h - n e w s . i r

 0918909093
 38282939 

مناقصه گهئ  آ
1 15

شهرداری منطقه دو همدان

ا  در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري کليه امور خريد و تامين گونه های گياهی مورد  ه د هم شهردار من
يل به اشخاص حقيقی و حقوقي اقدام نمايد. ايت 98/11/25  با شرايط  اري  98/4/25 ل نياز باغ گل ها  برای مدت هفت ماه  از 

يل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانکي مي باشد  ضمنا  1-مبلغ ســپرده تضمين شــرکت در مناقصه مذکور براساس مبلغ جدول 
قه دو همدان جهت واريز اعالم مي گردد. حساب شماره  74051133313332  نزد بانک  مهر ايران  شعبه صدف  به نام  شهرداری من

ايت 98/04/19 جهت اخذ اوراق مناقصه به امورقراردادها سازمان سيما،منظر و فضای  اري 98/04/09 ل 2-متقاضيان می توانند از 
يت ، روبروی کالنتری 15 مراجعه نمايند . سبز شهری شهرداری همدان  واقع در ميدان رسالت ، بلوار و

ر 98/04/19 تحويل دبيرخانه شــهرداری  3-متقاضيان می توانند پيشــنهادات خود را ازتاريخ نشــراين اگهی تا پايان وقت اداري م
قه دو همدان به آدرس خيابان تختی ، نمايند. من

4-مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه می باشد  . 
5-کليه هزينه های نشر آگهی و ديگر هزينه های دولتی  بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.

ر  98/04/20 ساعت 10 صبح در محل شهرداری ستاد خواهد بود. 6-زمان قرائت پيشنهادها روز پن شنبه م
7-شهرداری همدان در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

8-متقاضيان می بايست دارای گلخانه )مرکز توليد گل و گياه( به منظور توليد و نگهداری گونه های مندرج در موضو قرارداد باشند.
وليتی  9-عواقب ناشی از ورود هرگونه آفت يا بيماری همراه گونه های وارد شده به استان به عهده فروشنده می باشد و شهرداری مس

در قبال آن ندارد.
10-جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های 38214925- 38214926 تماس حاصل نموده و يا به سازمان سيما منظر وفضای 

سبز شهرداری همدان مراجعه نمائيد .
11-شرکت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف شهرداری همدان می باشد.

12-ساير اطالعات و جزئيات مربوط به پيمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

هردي ياهی مورد نيازنام پرو ونه های  مح تامين اعتبارنو 
مين  مبلغ ت
سپرده)ريال (

ريد و تامين  کليه امور 
ياهی مورد  ونه های 

نياز با  ها

ايی  لهای فصلی ن ه ،  ت ت ، در در
داد و  اب با ت ر )م لدانی ، ب و 
کيفيت مندر در اورا مناقصه (

ه دو  شهرداری من
همدان
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ا ا  شهر شهردار  ر   ا م ي ما  ا م  اب   ر

م ا و  یده  ا مز گهئ  مآ ا و  یده  ا مز گهئ  مآ ا و  یده  ا مز گهئ  آ
ر 96/11/28 شورای  /0/9 م ای سب شهری( با اســتناد به مج شماره 64192 ر   ما من ما س ا )سا شــهرداری هم
اســالمی شــهر همدان و مجوز شــماره 10/11/5609 مورخ 98/03/29 شــهرداری همدان در نظر دارد تعداد 2 پالک زمين مسکونی عادی 
اري 98/04/09 تــا پايان وقت اداری  را ازطريــق مزايــده کتبی به فروش برســاند از متقاضيان دعوت می شــود جهت ارائه پيشــنهاد از 
يت روبروی  ر 98/04/19 به امور قراردادهای ســازمان سيما منظر و فضای سبز شهری به آدرس ميدان رسالت بلوار و چهارشنبه م ر

يل می باشد. کالنتری 15 ساختمان خدمات شهری مراجعه نمايند ، شرايط مزايده به شرح 
يل به  حســاب سپرده سازمان به  شماره   1-متقاضيان  بايســتی  جهت شــرکت  در مزايده  به  عنوان  ســپرده   ضمانت به  شــرح جدول  
کر اســت در صورت عدم  زم به  3-3368299-12-7405  نزد  بانک  مهر ايران شــعبه صدف واريز و في آن را در پاکت الف قرار دهند 

وجود في به پيشنهاد ارائه شده رسيدگی نخواهد شد.
2-شرکت کنندگان در مزايده می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر و بازديد از امالک مذکور از تاريخ نشر آگهی به مدت 10 ر به سازمان 

مراجعه نمايند.
3-برنده مزايده بايستی  پس از ابالغ کتبی ظرف مدت يک هفته نسبت به واريز مبلغ ملک به حساب سازمان  اقدام نمايد در غير اين صورت 
با ضبط ســپرده وی معامله با نفر دوم انجام خواهد شــد همچنين در صورت عدم انعقاد قرارداد توســط برندگان اول و دوم سپرده آنها ضبط 
خواهد شــد ، ضمنا پيمانکارانی که از ســازمان طلب کار می باشند در صورت برنده شــدن تنها 30 درصد از مبلغ مزايده قابل تهاتر می باشد 

الباقی مبلغ مزايده نقدا دريافت می گردد.
4-پيشــنهاد بايستی واضح روشن با قيد مبلغ و مشــخصات زمين مورد تقاضا به همراه  تصوير کارت ملی و تلفن تماس متقاضی در پاکت در 

بسته باشد.
5- شهرداری همدان )سازمان سيما منظر و فضای سبز شهری ( در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات واصله به هر شکل مجاز و مختار است..

6-هزينه های نقل و انتقال ، حق الزحمه کارشــناس دادگســتری جهت برآورد ارزش امالک و نشــر آگهی و ساير هزينه های قانونی به عهده 
برنده مزايده خواهد بود..

يل می باشد. مشخصات پالک های مورد نظر به شرح 

Mنو کاربریردي بتیمترا 2 مين ريالقيمت پايه کارشناسی ريالپ  مبلغ سپرده ت

تپه امام  ونی /2عادی0 زمين مس 50/000/000250/000/000

تپه امام 2 ونی 20 زمين مس /عادی/ 20/000/00000/000/000

شماره م الف 493

نوبت اول اده  وق ا ور  اد به  م عموم ع آگه دعو  م
دا اندار هم کن كاركنا است اون م شركت ت

 
س ساعت 17روز چهارشنبه مورخ 1398/5/9   جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن استانداری همدان ر
در محل نمازخانه اســتانداری واقع در ســاختمان استانداری طبقه همکف  برگزار می شود. بدينوسيله از کليه اعضاء )صاحبان سهام( دعوت بعمل 
مــی آيــد در موعد مقرر در مجمع فوق حضور بهم رســانيده و يا وکالی خــود را کتباً  معرفی نمايند. ضمناً از کليه اعضــاء محترم که تمايل به 
ت مديره و بازرس را دارند درخواست می شود مدارک خود را حداکثر تا 10 روز پس از انتشار آگهی به  دفتر شرکت واقع در  حضوردرترکيب هي

ساختمان استانداری طبقه زيرين تحويل نمايند.
ه ر  دس

2- طرح و تصويب صورت های مالی ســال1397.  3- تصويب بودجه و  ت مديره و بازرس در مورد عملکرد ســال 1397.  1- گزارش کتبی هي
تعيين خط مشی شرکت در سال 1398.  4- طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضاء   5-  تعيين و تصويب حق الزحمه مدير عامل و مديران  
ت مديره  8- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل  ت مديره  7-  انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هي  6- طرح و تصويب پاداش ساليانه هي
و تعيين حق الزحمه بازرس. ضمناً موسسات حسابرسی که داوطلب شرکت در انتخاب بازرس تعاونی هستند ميتوانند جهت ثبت نام تاپايان وقت 

اداری مورخ 98/4/20به دفترشرکت مراجعه نمايند. 
اون ت مديره شركت ت ي هي ين  ر حميد پور ح
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ت مديره و بازر  ويت در هي لبين ع راخوا داو آگهي 
ين شهرستا بهار اتحاديه صن حمل و نقل و مکاني

ت مديره  بر اســاس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر اســت انتخابات هي
و بازرس اتحاديه حمل و نقل و مکانيســين شهرســتان بهار برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت 
يل شــرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل ت مديره و بازرس اتحاديه صنف به مزبور که در   در هي
ت  1 به م ر 98/04/25 ايت ر سه شنبه م 1  ل ر 98/04/15  مــي آيد از روز شــنبه م
i )قسمت ثبت نام  r a n i a n a sn a f .i r يل( با مراجعه به سامانه  10 ر کاري )بدون احتســاب ايام تع
داوطلبين در انتخابات اتحاديه صنفي در صفحه اول سامانه( نسبت به ثبت نام و اخذ کد رهگيري اقدام 
ت اجرايي برگزاري انتخابات  يل و کد رهگيري اخذ شده و هي سپس شخصا با در دست داشتن مدارک 
اتحاديه هاي صنفي واقع در بهار بلوار آيت اله بهاري کوچه سماء اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 

بهار مراجعه و نسبت به تکميل پرسشنامه و تحويل مدارک اقدام نمايند.
ت  ب داشــتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هي شــرايط دا

مديره اتحاديه )مدرک تحصيلي و يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش(
ا بهار اديه ها صن شهرس خابات ا ار ا راي بر ت ا ر ر ه ع 
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كاريکلماتور

تا تا تاب
کاریکلماتور نثر اســت. بازی زبانــی دارد تا 
بتوانــد گفتنی هــا را دیدنی کنــد. کاریکلماتور 
طنــز دارد و از نظــر معنایی، صراحــت دارد. از 
چند معنایی واژه ها ســود می بــرد. کاریکلماتور، 
معموال از بدیهیات و روزمره ها و دم دستی هاست. 
سابقه ای در ادبیات کهن به عنوان یک ژانر ندارد. 
اما می شــود نمونه هایی در نثر و نظم از آن پیدا 
کرد. جمالت در ایــن نوع از نثر با ذهن خواننده 
بازی می کنند و اندیشــه هایی تــو در تو را خلق 
می نماینــد. در این ســتون جمالتی به ســبک 

کاریکلماتور آورده شده است.
زیبایی  بياوریم،  تاب  را  تابستان  گرمای 

بستان ها دیدنی می شود.
شکوفه ها که می روند، ميوه ها می رسند.

گرما تير را به سوی تابستان نشانه گرفت.
تابستان که می شود، بستان ها پر از تاب 

می شوند.
آب بازی می کرد، نگاهش با ماهی قرمز.

شاعرانه

شبيه شيشه
چه شبیه شیشه است

نگاه تو من که غرق می شوم
می شکند نگاه تو می ریزد

دانه دانه اشک از 
چشم تو...

چه شبیه شیشه است
قلب تو...

من که می آیم کنارت 
سرخ می شود گونه های تو

می ریزد آرام آرام
بهانه های تو...

چه شبیه شیشه است
احساس تو من که حرف می زنم

پرمی کشد هزاران
شاپرک از وجود تو...

انه تركاشوند ا

رمود:  منين از پيامبر روايت كرد كه  م اميرا

دي ترين شما به من در روز قيامت و  ن
اعت آ است كه  اوارترين شما به ش س
و تر و امانتدارتر و خو اخالق تر  راست

دي تر باشد. و به مرد ن
8 اما صدوق 

خت ختهچ فتنه بود هک حسن تو رد جهان اندا هک یک دم از تو نظر رب نمی توان اندا

خوارت خون  انمهربان  غمزه  ختبالی  هچ خون هک رد دل یاران مهربان اندا

ختز عقل و عافیت آن روز رب کران ماندم اندا میان  رد  تو  حدیث  روزگار  هک 

ختهن باغ ماند و هن بستان هک سرو اقمت تو ربست و ولوهل رد باغ و بوستان اندا

زنهار مفکنم  دیده  از  و  کن  دوستی  ختتو  اندا زبان  رد  تو  ربای  ز  دشمنم  هک 

ربگیرند تو  کز  چشم  کان  تو  چشم اهی  ختهب  اندا آسمان  ماه  رب  باشد  ردیغ 

کایت روزی هب دوستان ربسد ختهمین ح هک سعدی از پی جاانن ربفت و جان اندا

سعدی

رو رهع  ميدا اما خمين 

آموزه ها محمد برا شهروند قرآن

نا و پنير و سب زياد است
وري نا و سب ب

در قرآن مجید آمده است: همانا انسان حریص و کم طاقت 
آفریده شــد، هنگامی که بدی به او می رسد بی تابی می کند و 

وقتی خوبی به او می رسد مانع دیگران می شود.
امام حســین علیه السالم فرموده اند: قناعت موجب آسایش 

تن ها است.
حکایت: روزی پیش خودم فکر کردم غذای ساده ای تهیه 
کرده و ببرم با شــیخ انصاری)ره( بخوریم، غذایی ســاده تر از 
نان و پنیر و ســبزی پیدا نکردم، به اندازه دو نفر تهیه کردم و 
رفتم خدمت ایشان گفتم غذای مختصری آورده ام که بخوریم. 
ایشــان وقتی نان، پنیر و ســبزی را دید فرمود: »داداشی این 
همه را که نمی شــود یا نان و سبزی یا نان و پنیر، ولی چون 
سبزی زود خراب می شود نان و سبزی را بخوریم، پنیر را نگه 

دارید فردا از آن استفاده کنیم.«
قناعت توانگر کند مرد را

خبر کن حریص جهانگرد را

ر ش

از آن تنهایی ملک غریبی شد هوس ما را
که روزی چند نشناسیم ما کس را و کس ما را

ز دست ما اگر پابوس خوبان بر نمی آید
همین دولت که: خاک پای ایشانیم بس ما را

به راه محمل جانان چنان بی خود نیم امشب
که هوش رفته باز آید به فریاد جرس ما را

به آب چشم ما پرورده شد خار و خس کویش
ولی گل های حسرت می دمد زان خار و خس ما را

گر از دل هر نفس این آه عالم سوز برخیزد
کسی دیگر نخواهد ساخت با خود هم نفس ما را

ز دست ما کشیدی طره و صد جا گره بستی
که کوته گردد و دیگر نباشد دسترس ما را

هاللی، روزگاری شد که دور از گلشن رویش
فلک دل تنگ می دارد چو مرغان قفس ما را

تاي هال 

برای اسالم، جنس زن یا مرد مطرح نيست؛ تکامل انسانی مطرح است
هگمتانه، گروه فرهنگی: اگر در کشــور ما 
و جامعه ایرانی، کســانی نــام زن و حقوق زن 
را از ایــن جهت بیاورند کــه مجاّلت غربی، یا 
گزارشــهای غربی، یا سیاســیون غربی، ایران 
اســالمی را مّتهم کرده اند به این که به حقوق 
زن نمی رسد، این غلط است. با این هدف نباید 
وارد این میدان شــد؛ چون به انحراف و اشتباه 
خواهد انجامید. اگر ما بــا این قصد، وارد این 
میدان دفاع از زن شــویم کــه از غربیها عقب 
نیفتیم، اشــتباه خواهیم کرد. اگر به این قصد 
وارد شویم که آنها به ما نظر بد و منفی نداشته 
باشند، اشتباه خواهیم کرد. اگر با این تصّور و 
توّهم وارد این میدان شویم که خیال کنیم آنها 
در این زمینه راه صواب پیموده اند و راه درست 
را پیدا کرده اند، به شّدت اشتباه خواهیم کرد. با 
این هدفها و با این نّیتها وارد این میدان نباید 

شد؛ چون مبتنی بر اشتباه است.
متأســفانه امــروز من می بینــم بعضی از 
مقاالتی که به عنوان دفاع از زن نوشته می شود 
و بعضی از سخنانی که به عنوان احقاق حقوق 
بانوان بر زبان جاری می گردد، کاماًل از موضع 
انفعال اســت؛ چون غربیها این طور گفته اند، 
چون اروپایی ها این گونه نوشــته اند، چون به 
ما این طور نســبت داده اند. اگر ما هم در مقام 
دفاع حرفی بزنیم و راهی را بپیماییم، این کاماًل 
منحرف کننده و اغواکننده است. ما باید ببینیم 
حقایقی که در عالم وجود دارد - که بیشتریِن 
این حقایق هم در تعالیم اسالمی نهفته است 

- چیست؟
اســالم طرفدار تکامل بشــر اســت. برای 
اسالم، زن و مرد هیچ فرقی ندارد. برای اسالم، 
جنس زن یا جنس مرد مطرح نیست؛ تکامل 

انسانی مطرح است. یک جا سخن از مرد گفته 
می شود، یک جا سخن از زن. به یک مناسبت 
از زن تجلیل می شود، به یک مناسبت از مرد؛ 
چون دو حّصه پیکره بشــرند، دو بخش وجود 
بشری هســتند. از لحاظ جنبه  بشری و جنبه 
الهــی، هیچ تقاوتی با همدیگــر ندارند. لذا در 
قرآن آن وقتی که می خواهد راجع به انسانهای 
خوب یا انســانهای بد مثل بزنــد، از زن مثل 
می آورد: »وضرب اهلل مثاًل للذین کفروا امر نوح 
و امر لوط«. در مورد کســانی هم که مؤمن 
هستند، مثال می زند؛ »امر فرعون«. در هر دو 
جا، مثال و نمونه کامل راه خطا و راه صواب را 
از زن ذکر می کند؛ یک جا هم راجع به مردان 

سخن می گوید.
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»فصل فيروزه« دریچه ای به والیت پذیری و عشق حقيقی است
فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
»فصل  کتــاب  نویســنده 
این  محتوای  درباره  فيروزه« 
فيروزه«  »فصل  گفت:  کتاب 
تماشــای  برای  دریچــه ای 
حقيقت عشــق اســت که 
والیت پذیری  بــر  تمرکز  با 
حضرت معصومه)س( مخاطب 

را با خود همراه می کند.
نویسنده کتاب  زارع،  محبوبه 
»فصل فیــروزه« که بــه عنوان 
یکی از منابع نهمین جشــنواره 
بخش  در  رضــوی  کتابخوانــی 
جوان و بزرگســال معرفی شده 
اســت، درباره این کتاب توضیح 
داد: فصل فیروز داســتان بلندی 
با ژانر عاشقانه است که در کلیت 
موضوعی خود به تبیین حقیقت 
عشق که همان اصل والیت است 
از رهگذار ســیره و قصه عشــق 
و تــوالی حضــرت معصومه س 

می پردازد.
وی افــزود: ســاختار کتاب، 
قصه بــه هم پیوســته دختری 

زرتشتی را روایت می کند که در 
مرتبط  اما  مســتقل  اپیزودهای 
و در پــی هــم قصــه زندگی و 
داستان عشــق او به جوان سنگ 
تراشی را شرح می دهد که در پی 
یافتن او به سیره و سفر حضرت 
معصومه)س( وصل می شود و از 
این رهگذر حقیقت عشق را درک 
می کنــد. زارع درباره انگیزه خود 
از نگارش این کتاب توضیح داد: 
بعد از تجربــه تولیداتی از تاریخ 
اهل بیــت)ع( و روایــت آیینی 
بزرگــواران،  این  ادبی ســیره  و 
تصمیم داشتم به نشــان ارادت 
به حضرت معصومه)س( اثری را 
به ساحت ایشان تقدیم کنم، اما 
نمی خواستم روایت تاریخی صرف 
داشــته باشم. با رصد ذائقه جوان 
امروزی خصوصاً دختران که روز 
میالد حضــرت معصومه)س( به 
نام آنها نامگذاری شــده، به این 
نتیجه رســیدم که ادبیات آیینی 
باید به صورت تلفیقی با داســتان 
تخیلی به ســاحت قلب و درک 

مخاطب بنشــیند. این نویسنده 
ادامــه داد: بنابراین اولین تجربه را 
با »فصل فیــروزه« آغاز کردم که 
البته در نســخه ابتدایی که ناشر 
دیگری برای انتشــار در دســت 
داشت، با مقاومت هایی روبرو شد؛ 
زیرا آن زمان انتشار کار تلفیقی با 
سیره معصومین)ع( را مصداقی از 
تحریف تاریخ شــمرده می شد، اما 
خوشبختانه کتابستان با جسارت و 
مقاومت حرفه ای خود این کتاب را 

در واقع احیا کرد.
وی دربــاره تأثیرات و ثمرات 
مطالعه این کتــاب بر مخاطبان 
توضیح داد: خواندن هیچ کتابی 
بی تأثیر بر مخاطب نیســت، اما 
درخصــوص ارزش افــزوده باید 
بگویم کتابــی که در راســتای 
تعمیق و توســعه باورهای درونی 
خصوصاً در موضوعــات دینی و 
به ویژه در اسالم و تشیع و بزرگان 
معصوم)ع( باشد، حامل و حاوی 
ارزش های فکری ای است که رشد 
دهنده و تعالی بخش روح انسان 

است. این نویســنده تأکید کرد: 
»فصل فیــروزه« دریچه ای برای 
تماشای حقیقت عشق است که 
با تمرکز بر والیت پذیری حضرت 
معصومه)س( مخاطب را با خود 
همــراه می کند و بر این اســاس 
مهمترین تأثیر آن می تواند معرفی 
تازه ای از حرکت سیاسی و والیی 
حضــرت معصومه بــه مخاطب 
جوان باشد که با قهرمانی دختری 
در داســتان، بر دختــران جوان 
تأثیرگذار باشد تا در این وانفسای 
تنزل عشق به مجازها و هوس ها 
نگاهی ارزشی و هدفمند به عشق 

در پیش بگیرد.
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رم  4 قيمـت هر  0 0 0
ه 4 قيمت تمام س 40 000
ه 24 قيمت ني س 2 0 000
ه 220 قيمت رب س 000

رمي دولتي ه ي  0 قيمت س 0 000

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز کل کشور است.
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