
مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه همدان
مبلغ برآورد اوليه :  3/758/104/368 )سه ميليارد و هفتصد و پنجاه و هشت ميليون و یكصد و چهار هزار و سيصد و شصت و هشت( ریال

موضوع مناقصه : الیروبي و رنگ آميزي داخلي و خارجي مخزن شماره 8 انبار نفت ایثارگران همدان
نوع تضمين : مبلغ 187/905/218 )یكصد و هشــتاد و هفت ميليون و نهصد و پنج هزار و دویست و هيجده( ریال با اعتبار سه ماهه )از زمان تحویل پاکات 
پيشنهاد قيمت( و بصورت یك یا ترکيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرین آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه هيئت محترم وزیران )توضيح اینكه 

ضمانت نامه پست بانك قابل پذیرش نمي باشد(
محل دریافت اســناد : شركت كنندگان در مناقصه الزم است جهت خريد اسناد مناقصه ضمن واريز مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ریال به حساب شماره 9200030173 
بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واريز 30126 به آدرس : همدان ، بلوار شهيد چيت سازيان ، جنب آتش نشاني - شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ناحيه مركزي 

همدان )واحد خدمات مهندسي( مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند . 
زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه : از مورخ 98/05/06 لغایت 98/05/13 

تاریخ بازدید از محل و جلسه توجيهي : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/05/23 در انبار نفت ایثارگران همدان )واقع در کيلومتر 17 جاده تهران(  
تاریخ و محل تحویل پاکات پيشــنهاد قيمت : تا ساعت 15 روز یكشنبه مورخ 98/05/27 . به آدرس همدان – ميدان آرامگاه بوعلي سينا – جنب بانك صادرات - 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان – دبيرخانه كميسيون مناقصات 
تاریخ بازگشائي پاکتها : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95/05/28 در سالن جلسات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان. 

- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است . 
- مدت قرارداد شش ماه و از تاريخ عقد قرارداد  مي باشد . 

- بازگشائي پاكات با حدأقل 5 شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد.
7- شرایط متقاضي و مدارك الزم : 

- ارائه گواهينامه تأييد صالحيت معتبر از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري )حدأقل پايه 5 در رشته تأسيسات و تجهيزات( 
- ارائه گواهينامه تأييد صالحيت معتبر ايمني صادره از سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي

- دارا بودن ظرفيت آزاد و ارائه پرينت گواهي از سايت ساجار 
- ارائه قراردادهاي انجام كار مشــابه در صنعت نفت و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي )مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نســبت به استعالم عملكرد شركت كنندگان 
در مناقصه از ادارات و ارگانهاي مربوطه اقدام و از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه استفاده نمايد.  همچنين در صورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار ، ارائه رضايت 

نامه در تمام قراردادهاي منعقده با كارفرما الزامي مي باشد(
- احراز امتياز قابل قبول )حدأقل 60 امتياز( بر اساس معيارهاي ارزيابي كيفي مندرج در اسناد ارزيابي 

-  احراز امتياز قابل قبول )حدأقل 60 امتياز( بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي ، ايمني و زيست محيطي )HSE( مندرج در اسناد ارزيابي 
- سوابق اجرایي و مالي شرکت کنندگان از جمله : صورتهاي مالي شامل ترازنامه ، صورت سود و زيان ، صورت گردش وجوه نقد به همراه يادداشتها و توضيحات همراه 

صورتهاي مالي و گزارش حسابرسي صورتهاي مالي حدأقل براي 2 سال اخير و گردش حساب بانكي به نام شركت 
- ارائه تصوير برابر اصل شده گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و همچنين ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي

- ارائه كد ثبت شده در پايگاه ملي مناقصات ، ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي
- ارائه تصاوير كارت ملي و شناســنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شــركت ، تصوير صفحات اساســنامه شركت ، آگهي تأسيس شركت به همراه آخرين تغييرات آن ثبت 

شده در روزنامه رسمي 
- كپي كليه مدارك ارائه شده در بندهاي فوق الذكر مي بايست ضمن مهر شركت و امضاء فرد مجاز ، در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل گردند.  

- ارائه اصل گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات )چاپ شده در روزنامه رسمي( مجاز به امضاء 
اسناد تعهدآور مي باشند  

* مسئوليت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر مي باشد و در صورت مغايرت و اثبات خالف آن ، عواقب بعدي بر عهده مناقصه گر مي باشد . سپرده شركت 
در مناقصه شركتهايي كه در سطح كليه شركتهاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله مي باشند ، در صورت شركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گرديد . ضمناً 

به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر واصل گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .                                 
* مسئوليت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر بوده و در صورت مغايرت و اثبات خالف آن ، عواقب بعدي بر عهده مناقصه گر مي باشد.  

* ســپرده شــركت در مناقصه شــركتهايي كه در سطح كليه شركتهاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله مي باشــند ، در صورت شركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط 
خواهد گرديد .

* به پيشــنهادات فاقد مهر و امضاء ، فاقد ســپرده ، سپرده مخدوش ، ســپرده كمتر از ميزان مقرر ، مشروط ، چك شخصي و پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر واصل گردد ، 
ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
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نی علی افضل همدا
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان

مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت 
عرض نموده و از خداوند بزرگ برای روح آن مرحوم علو درجات 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر جزیل مسئلت داریم.

سردبیر محترم هفته نامه سراسری صبح امید
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522
پیام فرماندار همدان به جشنواره شهروندان برگزیده

جشنواره شهروند برگزیده 
یاریگر مدیریت شهری

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان:

تعریف نقطه ای مشترک بین شهرداری 
و شورای شهر برای پیشبرد امور

حجت االسالم سعید کاظمی 
مسؤول نهاد رهبری 
در دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا شد

احداث بوستان  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
محله ای عقیل 

)اسالمشهر(
وسعت:

2500 مترمربع

پیشرفت فیزیکی:
 50 درصد

مجری :
 منطقه چهار  شهرداری

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

31

اطالعیه سازمان ملی استاندارد ایران، خطاب به تولیدکنندگان، کارفرمایان، عرضه کنندگان و فعاالن صنعت طال:

رعایت استاندارد در تولید و عرضه 
مصنوعات طال اجباری است

5

رفع تصرف از اراضی دولتی در استان همدان

رفع تصرف از 14 هزار مترمربع 
زمین در روستای فقیره

فرمانــده یگان حفاظت از اراضــی اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان همدان گفت: 14000 مترمربع 
از اراضــی دولتی واقع در روســتای فقیره همدان با 
دســتور دادستان و همکاری نیروی انتظامی و عوامل 
حفاظت از اراضی و حریــم راه این اداره رفع تصرف 

شد.
به گزارش هگمتانه به نقل از اداره ارتباطات و اطالع 
رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، سرهنگ 
حمید چراغی گفت: این زمین در روســتای فقیره بدون 
هیــچ گونه درگیری و تلفات جانی و مالی به مســاحت 

14000 مترمربــع رفع تصرف شــد. وی افــزود: ارزش 
تقریبی زمین  رفع تصرف شــده حدود 21 میلیارد ریال 
اســت. وی یادآور شد: این یگان به صورت 24 ساعته در 
دو شیفت گشت زنی داشــته و از اراضی ملی محافظت 
می کند و با افراد فرصت طلب و زیاده خواه برخورد قانونی 

خواهد کرد.
ســرهنگ چراغی در پایان از شهروندان درخواست 
کرد در صورت مشــاهده هرگونه تجاوز به حریم راه ها 
و اراضی دولتی و ســاخت و ساز غیرقانونی مراتب را به 

5شماره تلفن  38261140 اطالع دهند.
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همدان همچنان منتظر 
ساماندهی خانه مسافرها

4
مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسدآباد:

اعطای تسهیالت به متقاضیان 
واحدهای پرورش کرم ابریشم

4

کشته شدن شکارچی گراز 
در گشانی تویسرکان

4

ضرب و شتم طلبه 
آمر به معروف در مالیر

معاون امور عمرانی استاندار برای بازسازی مناطق سیل زده در استان همدان خبر داد:

تحقق هزار میلیارد تومانی تعهد دولت
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور: محدودیت فصل کاری در همدان نیازمند سرعت بخشیدن به ساخت وسازها است

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان: افزایش سرعت ساخت وسازها با مشارکت مردم

روز یادداشت  2

روشنفکری یا سپر بال
قرن هاست عده ای در قالب روشنفکری سپری 
برگزیده اند که به طور عمده رفتارشــان حاکی از 
عقب ماندگی و تحجر اســت. از غرب زده ها که در 
تاریخ ایران داشته ایم تا کسانی که این روزها شب 
و روز دم از روشنفکری و ادعای نخبگی دارند ولی 
هنوز یاد نگرفته اند که زباله خود را به موقع بیرون 

منزل گذاشته و یا انواع مزاحمت ها را ...

شهرستان 4

استاندار همدان:
به دنبال ثبت نشان ملی 

مبل منبت تویسرکان هستم
نشــان ملی مبل منبت تویســرکان سال 96 
به تصویب رســید اما تاکنون ثبت نشــده است و 
اســتاندار همدان در روز تویسرکان با سفر به این 

شهرستان نوید ثبت این نشان را داد.

@hegmataneh_news_ir كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

2
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برگزاری نشست مشترک منطقه دو شهرداری 
با شورای اجتماعی محالت در کوی محمدیه
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آزاد خط 

  طی حکمی از سوی اســتاندار همدان، 
"حمیــد خاورزمینــی" بــه عنــوان مدیر کل 

پدافند غیرعامل استان همدان منصوب شد.

  رشد قارچ گونه مدارس هیأت امنایی این 
بار گریبان مردم مناطق کم برخوردار و حاشیه 
شــهر همدان را گرفته است تا جایی که شنیده 
شده در زمان ثبت نام دانش آموزان در مناطقی 
نظیر دیزج و حصار امــام )ره( مبلغ 4٠٠ هزار 
تومان از والدین درخواســت شده است! برخی 
از دانش آموزان مناطق کم برخوردار که توانایی 
پرداخــت هزینه های تحصیلی شــان را ندارند 
دست به دامان افراد َخِیر شده اند و تاسف بارتر 
اینکه به دلیل مشــکالت اقتصادی کشور تعداد 
این خیرین نیز در حال کاهش است و احتمال 
از تحصیل بازماندن ایــن دانش آموزان نیازمند 

بیش از پیش می رود.

  دریافــت بــی ضابطه هزینــه پارکینگ 
فرودگاه همدان تعجــب خانواده های زوار بیت 
اهلل الحرام را در پی داشــته اســت. خودروهای 
خانواده هــای زوار بعد از خــروج از فرودگاه و 
بدون ارایه هیچ گونه قبضی مشــمول پرداخت 
هزینه هــای 15٠٠ تومانی تا ســه هزار تومانی 
شده اند که با توجه به اینکه زوار سایر استان ها 
نیز از همدان عازم حج می شــوند این موضوع 

زیبنده همدان نیست.

  چهارده هزار مترمربع از اراضی دولتی به 
ارزش تقریبی حدود 21 میلیارد ریال در کوی 
محمدیه همدان با دستور دادستان و همکاری 
نیــروی انتظامی و عوامــل حفاظت از اراضی و 
حریــم راه این اداره بــدون هیچ گونه درگیری 
رفع تصرف شــد. در همین رابطه از شهروندان 
درخواســت شــده اســت در صورت مشاهده 
هرگونه تجاوز به حریم راه هــا و اراضی دولتی 
و ساخت و ســاز غیرقانونی مراتب را به شماره 

تلفن  3826114٠ اطالع دهند.

روز یادداشت 

روشنفکری 
یا سپر بال

حسین صادقیان
قرن هاست عده ای در قالب روشنفکری سپری 
برگزیده اند که به طور عمده رفتارشان حاکی از 
عقب ماندگی و تحجر است. از غرب زده ها که در 
تاریخ ایران داشــته ایم تا کسانی که این روزها 
شب و روز دم از روشــنفکری و ادعای نخبگی 
دارند ولی هنوز یاد نگرفته اند که زباله خود را به 
موقع بیرون منزل گذاشته و یا انواع مزاحمت ها 
را برای همســایه ها و همکارهای خویش ایجاد 
نکنند و قاطعانه می تــوان گفت که قاطبه این 
افراد گذشته از اینکه روشنفکر نیستند بلکه به 

این وادی ظلم بسیاری روا داشته و می دارند.
اخیراً بــا متخصصی در ســطح باال برخورد 
کردم کــه با نگاهی به صفحه تلفن هوشــمند 
خود یکباره همچون کودکی گفت: فالنی جنگ 
آغاز شــد. گفتم چه جنگی؟ پاسخ داد: آمریکا 
با ما اعالم جنگ کرده. بنده هم با خونســردی 
تمــام گفتم فالنــی مثل اینکه شــما در ایران 
تشــریف نداشــته اید چون آمریکا از چند سال 
قبل از پیروزی انقالب اسالمی با ما اعالم جنگ 
کرده و تاکنون استمرار دارد. پرسیدم مگر شما 
با فالن مــدرک تحصیلی عالی تاریخ را مطالعه 
نکرده اید؟ به راحتی و با تبختری خاص پاســخ 
داد: این طور چیزها به درد نمی خورد! آقا ســوار 
خودرو گران قیمت شده، ژست روشنفکری هم 
گرفته و خیال می کند همه باید بایستند تا او با 
ماشین گرانترش به جلو براند اما تا کجا؟! تا مرز 

ادعای روشنفکری و دیگر هیچ.
آیا روشنفکر کسی نیســت که دنیای امروز 
را بــا نگاهی مادی- معنــوی، دنیایی - آخرتی 
طــوری شــناخته که با تمــام قــوا در مقابل 
ایستاده اســت؟! روشنفکری  ظلم ســتمگران 
می گفت دیگر دوران مرگ بر آمریکا گذشــته 
و قدیمی شــده. گفتم البته شما هم مبارزه ای 
با او نکرده اید. پاســخ گفت: ما با کســی غیر از 
علم و دانش کار نداریم! روشــنفکری در لباس 
اتوکشیده پوشیدن، خودرو گران قیمت خریدن، 
مرســی گفتن و با سیاســت  کاری نداشــتن 
شــده! که البته این هم نوعی سیاســت که نه 

سیاسی بازی است.
برای شــهروند ایران اســالمی زیبنده این 
اســت که در مواجهه با چنین روشــنفکرانی 
منفعل نباشــند و در قالب مناسب به این گونه 
اشــخاص تفهیم کنند که وظایــف اجتماعی 
خود را حداقل در اندازه قوانین جمعی رعایت 
کنند نه اینکه روشــنفکری را سپر بالی تفاخر 

خویش قرار دهند.
 إن شاءاهلل

خبــر
در دیدار صوفی شهردار همدان

 با شهروندان مطرح شد:

عزم جهادی در اجرای 
پروژه  عمرانی- خدماتی 

شهر همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: شهردار همدان 
با تأکید بر توســعه همه جانبه شهر تاریخی و 
فرهنگی همدان در برنامه مالقات مردمی خود با 
شهروندان منطقه یک همدان گفت: شهرداری 
همدان در ســال جاری 430 پروژه عمرانی- 
خدماتی در جای جای شهر همدان برنامه ریزی 
کرده و برای تحقق اجرای پروژه ها، 830 میلیارد 

تومان اعتبار پیش بینی کرده است.
عباس صوفی افزود: توجه به پروژه های نیمه تمام 
در سال جاری در اولویت برنامه های امسال شهرداری 

همدان است.
در این دیدار که در شهرداری منطقه یک همدان 
برگزار شــد شــهردار همدان ضمن بررسی و ارائه 
رهنمودهای الزم، دستورات مقتضی را در چارچوب 
قوانین شــهرداری در جهت رسیدگی به مشکالت 

شهروندان صادر کرد.
وی در ایــن جلســه تصریح کرد: بــا برگزاری 
برنامه هایــی مانند مالقات حضوری با شــهروندان 
بســیار راحت می توانیم مشــکالت را احصا کرده و 
مشــکالتی که بســیاری از آنها نیز قابل حل است 
را پیگیری کنیم. صوفی بســیاری از خواســته های 
مردمی را به حق دانست و اضافه کرد: سعی می کنیم 
درخواســت هایی را که مرتبط با شهرداری است در 

اولویت کارهای خود قرار دهیم.
گفتنی است برگزاری مالقات عمومی در مناطق 
چهارگانه و حوزه های مختلف شهرداری همدان، در 
راستای خدمت گزاری هرچه بهتر به مردم و تکریم 
ارباب رجوع با حضور عباس صوفی شهردار همدان 
در دفاتر مدیران شهرداری همدان برگزار می شود و 
در این مالقات عمومی شــهردار همدان میزبان 25 

نفر از شهروندان بود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری همدان:

اجرای طرح صیانت از منابع آب 
همدان

سرپرســت  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری همدان گفت: طرح صیانت از منابع 
آب استان همدان با رویکرد پیشگیرانه در حال 

بررسی و اجراست.
مهدی الماسی در گفتگویی اظهار کرد: به منظور 
مشــارکت در اجرای طرح صیانــت از منابع آب در 
استان همدان با رویکرد پیشگیری از جرایم در این 
حوزه، اقدامات اولویت دار طرح صیانت آب همانند 
سال گذشته با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی استان 
همدان در دستور کار قرار گرفته است. الماسی گفت: 
ایــن برنامه در قالب 6 گام اجرایی در حوزه امنیتی، 
انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 

دادگستری همدان در حال اجرا است.
وی عنوان کرد: هر چند بارش های بهاری ســال 
جاری موجب تقویــت منابع ســفره های آب های 
زیرزمینــی و ذخیره آب شــده ولی در راســتای 
پیشــگیری از هدر رفت این سرمایه عظیم و حفظ 
منابع ملــی پیگیری هــای الزم در خصوص تغییر 
الگوی مصــرف و پیگیری در جهت کاهش آلودگی  

آب های زیرزمینی در دستور کار قرار گرفته است.

همدان همچنان منتظر
 ساماندهی خانه مسافرها

هگمتانه، گروه خبر همدان: همدان همچنان 
در انتظار ســاماندهی خانه مسافرهاســت و 
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری همدان در این باره 
گفته است: برخورد با خانه مسافرهای غیرمجاز 

کماکان ادامه دارد.
معاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری همدان در گفتگویی اظهار 
کرد: تا زمانی که خانه های متقاضی برای اســکان 
مسافر مجوز نداشته باشــند، برای اقامت مسافران 
مجاز نیســتند. علی خاکسار با تأکید بر اینکه بارها 
و بارها برای این موضوع پیگیری صورت گرفته است 
افــزود: در این زمینه برخوردهایی از ســوی نیروی 

انتظامی و اداره اماکن صورت می گیرد.
وی با اشــاره به اینکه در صورت وجود شــاکی 
خصوصــی نیز با متخلفان برخورد می شــود یادآور 
شــد: معاون سیاسی اســتاندار و سایر دستگاه های 
مرتبط در این خصوص جلســاتی گذاشــتند و در 
آینده نیز خواهند داشت تا برای همیشه این موضوع 
ساماندهی شــود. معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان با بیان 
اینکه در حال حاضر 121 واحد دارای مجوز اقامت 
مسافران در همدان هســتند گفت: اداره اماکن بر 

واحدهای دارای مجوز نظارت دارد.

پیام فرماندار همدان به جشنواره شهروندان برگزیده

جشنواره شهروند برگزیده یاریگر مدیریت شهری

هگمتانه، گروه خبر همــدان: فرماندار همدان 
در پیامی به جشنواره شــهروندان برگزیده این 

جشنواره را یاریگر مدیریت شهری برشمرد.
حسین افشاری به جشنواره شهروند برگزیده پیامی 

صادر کرد.
در متن این پیام آمده است:

»و لقد کّرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البّر و البحر و 
رزقناهم من طیبات و خلصناهم علی کثیر مّمن خلقنا 

تفضیال«- سوره اسراء؛ آیه 7٠
تکامل انسانی و سعادت اجتماعی در گرو تکامل سازنده 

و مسؤوالنه بین افراد جامعه با یکدیگر و محیط پیرامون 
آنهاست. انســان های فاضل، قانون مدار و مسؤولیت پذیر، 
زمینه ایجاد مدینه فاضله، پویا و توســعه یافته را فراهم 
می نمایند و شــهر برتر، متوازن و توسعه یافته عامل مهم 

برای پرورش انسان های متعالی خواهد بود.
اهمیــت مشــارکت گســترده مــردم در تمامــی 
فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به 
عنوان یکی از ملزومات دستیابی به توسعه پایدار امروزه 
کاماًل مشــخص و کالسیک شده است. از طرفی فراهم 
آوردن زمینه های مشارکت مردم نیز خود نیازمند تحقق 
پیش شرط هایی اســت که تأمین این پیش شرط ها بر 
عهده نهادهای دولتی، احزاب، ســازمان های غیردولتی 
و از همه مهم تر خود مردم اســت. به عبارتی هر چقدر 
توانمندی های فــردی و جمعی مردم یک جامعه باالتر 
باشد یا هر چقدر شــاخص های فرهنگ شهروندی در 
یک جامعه بیشتر رشد کرده باشد، زمینه های مشارکت 
مردم در فعالیت های مختلف و در نتیجه دســتیابی به 

رشد پایدار سریع تر فراهم می شود.
جشنواره شهروند برگزیده یکی از برنامه هایی است که 
می تواند در راستای ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم 
با برجســته نمودن الگوهای موفق شهروندی و معرفی 
آنها به ســایر افراد جامعه مؤثر باشــد. از آنجا که جوامع 
بشری همواره تحت تأثیر آموزش و سایر عوامل تأثیر گذار 
پیرامونی در حال تغییر و تحول هستند، برای دستیابی به 
اهداف و رعایت روزافزون حقوق متقابل شهروندی، اجرای 
اینگونه جشــنواره ها از جمله برنامه های ارتقای فرهنگی 

مردم ضرورتی غیرقابل انکار است.
مســؤولیت پذیری،  مشــارکت جویی،  روحیه  ایجاد 
حس تعلق خاطر به شــهر، قانون پذیری و اخالق مداری 
شــهروندان مهمترین گام در مســیر پیشــبرد اهداف 
مدیریت شهری است که برگزاری این جشنواره می تواند 
در رســیدن به این اهداف بزرگ، مدیران را یاری نماید. 
تجلی شــعار امسال جشــنواره با عنوان »همدان؛ شهر 
برتر با شــهروندان برتر« صرفاً با ایجاد حس تعلق خاطر 

شهروندان نسبت به شهر خواهد بود که در صورت ظهور 
و بروز آن شاهد افزایش سرمایه های اجتماعی و فرهنگی 

در شهر خواهیم بود.
شهروند برگزیده به فردی اطالق می شود که عالوه 
بر داشتن سجایای اخالقی، تعلق خاطر به شهر داشته 
و کنشگر اجتماعی در عرصه شهری و عامل به وظایف 
شهروندی باشد. یقیناً چندین شهروند نسبت به حقوق 
شــهروندی آگاهی کامل دارند و در راســتای تکالیف 
و حقوقــی که بر گردن دارنــد، حداکثر تالش خود را 
برای توسعه شهری به کار می گیرند. از طرفی برگزاری 
این جشــنواره می تواند با الگوسازی برای شهروندان، 
یاری گر مدیریت شــهری و جلب روزافزون مشارکت 

شهروندان در این بخش باشد.
اینجانــب از تمامی افرادی که در این مســیر گام 
برداشــته اند قدردانی می نمایم و بــرای این عزیزان و 
سایر دســت اندرکاران این جشنواره، آرزوی سالمتی و 

توفیق دارم.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان:

تعریف نقطه ای مشترک بین شهرداری و شورای شهر برای پیشبرد امور
هگمتانــه، گــروه خبر همدان: رئیس کمیســیون 
فرهنگی اجتماعی شــورای اسالمی شــهر همدان با 
اشــاره به انحراف یک میلیاردتومانی در تفریغ بودجه، 
از تعریف نقطه ای مشــترک بین شــهرداری و شورای 
اسالمی شــهر همدان به جهت پیشــبرد امور سخن 

گفت.
رضوان سلماســی در کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر همدان با اشاره به تعریف نقطه 
مشترک بین شهرداری و شورای اسالمی شهر همدان 
برای انجام امور گفت: ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان در حد توان کارهایی را انجام 

داده است اما نقد به آن وارد است.
سلماسی با اشاره به اینکه بارها مطالب مطرح شده 
در کمیسیون فرهنگی از سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری مطالبه شده است، عنوان کرد: با این 
وجود امروز با حجم بسیار زیادی از نامه های بی پاسخ 

از سوی شهرداری روبه رو هستیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شهر همدان با تأکید بر اینکه اگر در شهرداری اراده ای 
برای اجرای سیاست های شورا وجود ندارد، برنامه ها و 
سیاســت های خود را ارائه دهند تا در صورت رسیدن 
به نقطه نظر مشترک، عملکرد شهرداری در آن راستا 
ارزیابی شود، اظهار کرد: نتایج حاصل از بررسی تفریغ 
بودجــه نمایانگــر عملکرد ضعیف ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی به عنوان یکی از زیر مجموعه های 

شهرداری است.
سلماســی با اشــاره به تعریف نقطه مشترک بین 
شهرداری و شورای اسالمی شهر همدان، ادامه داد: با 
توجه به ســهم 82 درصدی هزینه کرد ورزش از ردیف 

بودجه آموزش شهروندی در سازمان فرهنگی و خالی 
بودن سمت معاونت ورزشی سازمان پس از گذشت 6 

ماه، این عملکرد توجیهی ندارد.
سلماسی افزود: در جلســات تصویب بودجه و نیز 
تأکیــدات ذیل مصوبه مقرر شــد بــرای تیم داری در 
سطح قهرمانی لیگ تا پایان اردیبهشت راهکار قانونی 
هزینه کرد در این حوزه احصا و به شورا اعالم شود که 
این مهم در حالی اســت که مطلع شــدیم شهرداری 
بــدون حل موانع قانونی فوق، اقدام به تشــکیل لیگ 

فوتبال خود کرده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شهر با اشاره به تعریف نقطه مشترک بین شهرداری و 
شورای اسالمی شهر همدان و تأکید بر اینکه برخالف 
صحبت های انجام شــده در فضــای مجازی مخالفتی 
برای تیم داری شــهرداری وجود نــدارد؛ بلکه وجاهت 
قانونی و نیز نحوه مدیریت آن قابل نقد اســت، گفت: 
اگــر بخواهیم در لیــگ حرفه ای فعالیــت کنیم باید 

شرایط آن را نیز به دست آوریم.
وی ادامه داد: در ورزش محالت نیز اقدامات صورت 
گرفته از سوی شهرداری مطلوب نبوده و در حد خرید 
چند دســت لباس بی کیفیت اســت که این موضوع 
بیانگر آن اســت که برای این مجموعــه، برنامه ریزی 

مناسبی صورت نپذیرفته است.
*انحراف در بودجه

اجتماعی شــورای  فرهنگــی  رئیس کمیســیون 
اسالمی شهر همدان همچنین با تأکید بر انحراف یک 
میلیاردی در تفریغ بودجه سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری، بیان کرد: جای تعجب اســت 
سازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری به جای افزایش 

تعامل برای رفع مشــکالت، ارتباطش با کمیســیون 
فرهنگی را قطع می کند.

سلماسی همچنین در پاسخ به صحبت های معاون 
شــهردار همدان مبنی بر اینکه اجازه دهید ســازمان 
از خــود دفاع کند، بیان کرد: زمــان کافی برای دفاع 
از عملکرد و تصحیح اقدامات صورت گرفته از ســوی 
کمیسیون به ســازمان داده شــده بود، اما متأسفانه 
بازخورد مناســبی را شــاهد نبودیم از این رو وظیفه 
پاســخ گویی بر عهده شــهردار به عنوان منتخب شورا 

و مسؤول مستقیم عملکرد مجموعه شهرداری است.
وی خطــاب بــه معاون شــهردار همــدان گفت: 
شــهرداری همــدان، 1٠ روز فرصت دارد تا پاســخ 
نامه های بی پاسخ خود را به صورت مستند برای شورا 
ارسال کند؛ زیرا برگزاری جلسات بی نتیجه، قابل قبول 

نیست.
اجتماعی شــورای  فرهنگــی  رئیس کمیســیون 
اســالمی شــهر همدان تأکید کرد: اگرچه برنامه ها و 
سیاست های شورا با توجه به موضوع و حوزه تخصصی 
آن، به بخش های مختلف شــهرداری ابالغ می شــود 
اما نخســتین و آخرین فردی که بایــد در این زمینه 
پاســخ گوی عملکرد مجموعه باشــد، شخص شهردار 

است.
*حضرت زاده: شــهردار نمی تواند شخصًا به 
کمیسیون ها وارد شود/به عملکرد سازمان کلی 

نگاه شود
معاون برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهردار 
همدان نیز با اشــاره به اینکه پیگیری های کمیسیون 
فرهنگی در این عرصه برای ما مثال زدنی است، گفت: 
به رغم اینکه ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی 

شــهرداری همدان در حد توان کارهایی را انجام داده 
اما نقد وارده بر عملکرد سازمان را قبول داریم.

مرتضی حضرت زاده افــزود: هر کدام از معاونت ها 
و سازمان ها بر اساس سیاست گذاری های تعریف شده 
خود باید پاسخ گوی عملکردشان باشند و اگر شهردار 
بخواهد شخصاً به جلسات کمیسیون ها وارد شود، دیگر 

مجالی برای پیگیری دیگر وظایفش باقی نمی ماند.
حضرت زاده با تأکید بر اینکه از کمیســیون فرهنگی 
اجتماعــی می خواهم اجــازه دهد ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری در جلسه حاضر شده و خود 
از عملکرد و اقدامات دفاع کند، عنوان کرد: باید به فعالیت 
سازمان کلی نگاه شود، زیرا بخشی از این فعالیت ها نتیجه 

سیاست گذاری شورای اسالمی شهر است.
وی بــا تأکید بر اینکه متأســفانه بــا وجود تغییر 
معاونت فرهنگی به سازمان هنوز ساختارهای موجود 
با مشــکل روبه رو است، اظهار کرد: با وجود گذشت 2 
سال هنوز بخش ساختاری شهرداری ها با چالش هایی 
روبه رو اســت که در وزارت کشور این مشکالت طرح 

شده است.

برگزاری نشست مشترک منطقه دو شهرداری با شورای اجتماعی محالت در کوی محمدیه
مشترک  جلسه  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
شــوراهای اجتماعــی محالت بــا منطقه دو 
شــهرداری همــدان با حضور عبــاس صوفی 
دو  منطقه  مدیــر  جلیلوند  همدان،  شــهردار 
شــهرداری، رضوان سلماسی رئیس کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان، 
شهرداری  دو  منطقه  مختلف  واحدهای  مدیران 
و مشارکت شــوراهای اجتماعی کوی محمدیه 

برگزار شد.
امین  اجتماعی محالت  *صوفی: شــوراهای 

شهرداری هستند
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی منطقه 
دو شــهرداری همدان، شهردار همدان در این نشست 
ضمن تأکید بر مزیت های شوراهای اجتماعی محالت 
گفت: این شوراها بازوی مردمی و توانمند سازی تحقق 
اهداف مدیریت شهری هســتند که می توانند یاریگر 

شهرداری باشند.
عباس صوفی خاطرنشــان کرد: شــورای اجتماعی 
محالت حلقه واســط ارتباطات و روایتگر مشــکالت 
محالت مختلف و امین شــهرداری ها هستند که سعی 

داریم همدان نمونه موفق کشور در این زمینه باشد.
*جلیلوند: شــرایط پیچیده اقتصادی باعث 

فاصله گرفتن از خدمت به شهروندان نمی شود

مدیر منطقه دو شــهرداری همدان هم با تأکید بر 
بر موارد ذکر شــده توسط شهردار همدان یادآور شد: 
شــرایط اقتصادی پیچیده ای که با آن مواجهیم باعث 

فاصله گرفتن از خدمت به شهروندان نمی شود اگرچه 
سرعت خدمات رسانی را کمی کند می کند.

حامد جلیلوند وجود شوراهای اجتماعی محالت را 
مؤید ســالمت و کیفیت خدمات دانست و اضافه کرد: 
نقش این شوراها در تعیین اولویت های خدمت رسانی 

به شهروندان بالمنازع است.
اراده  همدان  شــهری  مدیریت  *سلماسی: 
مضاعفی برای همراهی با شــوراهای اجتماعی 

محالت دارد
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر همدان هم در ادامه این نشســت بــا تأکید بر 
اهمیت برنامه ریزی در پیشبرد امور گفت: خوشبختانه 
مدیریت شــهری همدان اراده مضاعفی برای همراهی 
با شــوراهای اجتماعــی محالت دارد کــه این باعث 

خرسندی و امیدواری است.
رضوان سلماســی خواســتار رویکــرد حرفه ای 
در شــوراهای اجتماعی محالت شــد و افزود: این 
شــوراها باید بر اســاس برنامه و نقشه راه مناسب 
محلــه خود به تحقیق و پیگیری درباره امور محوله 

کنند. اقدام 

مسؤول برنامه کنترل دخانیات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

ایران جزء کشورهای ضعیف در افزایش مالیات دخانیات
تفاوت 55 درصدی مالیات دخانیات با دیگر کشورها

هگمتانه، گروه خبر همدان: مســؤول برنامه 
کنترل دخانیات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
ایران دستاوردهای  پزشکی ابن سینا بیان کرد: 
زیادی در اجرای کنوانســیون کنترل دخانیات 
و پنج راهکار از راهکارهای شــش گانه کاهش 
تقاضــای ســازمان جهانی بهداشــت در بین 
کشورهای منطقه داشته است با این وجود از نظر 
اجرای راهــکار افزایش مالیات دخانیات در بین 

ضعیف ترین کشورهای جهان قرار دارد.
مهدی خدا بخشــی در گفتگویــی بیان کرد: طبق 
مطالعات صورت گرفته در ســال های 85 تا 88 استان 
همدان به همراه اســتان های آذربایجان غربی و شرقی 

جزو سه استان نخست در مصرف مواد دخانی بودند.
وی یکی از علل باال بودن مصرف ســیگار در این سه 
اســتان را سردسیر بودن این مناطق عنوان کرد و افزود: 
در این پژوهش 1٠ هزار نفر در هر استان به عنوان آزمونه 

انتخاب شدند و بر روی آنها مطالعات صورت گرفت.
وی اضافه کرد: هر ســاله 7٠ میلیارد نخ سیگار در 
کشور مصرف می شود که بخشــی از این سیگارها در 

داخل تولید شده و بخش دیگری از آنها از مبادی غیر 
رسمی به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

مســؤول برنامه کنترل دخانیات معاونت بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا بیان کرد: به طور 
میانگیــن برای خرید هر نخ ســیگار یک هزار و 2٠٠ 
ریال پرداخت می شــود با این توصیف، هر ساله 1٠٠ 

هزار میلیارد ریال دود می شود.
خدابخشــی اضافه کرد: دولت سه برابر این هزینه 
را برای درمان بیماری های ناشــی از مصرف دخانیات 
هزینه می کند و برای درمان این طیف از بیماران یارانه 

نیز پرداخت می شود.
*مالیات سیگار افزایش یابد

وی گفت: ایران دســتاوردهای زیــادی در اجرای 
کنوانســیون کنتــرل دخانیــات و پنــج راهــکار از 
راهکارهای شش گانه کاهش تقاضای سازمان جهانی 
بهداشــت در بین کشورهای منطقه داشته است با این 
وجود از نظر اجرای راهکار افزایش مالیات دخانیات در 

بین ضعیف ترین کشورهای جهان قرار دارد.
مســؤول برنامه کنترل دخانیات معاونت بهداشتی 

دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا افزود: سازمان جهانی 
بهداشــت، نرخ 75 درصد قیمت خرده فروشــی را به 
عنوان مالیات مؤثر برای محصوالت دخانی پیشــنهاد 
کرده اســت این در حالی اســت که متوســط مالیات 
دخانیــات در ایران به حــدود 2٠ درصد قیمت خرده 

فروشی می رسد.
خدابخشی ادامه داد: پایین بودن مالیات محصوالت 
دخانی منجر به کاهش متوسط قیمت این محصوالت، 

افزایش قابلیت خرید و شــیوع مصرف آن شده است؛ 
مصرفی کــه موجب مــرگ 6٠ هزار نفــر و تحمیل 
هزینه ای بالغ بر 1٠٠ هزار میلیارد تومان بر بخش های 

سالمت و اقتصاد کشور می شود.
وی بیــان کرد: وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی درصدد جبران هزینه های بیماری های ناشی 
از مصرف سیگار است بنابراین بهترین راهکار دریافت 

مالیات از افراد سیگاری است.

خبــر همدان
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آگهي مفقودي
سند کمپانی پژو 206 آریان ســفيد رنگ مدل 1387 به شماره موتور 13387004283 
و شماره شاسی NAAP41SE39G253849 و شــماره انتظامی 247 ج 79 ایران18 
 به نام رامين مســچی به کد ملی 3873380234 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط

 می باشد.
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آگهي مزایده
تعاوني مسكن کارکنان سازمان عمران شهرداري همدان در نظر دارد در اجراي مصوبه مورخ مجمع عمومي و مورخ 1398/04/31 هيئت 
مديره نســبت به فروش زمين خود به مســاحت كل 552/67 متــر مربع واقع در بلوار نظر بيك كوچه جنب درمانــگاه نور )ترابيان( به صورت 

مزايده با باالترين قيمت پيشنهادي اقدام نمايد. لذا خواهشمند است جهت دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات به دفتر تعاوني مراجعه فرماييد.
شرایط مزایده: - مهلت دریافت اسناد از ساعت 8 صبح مورخ 98/05/06 لغايت ساعت 12:00 مورخ 98/05/10 مي باشد. - مهلت تحویل 
پيشــنهاد قيمت حداكثر تا ساعت 13:00 مورخ 98/05/10 باشد. -محل دریافت اسناد وتحویل پيشنهادات: همدان ، سي متري شكريه 
، 18 متري ايل گلي روبروي فروشگاه شهروند ساختمان نهال واحد تجاري )دفتر تعاوني مسكن( شماره تلفن: 09188112799-38387790 
-تاریخ بازگشایي پيشنهادات: مورخه 98/05/10 ساعت 18 در محل دفتر تعاوني، - هزينه آگهي به عهده برنده شركت در مزايده مي باشد.
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نظر به اينكه هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقردر اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان به موجب راي شــماره 139860326004000210مورخ 
1398/03/26 تصرفات مفروزي و مالكانه آقاي بهروز تركمان داراي كد ملي 3979861104 فرزند احمدعلي متقاضي پرونده كالســه 1396114426004000022 در ششــدانگ يك باب ســاختمان به مساحت 
301/85 مترمربع پالك شماره 4689 اصلي واقع در بخش يك تويسركان واقع در تويسركان سرابي كوچه شهيد كاووسي خريداري مع الواسطه از قربانعلي محمد ظاهري و مستوره خانم ملكي محرز گرديده است. 
لذا مفاد راي صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه شــخص يا اشــخاص ذينفع به راي صادره اعتراض داشته باشند از تاريخ 
انتشــار اين آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تويســركان تســليم و رسيد عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دريافت نمايند. ضمنا معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع 
قضايي دادخواست تقديم و رسيد آن را به ثبت محل ارائه نمايند در غير اينصورت متقاضي مي تواند گواهي عدم داخواست را از دادگاه دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد كه اداره ثبت نيز بدون توجه به اعتراض 

عمليات ثبتي را برابر مقررات ادامه خواهد داد، ضمنا صدور سند مالكيت مانع متضرر به دادگاه نمي باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/22 * تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/06 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تویسرکان

آگهي موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي تویسرکان

 22359 شماره م الف: 114

برابر راي شماره 139860326002000147 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودرآهنگ تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي محمد بهرامي فرزند كتابعلي بشماره شناسنامه 3790 صادره از در ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين مزروعي ديم به مساحت 131048/50 مترمربع پالك 
فرعي از 237 اصلي واقع در بخش 4 همدان روستاي ساري بالغ محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/23 * تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/06 * رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

شماره آگهي: 22366 - شماره م الف: 63

برابر راي شــماره 139860326002000150 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودرآهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي محمد بهرامي فرزند كتابعلي بشــماره شناســنامه 3790 صادره از ساوه در ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين مزروعي ديم 
به مســاحت 165022 مترمربع پالك 237 اصلي واقع در بخش 4 همدان محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود. در صورتي 
كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/23 * تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/06 * رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

شماره آگهي: 22367 - شماره م الف: 65

به شــماره ثبت 1588 و شناســه ملي 10861109268 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1398/03/11تصميمات ذيل اتخاذ شد: شركت مذكور در تاريخ 
1398/03/11منحل اعالم گرديد و آقاي اســداله ســاعتي باكدملي 4051706176 به سمت مدير تصفيه انتخاب شــد، آدرس محل تصفيه: همدان، بلوارجانبازان، 18 متري 

سلحشور،كوچه شهيد آييني، پالك 34 كدپستي 6518785336 مي باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )544997(

آگهي تغييرات شرکت گازرساني شعله سوز همدان شرکت سهامي خاص

شماره آگهي: 22425 

به شــماره ثبت 8405 و شناســه ملي 10820081480 به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1398/04/29تصميمات ذيل اتخاذ شد: دارندگان حق امضا: حق 
امضاء مجاز در كليه امور بانكي اعم از چك، سفته، برات، و اوراق و اسناد تعهدآور بانكي بر عهده رئيس هيئت مديره آقاي كريم روشن رواني و خانم جميله مه تاباني 
عضو اصلي هيئت مديره مشــتركاً وبا مهر شــركت معتبر مي باشد در غياب خانم جميله مه تاباني بر عهده رئيس هيئت مديره آقاي كريم روشن رواني به تنهايي و با 

مهر شركت معتبر مي باشد ودر غياب آقاي كريم روشن رواني با خانم جميله مه تاباني به تنهايي و با مهر شركت معتبر مي باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )544998(

آگهي تغييرات شرکت اروند راه امير شرکت سهامي خاص

شماره آگهي: 22426 

 دركالســه اجرايي 980003 ا ج م طي دادنامه صادره از شــعبه اول دادگستري شــهر بهار آقاي محمدرضا فزوني فرزند ابراهيم محكوم گرديده به پرداخت
 60 عدد ســكه تمام بهار آزادي در حق محكوم له و نيز پرداخت مبلغ 135/000/000 ريال بابت نيم عشــر در حق صندوق دولت كه جهت استيفاي محكوم 
به خواهان پرونده اقدام به توقيف مال غير منقول زمين زراعي واقع در جاده بهار غار عليصدر )ســند نســقي شــماره 8993 مشاعي( به شرح ذيل نموده كه 
به ميزان ســهم االرث محكوم عليه مطابق ماده 114 قانون اجراي احكام مدني از طريق مزايده به فروش خواهد رســيد. -مشخصات مال غير منقول و نظريه 
كارشناسي: زمين زراعي دقيقا در مجاورت جاده آسفالت بهار غار عليصدر شامل دو قطعه اولي در سمت راست جاده آسفالت و قطعه دوم ديگر دقيقا روبروي 
آن و در سمت چپ جاده آسفالت. قطعه اول 2000 متر مربع و مساحت قطعه دوم 22600 مترمربع به صورت تقريبي مي باشد مزرعه مزبور مجهز به سيستم 
تحت فشار آبياري بوده و از اراضي مرغوب محسوب مي شود با توجه به شرايط و وضعيت موجود موقعيت جغرافيايي نوع بهره برداري وضعيت دسترسي و... 
ارزش دو قطعه روي هم مبلغ 5/000/000/000ريال معادل پانصد ميليون تومان توســط كارشــناس رسمي دادگستري قيمت گذاشته شده است.- زمان و 
مكان مزايده: زمان روز يك شنبه مورخ 1398/05/27 از ساعت11:30 الي 12 صبح در دفتر اجراي احكام مدني دادگاه اللجين واقع در خيابان مهديه دادگاه 
اللجين برگزار خواهد شــد توضيح اينكه مزايده به صورت حضوري بوده و فروش مال تعرفه شــده از قيمت پايه شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي واگذار 
خواهد شــد از برنده مزايده 10 درصد في المجلس دريافت و الباقي ظرف مدت 30 روز قابل وصول خواهد بود بديهي اســت در صورت انصراف خريد مبلغ 
واريزي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و عالقمندان به شركت در مزايده مي تواند سه روز قبل از تاريخ برگزاري مزايده به دفتر اجرا مراجعه تا زمينه 
 بازديد فراهم گردد هزينه هاي نقل و انتقال تابع شــرايط عمومي معامالت مي باشــد و ســاير هزينه ها )اعم از مبلغ قطعي و غير قطعي( به عهده برنده مزايده

مي باشد درصورتيكه روز مزايده به هر علتي تعطيل گردد مزايده فرداي همان روز و راس ساعت تعيين شده برگزار خواهد شد.
شعبه اجرای احكام مدنی بخش اللجين

آگهي مزایده -نوبت اول

شماره آگهي: 22427 - م الف 609

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

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

سـازمان آگهی هـای روزنامـه هگمتانـه
 0 9 1 8 9 0 9 0 9 3 6
3 8 2 8 2 9 3 9

3 یکشنبـــــه 6 مرداد ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4307

اخبار کوتاه

 ممنوعیت کاندیداتوری 
دوتابعیتی ها در انتخابات 98 

مجلس
عضو کمیســیون امــور داخلی کشــور و 
شــوراهای مجلس با اشــاره بــه مصوبه اخیر 
کاندیداتوری  ممنوعیــت  گفت:  کمیســیون، 
دوتابعیتی ها می تواند در انتخابات 98 مجلس 

اعمال شود.

10 شریک اول تجاری ایران 
در فصل بهار

بررســی آمار روزانه گمرک نشان می دهد 
که 5 مبدأ عمده صادراتی ایران در فصل بهار 
کشــورهای عراق، چین، امارات، افغانســتان 
و ترکیــه و 5 مبدأ عمــده وارداتی نیز چین، 

امارات، ترکیه، هند و آلمان بوده اند.

4 راهکار دولت 
برای جبران کسری بودجه

 به تصویب رسید
واگذاری و مولدســازی دارایی های دولت، 
استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق 
مالی اســالمی و برداشــت 45 هزار میلیارد 
تومانی از صندوق توســعه ملی، چهار راهکار 
دولت برای جبران کســری بودجه در جلسه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا 

به تصویب رسید.

کاال های  ممنوعیت صادرات 
دریافت کننده ارز 4200 

تومانی
قائم مقــام وزیر صمت گفــت: ممنوعیت 
صادرات کاال به دلیــل تنظیم بازار، به تعداد 
انگشتان دست هم نمی رسد اما برای صادرات 
کاالهایی که دالر 42٠٠ تومانی می گیرند، به 
دلیل رانت و اختــالف قیمت، اجازه صادرات 
نخواهیم داد. ممنوعیت دائمی برای کاالهایی 
قــرار خواهیــم داد کــه دالر 42٠٠ تومانی 
می گیرند؛ بنابرایــن صادرات آنها فعال ممنوع 

بود. خواهد 

کارگروه حذف یارانه 
پردرآمدها تشکیل شد

محمــد شــریعتمداری، وزیر تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعی گفت: نــرخ بیکاری در بهار 
امسال نسبت به سال قبل کاهش یافته است. 
تاکنون 13٠ هزار نفر از سربازان دوره مهارت 
در پادگان هــا گذرانده انــد. کارگــروه حذف 
این  پردرآمدها تشــکیل شــد. وظیفه  یارانه 
کارگروه شناســایی دهک های باالی درآمدی 
اســت که نیازی به یارانه ندارنــد. یارانه این 
افراد با محوریت اســتانداران، حذف شــده و 
اگــر منابعــی از این طریق به دســت آید، با 
اشتغال در  ایجاد  برای  اســتانداران  محوریت 

اقدام می شود. همان استان ها 

انعکاس
جشنواره بازی های بومی محلی جواهردشت 

نسخه  جدید مسکنی پس از اظهارات روحانی

افزایش اجاره بها بیش از 30 درصد ممنوع است!

هگمتانــه، گــروه ایــران و جهــان: در حالی 
رئیس جمهور هفته گذشــته متوســط رشد اجاره  
مســکن را 30 درصد اعالم کرد که رئیس اتحادیه 
امالک با اســتناد به این اظهــارات گفته، موجران 
باید به زیر این قیمت پیشــنهادات خود را مطرح 
کنند. به نظر می رسد این برنامه به سرنوشت "دالر 

جهانگیری" دچار خواهد شد.
یک ســال و چند ماه قبل معاون اول رئیس جمهور در 
واکنش به رشــد ساعتی نرخ دالر از دالر 42٠٠ تومانی که 

بعدها دالر جهانگیری نام گرفت، رونمایی کرد.
معاون اول رئیس جمهور در شامگاه 2٠ فروردین 97 و 
پس از پایان جلســه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای 
مدیریت بازار ارز به ریاســت روحانی اعالم کرد: از فردا )سه 
شــنبه 21 فروردین( نرخ دالر برای تمام فعاالن اقتصادی 
و بــرای رفع همه نیازهای قانونــی و اداری آنان، نیازهای 
خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که 
برای کارهای تحقیقاتی خودشــان به ارز نیاز دارند، 42٠٠ 

تومان خواهد بود.
وی تأکید کرد:  دولت مصمم اســت به مردم اطمینان 
دهد قادر اســت اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل 
پیش بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ 
دالر از فردا )سه شــنبه( برای تمام فعاالن اقتصادی و برای 
رفع همه نیازهای قانونــی و اداری آنان، نیازهای خدماتی 
مســافران، دانشجویان، محققان و دانشــمندانی که برای 
کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 2٠٠ 
تومان خواهد بــود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای 
کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی ها و بانک های تحت 

کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: هیچ نرخ ارزی را با قیمت های دیگری 
به رسمیت نمی شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی 
دیگــری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شــد 
مثل قاچاقی که وقتی می گوییم مواد مخدر قاچاق است و 
کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش 
می کند، برخورد می شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل 
بگیرد دســتگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند 

کرد و به رسمیت نمی شناسیم.
جهانگیری اضافه کرد: مجدداً تأکید می کنم برای تأمین 
همه نیازهای کشور با این عددی که اعالم شد، ارز از طریق 
بانک، حواله ای، صرافی و روش هایی که وجود دارد، تحویل 

داده خواهد شد و تأمین می شود.
اما گذشت زمان نشان داد که دولت روحانی قادر نیست 
اقتصاد کشــور را "با ثبات، با اطمینــان و قابل پیش بینی 
اداره کند". افزایش نرخ دالر به حدود 17 هزار تومان گواه 

این ادعاست.
از دالر جهانگیری که بگذریم، چند ماهی است که بازار 
اجاره بهای مسکن هم متالطم است. نرخ ها در این بخش به 
شدت افزایش یافته و بنابر اعالم مردم )مستاجران( بیش از 

1٠٠ درصد افزایش یافته است.
البته چند روز پیش رئیس جمهور در جلسه با مسؤوالن 
و مدیران بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی نرخ افزایش 
اجاره بهــا را 3٠ درصد اعالم کرده بــود. روحانی با انتقاد از 
گزارش هــا و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره بها از 
سوی برخی رسانه ها منتشر می شود، گفته بود: »براساس آمار 
وزارت راه و شهرســازی در بخش مسکن استیجاری به طور 
متوسط در تهران میزان اجاره بها 3٠ درصد افزایش یافته که 
این رقم امیدوارکننده است. البته مطلوب نبوده اما در عین 
حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می شود، متفاوت 
است. شهرداران کالنشــهرها می توانند طرحی برای اجاره 
ارزان مسکن به اقشــاری که تحت فشار اقتصادی هستند، 

داشته باشند که در این راستا باید برنامه ریزی کنند.«
نابســامانی ها در این بخش و دســت خالی دولت برای 
کنترل آن باعث شده تا رئیس اتحادیه مشاوران امالک در 
گفتگو با رســانه رسمی دولت نرخ اعالمی رئیس جمهور را 

سقف میزان افزایش اجاره بها اعالم کند.
مصطفی قلی خســروی در این باره گفته است: »رئیس 

جمهور در جلســه با مســؤوالن مسکن کشــور از قیمت 
-افزایــش- 3٠ درصــدی نرخ اجاره بها خبر داده اســت. 
موجران باید به زیر این قیمت پیشنهادات خود را مطرح و 

از نرخ اعالمی دولت باالتر نروند.«
وی این را هــم گفته که اقدام خودجــوش بنگاه های 
امــالک در خودداری از اجــاره دادن واحدها با قیمت های 
نامتعارف در قالب یک دستورالعمل به مشاوران امالک ابالغ 

شده است.
دولت نه در خصــوص نــرخ ارز )دالر( برنامه ای برای 
کنتــرل قیمت ها داشــت و نــه این که در بخــش اجاره  
مسکن طرحی برای حمایت از مســتاجران دارد. معاونت 
مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی برنامه تعیین 
سقف اجاره بها را در دســتور کار داشت، اما پس از کش و 
قوس های فراوان وزیر راه و شهرســازی اواسط ماه گذشته 
درباره وضعیت کمیته ملی تعیین افزایش ســقف اجاره بها 
گفته بود:  »کمیته تعیین افزایش نرخ اجاره بها در مســیر 
مقدماتی قرار دارد. ما نمی توانیم برای اجاره بهای مســکن 
سقف تعیین کنیم، ضمن اینکه سقف اجاره و قیمت مسکن 

از بازار تبعیت می کند.«
رئیس اتحادیه مشاوران امالک که "محترم بودن مالکیت 
در اســالم" ترجیع بند سخنانش است به بخشی از سخنان 
رئیس جمهور اســتناد و از کلمه "باید" برای موجران جهت 
امضای قراردادها با افزایش نرخ کمتر از 3٠ درصد اســتفاده 
کرده است. این اظهارات خود گویای این است که خسروی 
افزایش نرخ اجاره بها بیش از رقم اعالم رئیس جمهور را قبول 
دارد. به هر حال نه نسخه ارزی دولت یعنی دالر جهانگیری 
تأثیر در بازار داشت و نه این که امیدی به اثرگذاری دستوری 

شدن بازار اجاره بها وجود دارد.
دی ماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه 
تلویزیونی درباره اجاره بهای مسکن گفته بود:  » اجاره بها واقعا 
موضوعی است که حساســیت دارد و نمی توان در مورد آن 
توقع داشــت که با مداخله دولت روند متفاوتی پیش بیاید.

در بازار اجاره مسکن ســوداگری وجود دارد. در آژانس های 
مسکن، مباحث اجاره بها را به بحث بازدهی پول در بازار پول 
متصل می کنند. وقتی چنین مؤلفه ای در کار اســت، به هر 
نحوی که بخواهیم به آن وارد شویم، نتوانستیم خدمت پابرجا 
و درستی را به اجاره نشین ها ارائه دهیم. سوداگری متأسفانه 

وجود دارد و قیمت اجاره بها متاثر از آن است.«

جزئیات  حکم متهمان  پرونده پدیده شاندیز
 محکومیت پهلوان   به حبس ابد و  محسنی ثانی به مجازات 15 سال زندان

هگمتانه، گروه ایــران و جهان: رئیس دادگاه 
رســیدگی به متهمان پرونده پدیده جزئیاتی از 

رأی دادگاه را اعالم کرد.
قاضی هادی منصوری  صبح دیروز در دادگاه اعالم 
آرا اظهار کرد: محسنی ثانی به مجازات 15 سال حبس 
و بابــت تحصیل مال از طریق نامشــروع به دو ســال 

حبس محکوم خواهد شد.
وی افــزود: ســتاد تدبیــر با حضور مســؤوالن 
عالی رتبــه اجرایــی و امنیتــی، متولــی مدیریت و 
رســیدگی بــه تخلفات پدیــده با کمترین آســیب 

شد. اجتماعی 
منصــوری عنوان کــرد: متهم ردیف اول محســن 
پهلوان مقدم، به حبس ابد و محرومیت دائم از خدمات 

دولتی محکوم شده است.

قاضی منصوری ادامه داد: سود ناشی از داللی سهام 
باید بازگردد، سهام اقســاطی به اعضای شورای شهر 
شاندیز باید مسترد شود و مطالبات گروه شرکت پدیده 

باید تعیین تکلیف شود.
وی گفت: ســهام اعضای هیأت مدیــره اولیه بین 
ســهامداران مردمی تقسیم می شــود که نوعی سهام 
جبرانی اســت. 337٠ ریال قیمت هر ســهم است که 
طلبکاران شــرکت پدیده به اندازه مطالبات شــان در 

شرکت سهامدار خواهند شد.
قاضــی منصوری تصریح کــرد: از کل یک میلیارد 
و 8٠٠ میلیون ســهم شرکت پدیده، 39 و نیم درصد 
ســهم مردم، 46 و نیم درصد طلبکاران عمده بانک ها 
و دســتگاه های دولتی و 14 درصد برای تسویه دیون 

احتمالی است.

حذف یارانه  پُردرآمدها توسط استانداران و فرمانداران 
در حال انجام است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی درخصوص حــذف یارانه برخی 
دهک های پردرآمد گفت: حذف یارانه پُردرآمدها 
بر اساس مصوبه کارگروهی مرکب از وزارت کار و 
توسط استانداران و فرمانداران در حال انجام است.

محمد شریعمداری در حاشیه مراسم تجلیل از مهارت 
آموختگان برتر نیروهای مسلح در محل وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی گفت: مرکز آمار ایران مرکز اصلی اعالم 
آمارهای رسمی کشور است و وزارتخانه ها نمی توانند آمار 
جداگانه ای اعالم کنند. وی افزود: براساس آمار اعالم شده 
توسط این مرکز، در سه ماهه ابتدای امسال نسبت بیکاران 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته کاهش یافته است. 
دالیل کاهش نرخ بیکاری می تواند کاهش نرخ مشارکت 
اقتصادی و اســتفاده از وام های ارزان 4 و 6 درصدی در 
شــهرهای زیر 1٠ هزار نفر و روستاهای کشور باشد که 
سهم این نوع اشتغال )روستایی( در سبد اشتغال کشور 

از کمتر از سه درصد به 25.3 درصد افزایش یافته است.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفــت: با وجود 
محدودیت ها علیه کشور و کاهش سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی، جایگزین هایی برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته 
شــده، بر این اساس بخشی از نیازها در این حوزه مرتفع 

شده و نرخ بیکاری افزایش نیافته است.
شریعتمداری با اشــاره به توسعه اشتغال در مناطق 
روستایی و شهرهای زیر 1٠ هزار نفر اظهار کرد: طبیعی 
است به دالیل برخی محدودیت ها علیه کشور، در مجموع 
ســرمایه گذاری خارجی و داخلی در کشور روند کاهشی 
داشته باشد اما با جایگزینی هایی که انجام شده همچون 
پرداخت منابع ارزان قیمت برای توسعه اشتغال در مناطق 
روستایی و شهرهای زیر 1٠ هزار نفر، استفاده از مکانیزم 
مهارت آموزی برای فعاالن عالقه مند به فعالیت اقتصادی، 
دانش آموختگان دانشگاه ها، آموزش واقعی در محل کار و 
مشاغل خانگی به صورت جایگزین عمل کرده و بخشی از 

نیاز اشتغال را مرتفع کرده است.
وزیــر کار در ادامه در خصوص حــذف یارانه برخی 
دهک ها گفت: براســاس مصوبه هیأت وزیران کارگروهی 

مرکــب از وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی، ســازمان 
برنامه  و بودجه، وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات نحوه همکاری و اقدام استانداران و فرمانداران را 
در شناسایی دهک های باالی درآمدی که استفاده آنها از 
یارانه امر ممدوحی نیســت، مشخص می کند. وی افزود: 
امیدواریم در چارچوب این برنامه با محوریت استانداران 
و فرمانــداران بتوانیم اگر منابعی در این زمینه پس انداز 
شد، صرف فعالیت های محرومیت زدایی و حل مشکالت 
اشــتغال اســتان هایی که در این زمینه قدم برداشتند 
براســاس چارچوب آیین نامه ای کنیم که به تصویب این 

صندوق رسید.
وزیر کار درباره طرح مهارت آموزی ســربازان گفت: 
امســال به نام رونق تولید نامگذاری شده است و نهضت 
مهارت افزایی به عنــوان یکی از مهمترین نیازهای مهم 
جامعه توسط همه نهادهای انقالب اسالمی به خصوص 
نیروهای مسلح و شرکای اجتماعی آن به رسمیت شناخته 
شده اســت و همه با همکاری مشترک قابل مالحظه ای 

جامعه اقتصادی را یاری می کنند.
وی افزود: امروز جوانان نیاز دارند در کنار توانایی هایی 
که دارند به سرمایه مهارت مجهز شوند و این دو در کنار 
هم همچون دو بال یک پرنده زمینه ایجاد اشتغال مولد 
پایدار برای آنها فراهم کند. یکی از نقایص امروز نیروهای 
آموزشی کشور، عدم توفیق کافی در مجهز کردن دانش 
آموختگان در عرصه های مختلف تحصیل به آموزش های 

فنی و حرفه ای است.
وی افزود: در همکاری  ارزشمند با ستاد کل نیروهای 
مســلح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فنی 
و حرفه ای در چارچوب توافق نامه ای با مربیان و اســاتید 
این سازمان با حضور در مراکز مختلف نظامی و انتظامی 
که در اختیار ســتاد کل نیروهای مسلح است این امکان 
فراهم شــده که 5٠٠ هزار نفر نیروی ورودی به مجموعه 
فعالیت های آموزشی نیروهای مسلح برای دوره مقدماتی 
ســربازی که معادل همان هم در سال خروجی نیروهای 
مسلح برای ورود به بازار است در دوره خدمت مهارت فنی 

و حرفه ای را در یکی از رشته ها آموزش ببینند.

ایران و جهان
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خبــر

ضرب و شتم طلبه 
آمر به معروف در مالیر

اوباش  اراذل و  هگمتانه، گروه شهرستان: 
در مالیر به طلبه آمر به معروف و نهی از منکر 

در این شهرستان آسیب رساندند.
یکــی از طــالب شهرســتان مالیــر بــه نام 
حجت االســالم محمد صفایی عــده ای را که قصد 
مزاحمت برای یک بانوی مالیری داشــتند، امر به 
معروف کرد، این افراد با حمله به این طلبه به وی 

آسیب وارد کردند.
در این رابطه حجت االســالم عباس موســیوند 
مســوول دفتر مدیریت حوزه های علمیه همدان با 
محکومیت این حرکت خاطرنشــان کرد: عصر روز 
پنج شــنبه زمانی که عــده ای از اراذل و اوباش در 
صدد ایجاد مزاحمت برای یک خانم رهگذر بودند 
حجت االسالم صفایی با عمل به وظیفه شرعی خود 
زمانی که قصد امر به معروف این افراد را داشــت 
مورد ضرب و شتم قرار گرفت. وی افزود: این افراد 
بعد از آســیب زدن به این روحانی آمر به معروف 
از محــل متواری شــدند اما نیروهــای انتظامی و 

دادستانی خبر از شناسایی ضارب داده اند.
حجت االســالم موسیوند با اشــاره به وضعیت 
جسمانی حجت االســالم صفایی خاطرنشان کرد: 
حال عمومی معاون پژوهش مدرســه »ســفیران 
مالیر« خوب است، اما اثر این ضرب و شتم بر بدن 
وی مانده اســت و در حال حاضــر در منزل دوره 

نقاهت خود را سپری می کند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان همدان:

افزودن 3 متخصص
 به بیمارستان غرضی مالیر

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر درمان 
تأمین اجتماعی استان همدان از اضافه شدن 
آنکال  زنان  و  بیهوشی  اطفال،  سه متخصص 
به بیمارستان غرضی مالیر خبر داد و گفت: 
پیگیر اضافه شــدن جراح مقیم یا آنکال در 

بیمارستان آتیه هستیم.
علیرضا صفری روز گذشته در جمع خبرنگاران 
در بیمارســتان آتیه همدان اظهار کرد: آموزش  در 
بیمارســتان آتیه به مادران باردار بســیار اثرگذار 
بوده است. وی با اشــاره به اینکه این آموزش ها از 
درمانــگاه برای مادران باردار آغاز می شــود و قبل 
از بــارداری، زمــان بارداری و بعد از آن را شــامل 
می شــود، گفت: تعدادی از نیروهای پرستار بعد از 
مرخصی مادران از بیمارســتان، به منازل مادران 
رفته و از نحوه آموزش ها می پرسند تا سطح آگاهی 

آنها را بسنجند.
مدیــر درمان تأمین اجتماعی اســتان همدان 
خاطرنشــان کرد: یکی از نیروهای بیمارستان هر 
روز در درمانــگاه بعد از ســاعت 11 صبح با تمام 
بیمــاران ترخیصی تماس می گیــرد و از وضعیت 
مــادران، نــوزادان و نحوه آموزش هــا و اینکه آیا 
مراجعاتی به پزشک داشته اند سواالتی می پرسد که 
اگر مراجعه نداشته باشند اعالم خطر کرده تا حتما 
به متخصص مراجعه کند و وضعیتش کنترل شود.

وی با بیــان اینکه رضایتمندی از آموزش ها در 
سه ماهه نخست امسال 93 درصد و رضایتمندی از 
بخش زنان در این مدت نیز همین میزان بوده است 
با ضریب اشغال بیش از 8٠ درصد گفت: چهار سال 
اســت در این بیمارستان در حوزه زنان، بیهوشی و 
اطفال آنکال یا مقیم داریم. وی با اشــاره به اینکه 
با حضور پزشــکان آنکال و ارائه آموزش های الزم 
شرایط نسبت به ســال های قبل بهتر شده است، 
تأکیــد کرد: به دنبال اضافــه کردن جراح مقیم یا 

آنکال در این بیمارستان هستیم.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان همدان بیان 
کرد: طــی چند ماه آینده در بیمارســتان غرضی 
مالیــر در حوزه تخصص زنان، بیهوشــی و اطفال 

آنکال یا مقیم اضافه خواهیم کرد.

دستگیری قاچاقچیان
 اشیای تاریخی در همدان

ماه  یک  در  گروه شهرســتان:  هگمتانه، 
گذشته 13 نفر در رابطه به حفاری غیر مجاز 
که با استفاده از دســتگاه فلزیاب به دنبال 
اشــیای تاریخی بودند، در اســتان همدان 

دستگیر شدند.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
همــدان، فرمانده یگان حفاظــت میراث فرهنگی 
همــدان گفت: در طول یک ماه گذشــته تیم های 
حفاظت میــراث فرهنگی، با شناســایی حفاران 
غیر مجاز و انجام عملیات برنامه ریزی شــده، این 

قاچاقچیان را دستگیر کردند.
ســرهنگ محمد حاجی عزیزی افزود: عوامل 
یــگان حفاظت میراث فرهنگی در شهرســتانهای 
همدان، بهار و رزن در عملیات جداگانه ای به همراه 
عوامــل نیروی انتظامی به محلهای گزارش شــده 
اعزام شــدند که سه دســتگاه فلزیاب بدون مجوز 

کشف و شش تن مرتبط با آن دستگیر شدند.
وی افزود: در اسدآباد و فامنین نیز در عملیاتی 
مشــترک، یگان حفاظت میراث فرهنگی و نیروی 
انتظامــی، هفت نفــر را حین حفــاری غیرمجاز 
دســتگیر کردند و تجهیزات حفاری شامل بیل و 
کلنگ، کپسول اکســیژن و لباس ضدحریق آن ها 

کشف و ضبط شد.
حاجی عزیزی تأکید کــرد: همه متهمان برای 
برخورد قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

خبــر

مدیر شیالت جهاد کشاورزی همدان خبر داد

تامین 2 میلیون قطعه تخم 
چشم زده ماهی برای نهاوند

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر شیالت و 
امور آبزیان ســازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان از تأمین دو میلیون قطعه تخم چشم 
زده ماهی بــرای یک واحد تولیدی در نهاوند 

خبر داد.
علی دولو بــا بیان اینکه امروزه افزایش جمعیت 
و نیاز به غذا در کنــار اهمیت حفاظت از جمعیت 
آبزیان در منابع آب های طبیعی، آبزی پروری مدرن 
را در جهان ضروری کرده اســت، گفت: با توجه به 
محدودیت در تأمین آب و همچنین نیاز به اقتصادی 
کردن تولید ماهی و بهره برداری بهینه از آب موجود 
در اســتخرها افزایش تولید در واحد ســطح امری 

اجتناب ناپذیر است.
وی اضافه کرد: با توجه به گسترش سریع مزارع 
پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان در کشور و نیاز 
روز افزون به بچه ماهی باکیفیت به عنوان مهمترین 

نهاده این فعالیت بیش از پیش احساس می شود
دولو اضافه کرد: مدیریت شــیالت و امور آبزیان 
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تیرماه سال 
جاری نسبت به تأمین دو میلیون قطعه تخم چشم 
زده فرانســوی در یک واحد فعال دارای پروانه حد 

واسط شهرستان نهاوند اقدام کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد با توســعه پرورش ماهی 
در آب هــای داخلی عالوه بر تأمین بخشــی از بچه 
ماهی اســتان و همچنین استان های مجاور و تولید 
پروتئین مرغوب بتــوان گامی مؤثر در زمینه ایجاد 
اشتغال و درآمد در توسعه اقتصادی منطقه برداشت 
و به اهداف پیش بینی شــده در برنامه ششم توسعه 

دست یافت.

کشته شدن شکارچی گراز 
در گشانی تویسرکان

هگمتانه، گروه شهرستان: یک شکارچی به 
جای شکار گراز در منطقه »گشانی« تویسرکان 
رفیق خود را مورد هدف قرار داد که منجر به 

مرگ وی شد.
فرمانده انتظامی تویسرکان بیان کرد: چند جوان 
پس از دریافت مجوز شکار گراز از اداره کل حفاظت 
محیط زیســت همدان و هماهنگی با اداره حفاظت 
محیط زیست تویسرکان به باغ های اطراف منطقه 

گشانی مراجعه می کنند.
ســرهنگ محمد معصومی افزود: آنها که لباس 
استتار بر تن داشتند در باغ پراکنده شده تا بتوانند 
این گونه جانوری را شکار کنند. وی اضافه کرد: در 
این هنگام یکی از شکارچیان متوجه حرکت شاخ و 
برگ ها شده و با این تصور که گراز در پشت آن قرار 

دارد به سمت آن شلیک می کند.
فرمانده انتظامی تویسرکان ادامه داد: نوع اسلحه 
ساچمه ای بوده که بر اثر اصابت به ناحیه کمر موجب 
مجروح شدن یکی از شکارچیان شده و پس از انتقال 

به بیمارستان وی جان می بازد.
سرهنگ معصومی بیان کرد: این موضوع توسط 
رفیق های جان باخته به مأمــوران کالنتری اطالع 
رســانی شده و آنها برای بررســی موضوع در محل 

حضور می یابد.
معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت 
محیط زیســت همدان نیز در این باره گفت: پروانه 
شــکار گراز تنها در فصل های خــاص آن هم برای 

برخی اقلیت های دینی صادر می شود.
مهدی صفــی خانی افزود: اما در صورت افزایش 
جمعیت برخی از گونه ها زیانکار و آســیب زدن به 
مــزارع مردم، برای کنترل جمعیت آنها مجوز صادر 
شده که از آن تحت عنوان »میرشکار« یاد می شود.

وی تأکید کرد: مجوز »میر شــکار« در صورتی 
صادر می شــود که اجازه صدور پروانه در آن فصل 
نباشد و این مجوز بنا به درخواست محیط زیست و 

متقاضی صادر می شود.
معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت 
محیط زیست همدان ادامه داد: هنگام صدور مجوز 
»میر شــکار« تعداد شکار، ساعت، روز و نوع اسلحه 

نیز مشخص می شود.

تحویل 31 هزار تن گندم
 به مراکز خرید نهاوند

جهاد  مدیر  شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
کشاورزی شهرســتان نهاوند گفت: از ابتدای 
فصل برداشت محصول گندم در نهاوند تاکنون 
31 هــزار تن گندم مازاد بر نیاز کشــاورزان 

تحویل مراکز خرید شهرستان شده است.
حســین خردمند اظهــار کرد: در ســال زراعی 
جــاری بیش از 2٠ هزار هکتار از اراضی کشــاورزی 
این شهرســتان به کشت گندم دیم و آبی اختصاص 
یافته است. وی با بیان اینکه 12 هزار هکتار از اراضی 
موجود به کشــت گندم آبی و هفت هزار هکتار نیز 
به کشت گندم دیم اختصاص یافت، گفت: بر اساس 
پیش بینی های صورت گرفته امسال برآورد می شود 
بیــن 68 تا 7٠ هزار تن گندم در نهاوند برداشــت و 
تحویل مراکز خرید داده شود. مدیر جهاد کشاورزی 
نهاوند با بیان اینکه چهار مرکز برای خرید گندم مازاد 
بر نیاز کشاورزان با قیمت تضمینی در نظر گرفته شده 
است، اضافه کرد: امسال قیمت خرید تضمینی گندم 
یک هزار و 7٠٠ تا یک هزار و 74٠ تومان اعالم شده که 
بر این اساس کشاورزان می توانند گندم تولیدی خود را 
تحویل چهار مرکز خرید شامل شرکت های آرد نهاوند، 

کوثر خزل و دو مرکز تعاون روستایی کنند.

امیر خجسته نماینده همدان:

پروژه فاضالب شهر جورقان اجرایی می شود
هگمتانــه، گروه شهرســتان: نماینده مردم 
همدان در مجلس شــورای اسالمی گفت: پروژه 
فاضالب شهر جورقان با 2.5 کیلومتر طول و 1.5 

میلیارد تومان اعتبار اجرایی می شود.
امیر خجســته پیــش از ظهر دیــروز در جمع 
مــردم جورقان گفت: اجــرای کامل پروژه فاضالب 
فامنیــن حــدود 16 میلیارد اعتبار نیــاز دارد و با 
تعییــن پیمانکار از هفته آینده دو و نیم کیلومتر از 

پــروژه جورقان با اعتبار یک و نیــم میلیارد تومان 
می شود. اجرایی 

وی با بیان اینکه 2٠٠ میلیون تومان برای تعمیر و 
تجهیز سالن ورزشی جورقان جذب و ابالغ شده است، 
افزود: ســالن ورزشــی جورقان نیازمند 3٠٠ میلیون 
اعتبار دیگر اســت که کار تعمیر این ســالن در حال 

حاضر آغاز شده است.
عضو هیأت رئیســه کمیســیون اصل 9٠ مجلس 

خاطرنشان کرد: پروژه ساخت استخر شیرجه و شنا 
با اعتبــاری افزون بر 8٠٠ میلیــون تومان از محل 
اعتبارات اســتانی مصوب شــده و در شهر جورقان 

احداث می شود.
امیر خجســته با بیان اینکــه 2٠٠ میلیون تومان 
اعتبار اولیه برای احداث ســالن کشتی در نظر گرفته 
شده است، بیان کرد: با واگذاری زمین و همکاری شورا 

و شهرداری این پروژه عملیاتی خواهد شد.

استاندار همدان:

به دنبال ثبت نشان ملی مبل منبت تویسرکان هستم
هگمتانه، گروه شهرســتان: نشان ملی مبل 
منبت تویســرکان سال 96 به تصویب رسید اما 
تاکنون ثبت نشده اســت و استاندار همدان در 
روز تویسرکان با ســفر به این شهرستان نوید 

ثبت این نشان را داد.
سید سعید شاهرخی پیش از ظهر دیروز در سفری 
یک روزه راهی شهرســتان تویسرکان شد و در ابتدای 
ســفر از عملیات آغاز به کار پروژه چهار خطه جوکار 

تویسرکان به طول پنج کیلومتر بازدید کرد.
اســتاندار همــدان همچنیــن به همــراه نماینده 
مردم تویســرکان در مجلس و فرماندار تویســرکان از 
بیمارستان ولی عصر )عج( شهرستان تویسرکان بازدید 
کرد و از وضعیت ساختمان در حال احداث حوزه نظام 

وظیفه سرابی تویسرکان مطلع شد.
بازدید از ساختمان حوزه علمیه امام حسن مجتبی 
)ع( شهرســتان تویســرکان نیز از دیگــر برنامه های 
اســتاندار همدان در سفر به تویسرکان بود و در ادامه 
بازدیدها نیز نشستی با فعاالن اقتصادی این شهرستان 

برگزار شد.
شاهرخی در روز تویسرکان در جمع صنعتگران این 
شهرستان اظهار کرد: تویسرکان و مالیر رقیب نیستند 
بلکه مکمل هم هســتند و باید با هم همکاری خوبی 

داشته باشند.
وی با بیان اینکه مادر تولید مبل منبت تویسرکان 
بوده و هست، گفت: ما به دنبال ثبت ملی این مهم در 

تویسرکان هستیم.
اســتاندار همدان با تأکید بر اینکه تا پایان تابستان 
امسال این نشــان را برای تویسرکان می گیریم، گفت: 
قدمت و نوع منحصر به فرد منبت تویســرکان از سایر 

شهرستان ها بیشتر است.
وی در ادامه با گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای 
عملیات مرصاد و با اشــاره به نقش برجســته شهدای 
تویســرکان در این عملیات، نام گذاری این روز به نام 

روز تویسرکان را تبریک گفت.
شــاهرخی اتاق بازرگانی را پلــی مطمئن، قوی و 
اثرگذار بین بخش خصوصی، دستگاه دولتی و بازارهای 
هدف دانســت و افزود: شهرســتان تویسرکان فعاالن 
اقتصادی خوب در حوزه های صنعت و کشاورزی دارد 
که در طول چند سال گذشــته حرکتشان امیدبخش 

بوده است.
وی مقاومــت، توجه به تولید و رونــق تولید را در 
سایه توجه به بخش خصوصی و سرمایه گذاری مؤثر را 
بهترین روش برای مقابله به جنگ اقتصادی دانست و 
افزود: ستاد تســهیل و رفع موانع تولید نیز در همین 
راســتا برگزار می شود که همه دســتگاه ها موظف به 

اجرای مصوبات ستاد تسهیل هستند.
شاهرخی با تأکید بر اینکه هیچ بهانه و دلیلی برای 
ایجاد مشــکل برای سرمایه گذار پذیرفته نیست و باید 

مسیر برای ســرمایه گذار آسان سازی شود، ادامه داد: 
وظیفه همه حمایت از تولید کننده است.

وی به 33 هزار هکتار اراضی کشاورزی با برداشت 
172 هزار تن محصول کشــاورزی از این اراضی اشاره 
کرد و افزود: در برنامه توســعه استان که تدوین شده 
برای اســتفاده بهینه و افزایش تولید در واحد ســطح 

برنامه ریزی شده است.
اســتاندار همدان با اشــاره به افزایش چشــمگیر 
گلخانه ها در تویســرکان از توســعه 21 هکتار گلخانه 
دیگر در طول ســه ســال آینده در شهرستان با توجه 
به سند توسعه خبر داد و افزود: حمایت از محصوالت 
نشان تجاری شهرستان در دستور کار ما قرار دارد که 

سیر استان همدان نیز از جمله این محصوالت است.
وی بــا تأکید بــر اینکه آوازه گردوی تویســرکان 
جهانی است، گفت: باید روی صنایع تبدیلی و وابسته 

به گردو کار کنیم.
اســتاندار همــدان به قطــب تولید دارو شــدن 
شهرستان تویســرکان در کشور اشــاره کرد و افزود:  

آینده شهرستان تویسرکان را خوب می بینم.
* آیت ا... محمدی: هر روز بیشتر از قبل شاهد 

درخشش انقالب اسالمی هستیم
عضو مجلس خبرگان رهبــری نیز در این آیین با 
تأکید بر اینکه انقالب در همــه عرصه ها تحول آفرین 
بوده اســت، گفت: به لطف خدا هر روز بیشتر از قبل 

شاهد درخشش انقالب اسالمی هستیم.
آیــت ا... غیاث الدین طه محمدی ضمــن تقدیر از 
برگزارکنندگان این جلسه با عنوان روز ملی تویسرکان 
با بیان اینکه برخی جاها این روز نام گذاری شــده؛ اما 
تعصب گونه بود و اختالف ایجاد کرده است، اظهار کرد: 

نباید سوابق خود را فراموش کنیم.
وی با بیان اینکه نیاکان و بزرگان ما زحمت زیادی 

کشــیده و افتخار آفریدند، گفت: نباید بگذاریم خدای 
ناکرده در پیچ و خم زندگی این ارزش های واال فراموش 
شود یا اینکه پیشرفت نکنیم و عقب گرد داشته باشیم.

آیت اهلل طه محمدی با اشــاره به جدایی بحرین به 
صورت قلدرمآبانه از ایران توسط انگلیس و امضای آن 
توسط شــاه بی عرضه افزود: امروز خدای متعال به ما 
قدرتــی داده که در روز تاریخــی تیرماه که بحرین از 
ایران جدا شد سپاه پاسداران پرافتخار، پرچم انگلیس 

را از عرشه کشتی پایین آوردند.
عضــو مجلس خبرگان رهبــری در ادامه برگزاری 
نماز جمعه را یکی از محاسن انقالب اسالمی دانست و 

خواستار تقویت آن شد.
تویسرکان  مجلس:  در  تویسرکان  نماینده   *

دیگر بن بست نیست
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی 
نیز گفت: وقتی بنده توفیــق خدمتگزاری برای مردم 
تویسرکان را یافتم شنیدم که گفته می شد »تویسرکان 
بن بست اســت« بنابراین نخستین اقدامات خود را در 
جهت رفع این مشــکل بــا ایجاد و توســعه و تعمیر 
جاده هــای منتهی به این شــهر قــرار دادم و امروز با 

افتخار می گویم که تویسرکان دیگر بن بست نیست.
محمدمهدی مفتح عنــوان کرد: قابلیت های بالقوه 
زیادی در شهرســتان دیدم که بــه فعل درنیامده بود 
پس بــا برگزاری نشســت های مختلف بــا همکاران، 
مدیران و مسؤوالن به این نتیجه رسیدیم که 5 مرداد 
را بــه دالیل مختلف از جمله عملیات مرصاد و برپایی 
نمازجمعه روز تویســرکان قرار دهیــم تا به این بهانه 
بتوانیم تمام ظرفیت های بالقوه تویســرکان را به فعل 
تبدیل کنیم و به طور ویژه به مشــکالت و مسائل این 

شهرستان بپردازیم.
مفتح ادامه داد: تویســرکان از ظرفیتهای بســیار 

زیــادی از جملــه کارگاه هــای تولیــدی، صنعتی و 
اقتصادی برخوردار اســت که تالش کردیم در همین 
چند ســال اخیر با توســعه زیرســاختهای تولیدی و 
صنایع، شرکتهای متعددی از جمله شرکتهای دارویی 
که باعث شد تویسرکان به قطب دارویی کشور تبدیل 

شود، راه اندازی کنیم.
وی بیــان کرد: اقداماتی در راســتای گســترش و 
توســعه، بازســازی و تعمیر جاده های شهرســتان از 
جملــه چهاربانده کردن جاده جوکار به تویســرکان و 
تویســرکان به کنگاور انجام شد که خوشبختانه باعث 
پیشرفت تویسرکان و همچنین ایمن شدن رفت و آمد 

در این محورها شد.
نماینده مردم تویســرکان در مجلس یادآور شــد: 
ســاخت ســد خرمرود در ســطح کالن یکی دیگر از 
ظرفیتهای اقتصادی تویســرکان است که کمک بسیار 
زیادی به صنعت کشــاورزی و آب شــرب روستاهای 

اطراف خود می کند.
مفتح در پایان خاطرنشــان کرد: تویسرکان بهشت 
غرب و پایتخت گردوی کشــور است؛ چرا که سرشار 
از منابع طبیعی و زمینهای کشــاورزی و بهترین نژاد 

گردوی کشور است.
فرماندار تویسرکان نیز در این آیین با گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهدا از صدر اسالم تاکنون و بیش از 
75٠ شهید انقالب و 38 شهید و 36 جانباز عملیات 
مرصاد تویســرکان اظهار کرد: محور نام گذاری پنج 
مرداد به روز تویسرکان سه شاخص اساسی و درست 

است.
ســید رسول حســینی محورهای این نام گذاری 
را ایثارگری و شــهادت، اســالم و معنویت و بزرگی 
ملت تویســرکان دانســت و افزود: اولین شــاخص 
فصل الخطاب دفاع مقــدس در جبهه های حق علیه 
با محوریت  باطل در عملیــات غرورآفرین مرصــاد 
رزمندگان همــدان به ویژه غیورمردان شهرســتان 

است. تویسرکان 
وی بــا ابــراز امیــدواری در الگــو قــرار دادن 
رفتار، گفتــار و عمل شــهیدان در زندگی ها فردی 
و اجتماعــی گفت: عزت و اســتقالل امروز خود را 

مدیون شهدا هستیم.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسدآباد:

اعطای تسهیالت به متقاضیان واحدهای پرورش کرم ابریشم
مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
جهادکشاورزی شهرستان اسدآباد گفت: افرادی 
که متقاضــی واحدهای پرورش کرم ابریشــم 
باشــند، واحدهای آنان از 6 تا 200 قاب، واحد 
صنعتی محسوب شده و می توانند در این راستا 

از تسهیالت الزم استفاده کنند.
ســقراط بیرنگ در گفتگویی اظهار کرد: نوغانداری 
یک ابزار مهم برای ایجاد اشتغال و یکی از مناسب ترین 
فعالیتهــای خانگی بوده و برای هــر بخش از جامعه، 
از یک کشــاورز با امکانات زیاد گرفته تا یک کشاورز 
بدون زمین روستایی مناســب است و می تواند نقش 
مهمی در اســتفاده از منابع روستایی در بهترین شکل 
ممکــن، در اجرای فعالیتهای اقتصــادی و اجتماعی، 
امرار معاش مردم، اشــتغال و تولیــد درآمد ایفا کند. 
وی افزود: آمــوزش در تمام زمینه هــا نقش محوری 
دارد و می تواند در کنار ســایر عوامل در توانمندسازی 
اقتصادی و اجتماعی بســیار مؤثر باشــد و نوغانداری 
نیز نیــاز به دانش و تجربــه دارد و در صورتی که در 
کنار تجربه، آموزش الزم به نوغانداران ارائه شــود به 
طور قطع مقدار تولیــد و کیفیت آنها افزایش می یابد 
و افزایش کیفیت ضمن ارتقای هر چه بیشــتر توجیه 
اقتصادی این شغل، رونق تولید و ترویج هر چه بیشتر 
این شغل را به ویژه در روستاهای شهرستان هایی چون 
اسدآباد به عنوان یک شغل نو جانبی برای روستاییان 

و متقاضیان عالقمند به همراه خواهد داشت.
* فعالیت 3 واحد نوغانداری در اسدآباد

وی از فعالیت ســه واحد نوغانداری در شهرستان 
اســدآباد خبر داد و گفت: طرح نوغانــداری از جمله 
شــغل های نو و درآمدزا در این شهرســتان به شمار 
می رود که در همین راســتا 3٠٠ اصلــه نهال توت و 
7٠ قاب تخم نوغان در اوایل امسال بین سه بهره بردار 
نوغانــداری این شهرســتان به منظور پــرورش کرم 

ابریشم و تولید پیله توزیع شده است.
بیرنگ روستای بیاج، دهنو و حومه اسدآباد را محل 

نوغانداری این ســه بهره بردار شهرستان عنوان کرد و 
افزود: این تعــداد از واحدهای نوغانــداری به صورت 
ترویجی از ابتدای امســال در این شهرستان راه اندازی 
شــده و فعالیت خود را آغاز کرده اند. وی تصریح کرد: 
هر قاب از واحدهای پرورش کرم ابریشــم ظرفیت 25 
هزار تخم کرم ابریشم را داشــته و به صورت میانگین 
از هر قاب بــا 25 هزار تخم 2٠ کیلوگــرم پیله قابل 

برداشت است.
* اعطای تســهیالت به متقاضیان واحدهای 

پرورش کرم ابریشم
مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسدآباد خاطرنشان 
کرد: افرادی که متقاضی واحدهای پرورش کرم ابریشم 
باشند، واحدهای آنان از 6 تا 2٠٠ قاب، واحد صنعتی 
محسوب شــده و می توانند در این راستا از تسهیالت 

الزم استفاده کنند.
وی با بیان اینکه جهادکشــاورزی شهرســتان برای 
برگزاری کالس های ترویجی در رابطه با نوغانداری هیچ 
محدودیتی ندارد، یادآور شــد: نوغانداری و پرورش کرم 

ابریشم از جمله شغلهای نو و جدیدی بوده که دو یا سه 
ســال است در شهرستان اسدآباد در حال پیگیری است 
و ســعی بر آن داریم به عنوان یک اشــتغال خانگی به 

روستاییان به ویژه بانوان روستایی معرفی شود.
بیرنگ بــا بیان اینکــه نهال رایــگان برای غرس 
نهال توت با هماهنگی های جهادکشــاورزی توســط 
توتســتان ها در اختیــار متقاضیان نوغانــداری قرار 
می گیرد، تصریح کرد: بــا تأمین امکانات برگ درخت 
توت و دسترسی آسان به نهال و برگ توت، نوغانداری 
چندان دارای صرف هزینه و مخارج نبوده و اشــتغالی 

مقرون به صرفه به شمار می رود.
* آموزش نوغانداری برای نخستین بار توسط 

فنی و حرفه ای
مدیر فنی و حرفه ای شهرســتان اســدآباد هم از 
آموزش نوغانداری برای نخســتین بار توســط فنی و 
حرفه ای اسدآباد خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر 
آموزش تولیــد پیله و پرورش کرم ابریشــم در مرکز 
تخصصــی فنی و حرفه ای بــرای 2٠ نفر از کارآموزان 

متقاضی در حال برگزاری است.
محمودرضــا خزایی با بیان اینکــه جذب کارآفرین 
نوغانداری توسط اداره فنی و حرفه ای شهرستان انجام 
شــده و مکان الزم در اختیار کارآفرین قرار داده شــده 
است، تصریح کرد: جهادکشاورزی شهرستان با همکاری 
الزم تخم کرم ابریشــم مورد نیاز را برای این کارآفرین 
تأمین کرده و قرار است با تولید پیله ها جهادکشاورزی 

نسبت به خرید پیله از کارآفرین اقدام کند.
وی تصریــح کرد: این کارآفرین در حال حاضر ضمن 
پــرورش کرم ابریشــم و تولید پیلــه آموزش های الزم 
نوغانــداری را به کارآموزان فنــی و حرفه ای با توجه به 
مستقر بودن این کارگاه در مرکز تخصصی فنی و حرفه ای 
ارائه می دهد که این آموزش ها و نیز پرورش کرم ابریشم 

برای نخستین بار در شهرستان انجام می شود.
* بازگشت ســریع سرمایه از مزایای پرورش 

کرم ابریشم
وی سرمایه گذاری کمتر و بازگشت سرمایه سریع تر 
در مقایســه با بعضی از فعالیت های تولیدی کشاورزی 
بــرای ایجاد مشــاغل خانگــی و ایجاد درآمــد برای 
روستاییان را از مزایای پرورش کرم ابریشم خواند و بیان 
کرد: این شغل به عنوان یک شغل جانبی مناسب برای 
بانوان روستایی می تواند در راستای درآمدزایی و کمک 

به اقتصاد خانواده از نقش مؤثری برخوردار باشد.
خزایــی خاطرنشــان کــرد: معرفی این شــغل به 
متقاضیان عالقمند اســدآبادی به ویژه روســتاییان و 
قشــر بانوان روســتایی نیازمند اطالع رســانی هر چه 
بیشــتر توسط رســانه ها و دســتگاه های متولی چون 
جهادکشــاورزی بوده کــه در کنار این امــر آموزش و 
برگزاری کالسهای توجیهی نیز برای موفقیت و ترویج 
این شــغل نو به روســتاییان اســدآبادی و متقاضیان 
عالقمند به نوغانداری ضــرورت دارد. وی تصریح کرد: 
در کنار آموزش و توانمندســازی حمایت از این شــغل 
نو در شهرستان با ارائه تسهیالت الزم به عنوان مشاغل 

خانگی و روستایی نیز نباید فراموش شود.

شهرستان
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حجت االسالم سعید کاظمی مسؤول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا شد
هگمتانــه، گروه خبر همــدان: طی حکمی 
حجت االسالم سعید کاظمی مسؤول نهاد رهبری 

در دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا شد.
به گــزارش خبرنگار هگمتانه، ظهر شــنبه معاون 
منابع انســانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها در مراســم تودیع و معارفه مسؤوالن دفتر 
نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گریزی 
به چهل سالگی انقالب زد و گفت: چهل سال گذشت 
و گام نخست انقالب را برداشتیم و هیچ کاری نبود که 
دشــمن بتواند انجام دهد و نداده باشد و هیچ ابایی از 

کشتار میلیونی انسان ها نداشته و ندارند.
حجت االسالم علی تقوی با تأکید بر این موضوع که 
مسؤوالن نهاد باید منشأ وحدت و همدلی باشند اظهار 
کرد: نباید اجازه بدهیم هر تفکری با شعار غلط موفق 

شود به دانشگاه راه بیابد.
این مسؤول تصریح کرد: آزادی بیان باید در چارچوب 

باشد زیرا کار غیرعقالنی جز خسارت ثمری ندارد.
وی عنــوان کــرد: امــروز جامعه ایــران به جایی 
رسیده که با اقتدار و ســربلند به جلو حرکت می کند 
و بزرگترین قدرت آبی دنیا وقتی وارد حریم ما شــده 
آسیب می بیند و این نشان از قدرت و عظمت ما دارد.

حجت االسالم تقوی در خصوص دانشگاه ها تصریح 
کرد: دانشگاه های ما همه پیشرو و بالنده هستند و در 

شرایطی که دشمن سخت ترین محدودیت ها را ایجاد 
کرده دانشــگاه ها روز به روز پیشــرفت کرده و به قله 

تمدن نوین اسالمی نزدیکتر می شوند.
وی به کسب رتبه ششم ایران در داروسازی اشاره و 
با بیان اینکه این یعنی قدرت، اظهار کرد: این اتفاق در 
همین تحریم ها و سختی ها رخ داده است و همه اینها 
بــا توکل به خدا و همدلــی و صمیمیت اتفاق خواهد 
افتاد و الزم اســت در تداوم آن با همدلی، صمیمیت، 

عقالنیت و منطق پیش رویم.
* مسائل دانشگاه از خانه بهداشت تا ستاد به 

نهاد رهبری مربوط است
سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینا نیز 
در ادامه اظهار کرد: دانشــگاه علوم پزشــکی وظایف 
گسترده ای دارد و نزدیک به 15 هزار کارمند در تمام 

بخش های دانشگاه فعالیت می کنند.
رشــید حیدری مقدم تصریح کــرد: برنامه و هدف 
دفتر نهاد رهبری تمام و کمال در دوره حجت االسالم 
فاطمی پور مسؤول نهاد رهبری سابق در این دانشگاه، 

اجرا می شد و هیچ اختالف عقیده ای وجود نداشت.
وی با اشــاره به انتصاب حجت االســالم کاظمی، 
گفت: وی نیروی دانشــگاهی اســت و پنج ســال در 

دانشگاه علوم پزشکی فعالیت  داشته است.
حیدری مقــدم تأکید کــرد: با توجه به شــرایط 

دانشــگاه، فرصت هیچگونه چالشــی را نداریم و باید 
تمام تالش خود را بر سالمت جامعه متمرکز کنیم.

حیدری مقدم با بیان این جمله که مســؤول دفتر 
نهاد رهبری پدر معنوی دانشــگاه به شــمار می رود، 
عنوان کرد: خودسانسوری نباید در دانشگاه باشد؛ چرا 
که همه دانشــجویان مانند فرزندان ما هستند و خوب 
یا بد عملکرد آنها به ما مربوط اســت اما باید در نقد، 

رویکردی پدرانه داشته باشیم.
وی در این خصوص اضافه کرد: مســائل دانشگاه از 
خانه بهداشت تا ســتاد به نهاد رهبری مربوط است و 

گستره فعالیت ها هیچ یک از دامنه نهاد جدا نیست.
*حجت االسالم عباسی: وابستگی ها به جناح 

و حزب نمی تواند مالک انقالبی گری باشد
رئیس دفاتر نهاد رهبری در اســتان همدان نیز در 
ادامــه اظهار کرد: انقالب فرصتی فراهم کرد تا معارف 
دینی در جامعه تقویت و تبیین عاقالنه و منطقی شود، 
اگر تعامل و همکاری در فضای نهاد و دانشــگاه بیشتر 
شود فضای دانشگاه به جنگ و تقابل نمی انجامد بلکه 

وحدت و پیشروی در اهداف جایگزین می شود.
حجت االسالم علی محمد عباســی افزود: انقالب 
اســالمی فضای جهانــی دارد و اگر غیر از این باشــد 
نمی توانیم زمینه ساز ظهور حضرت حجت )عج( باشیم 
اما مالک و معیار انقالبی و ارزشی بودن طبق فرمایش 

معصومان )ع( فقط "اطاعت از خدا و تقوی داشــتن" 
است و وابســتگی ها به جناح و حزب نمی تواند مالک 

انقالبی گری باشد.
وی تصریح کرد: فضای دانشگاه فضای تعامل است 
و متولی همه امور دانشــگاه رئیس دانشــگاه است و 
می توان با تعامل، کرســی های آزاداندیشــی را به این 
منــوال تداوم داد و تبیین درســتی از معارف دینی و 

انقالبی در دانشگاه ارائه شود.
اداری  حجت االســالم مهدی فاطمی پور، معــاون 
مالی نهاد دانشــگاه های آزاد اسالمی کشور نیز در این 
مراسم اظهار کرد: ما مدیون انقالب و شهدا و جانبازانی 

هستیم که امروز به راحتی نفس هم نمی کشند.
وی با بیان اینکه دانشگاه، می تواند محل علم اندوزی 
باشــد و تولید تفکر و اندیشه در آن اتفاق افتد، گفت: 
یکی از الزامات در دانشــگاه، اخالق اســت و ما بیش 
از افــرادی که قدر این فضــا را نمی دانند باید در کار 
و نقش اجتماعی و دیگــر موقعیت ها این اخالقیات را 

رعایت کنیم.
معاون اداری مالی نهاد دانشــگاه های آزاد اسالمی 
کشــور ادامه داد: ما باید علمی رفتــار کنیم و حرف 
کوچــه بازاری و غیر علمی و رســانه ای نزنیم و متأثر 
از آن حرف هــا رفتار نکنیم، چــرا که این رفتار علمی 

و اخالقی نیست.

وی تصریــح کــرد: اگــر جریانات سیاســی قصد 
بهره برداری از فضای دانشــگاه داشته باشند باید آن را 
مدیریت کرد چرا که دشمن از هر حربه ای ممکن است 

برای مقاصد خود بهره می برد.
وی به نقش دانشگاه در اتفاقات کشور اشاره و بیان 
کرد: حوزه نیز بخشی از بدنه دانشگاه است و تفاوتی با 
آن ندارد، اگرچه اندیشه مسمومی در کشور وجود دارد 
که اگر کسی عمامه بر سر نهاد حرف علمی نمی زند و 
یکی از وظایف نهاد رهبری از بین بردن این حرف های 

مسموم است.
در  اهداف  اجرای  کاظمی:  *حجت االســالم 
بستر قانون شــرع مقدس و اخالق و استفاده از 
همه ظرفیت ها برنامه نهاد رهبری در دانشــگاه 

علوم پزشکی ابن سینا
حجت االسالم ســعید کاظمی مسؤول نهاد رهبری 
در دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا نیز در این مراسم 
اظهار کرد: رهبــر انقالب در بیانیــه گام دوم انقالب 
فرمودند دهه آینده از آن جوانان اســت و حراست از 

این تمدن نوپا وظیفه تک تک آحاد این ملت است.
وی اظهار کرد: اجرای اهداف در بســتر قانون شرع 
مقدس و اخالق و اســتفاده از همه ظرفیت ها در نهاد 
از برنامه های نهاد رهبری در دانشــگاه علوم پزشــکی 

ابن سیناست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

رقابت 16 اثر در نهمین 
جشنواره نمایشنامه خوانی 

همدان
هگمتانــه، گروه خبــر همــدان: مدیرکل 
از  اســتان همدان  ارشــاد اسالمی  و  فرهنگ 
معرفی آثار راه یافته به نهمین جشنواره استانی 

نمایشنامه خوانی استان همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه بــه نقل از روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، احمدرضا 
احسانی عنوان کرد: هیأت بازبین این دوره از جشنواره 
اســتانی نمایشنامه خوانی متشــکل از محمد مهدی 
کلهری، فؤاد ابراهیمیان و فرهاد لباسی 16 اثر را برای 
رقابت در نهمین جشــنواره نمایشنامه خوانی انتخاب 

کردند.
وی افزود: »فت من« به کارگردانی محسن عیسایی 

و محمد موســوی پاکنهاد، »به گرگ ها شلیک کنید« 
بــه کارگردانی احد شــاملو، »کمــدی مزخرفات« به 
کارگردانــی آرش بیــات و بهروز ناصر شــریعتی، »با 
صدای چی« به کارگردانی سعید حسین پور، »شلیک 
ســوم« به کارگردانی مرتضی عبدالهــی و »آفتاب از 
میالن طلــوع می کند« به کارگردانــی محمد غفاری 

برای رقابت انتخاب شده اند.
احســانی افــزود: »ضیافت مرگ« بــه کارگردانی 
امید نوعی شــاد، »ملحفه ای برای آیدا« به کارگردانی 

محمد قیاســی، »پس از واقعه« به کارگردانی صحبت 
اله روشــن فکر، »واگویه های زنانه« به کارگردانی نساء 
بخشــی، »میانه راه« بــه کارگردانی شــهرام نادری، 
»وارث« به کارگردانی امیــن فعله گری، »جایی برای 
زندگی« به کارگردانی مجید قدیمی، »خطوط خاطر« 
بــه کارگردانــی مهرداد کاووســی، »زیــر زمین« به 
کارگردانی رضا شریفی و »طناب خالی« به کارگردانی 
وحید نظری از دیگر آثاری هستند که در این جشنواره 

باهم به رقابت می پردازند.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان با 
بیان اینکه در این دوره از جشــنواره 6٠ گروه نمایشی 
متقاضی حضور بودند، خاطرنشان کرد: این آمار نسبت 

به سال گذشته با رشد 5٠ درصدی همراه است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه نهمیــن جشــنواره 
نمایشــنامه خوانی اســتان همــدان 9 و 1٠ مردادماه 
برگزار می شود، گفت: مجموعه تئاتر شهر همدان واقع 
در مجتمع فرهنگی ســینمایی شــهید آوینی میزبان 

برگزاری این دوره از جشنواره است.

اطالعیه سازمان ملی استاندارد ایران، خطاب به تولیدکنندگان، کارفرمایان، عرضه کنندگان و فعاالن صنعت طال:

رعایت استاندارد در تولید و عرضه مصنوعات طال 
اجباری است

هگمتانه، گروه رویداد: در اطالعیه سازمان 
ملی استاندارد ایران، خطاب به تولیدکنندگان، 
صنعت  فعاالن  و  کنندگان  عرضه  کارفرمایان، 
طال، بر رعایت اجباری عیارهای رسمی و عالمت 
گذاری بر روی مصنوعات طال، تأکید شده است.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی اداره 
کل استاندارد همدان، در این اطالعیه رعایت عیارهای 
رســمی در تولید و عرضه مصنوعات طال بر اســاس 
عیارهای مندرج در اســتاندارد ملی به شماره 2132 

و اصالحیه شماره یک آن، اجباری است.
براســاس ضوابــط اســتاندارد، تولیدکنندگان، 
کارفرمایان، عرضه کننــدگان و فعاالن صنعت طال، 
الزم است در تولید و عرضه مصنوعات طال موارد زیر 

رعایت کنند:
1- اخذ کد شناســایی و تأییدیه اســتفاده از آن 
از سوی تولیدکنندگان مصنوعات طال اجباری بوده 
و تولیــد و عرضه مصنوعات طال بدون داشــتن کد 

شناسایی و تأییدیه معتبر، ممنوع است.
2- عالمــت گــذاری مصنوعات طال از ســوی 
تولیدکنندگان با حک کدشناســایی معتبر، عالمت 
تجاری رسمی )در صورت وجود ( که متعلق به واحد 
تولید کننده اســت و عیار رســمی مصنوع به شکل 
واضح و خوانا )با چشــم غیر مســلح ( بر روی تمام 

مصنوعات طالی تولیدی خود، الزامی است.
3- عرضه کنندگان مصنوعات طال مکلفند، عیارهای 
رسمی مربوطه را در محل عرضه و فروش مصنوعات 

طال و در محل مناسب و قابل رؤیت، نصب کنند.
4- عرضه کنندگان مصنوعات طال از عرضه هرگونه 

مصنوعات طالی غیرمجاز خودداری کنند.
5- تمامی اشــخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، 
اعم از واحدهای تولیدی و یا عرضه کنندگان می توانند 
برای کســب اطالعات بیشتر در خصوص موارد ذکر 
شده به ادارات کل استاندارد استان محل سکونت یا 

اشتغال خود مراجعه کنند.
*اطالعیه سازمان ملی استاندارد ایران در 

خصوص تأمین و بازرسی آسانسور
در خصــوص تأمیــن و بازرســی آسانســور نیز 
اطالعیه ای برای مالکان، کارفرمایان و فعاالن صنعت 
ساختمان در خصوص تأمین و بازرسی آسانسور صادر 

شده است.
در این اطالعیه آمده اســت: با عنایت به شمول 
اجرای اجباری برای فرآورده آسانســور برقی و طبق 
دستورالعمل صدور تأییدیه ایمنی آسانسورهای برقی 
به شماره 131/131/د، به منظور تنویر افکار عمومی 
برای عدم انعقاد قرارداد تأمین آسانسور با شرکت های 
فاقد مجوزهای قانونی و پرداخت وجوه مازاد توســط 
کارفرمایان، بــه اطالع همه مالــکان، کارفرمایان و 
فعاالن صنعت ساختمان می رســاند فرایند بازرسی 
فنی آسانسورهای برقی تنها از طریق ثبت درخواست 
در ســامانه ملی مدیریت بازرسی آسانسور به نشانی 

lift.isiri.gov.ir در سطح کشور انجام می شود.
در این راستا الزم است مالکان، کارفرمایان و فعاالن 
صنعت ساختمان پیش از عقد قرارداد تأمین آسانسور، 
از دارا بودن مجوز رسمی و قانونی فعالیت شرکت های 

عرضه کننده آسانسور اطمینان حاصل کنند.
همچنین در خصوص پرداخت هزینه های بازرسی 
فنی آسانسور )قابل پرداخت به شرکت های بازرسی 
فنی تأیید صالحیت شده این ســازمان( باید طبق 
تعرفه های مندرج در ســامانه مذکور اقدام و در این 
خصوص از پذیرش تعهد پرداخت هرگونه مبلغ اضافی 

خارج از تعرفه های مزبور اکیداً خودداری کنند.
الزم به یادآوری اســت که مالکان به منظور ثبت 
درخواســت بازرســی ادواری و دریافــت گواهینامه 
بازرسی به سامانه مدیریت بازرسی آسانسور )به نشانی 
ذکر شــده( یا به ادارات کل اســتاندارد استان محل 

نصب آسانسور، مراجعه کنند.

رفع تصرف از اراضی دولتی در استان همدان

رفع تصرف از 14 هزار مترمربع زمین در روستای فقیره

هگمتانه، گروه رویداد: فرمانده یگان حفاظت از 
اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان گفت: 
14٠٠٠ مترمربع از اراضی دولتی واقع در روستای 
فقیره همدان با دستور دادستان و همکاری نیروی 
انتظامی و عوامل حفاظت از اراضی و حریم راه این 

اداره رفع تصرف شد.
بــه گزارش هگمتانه به نقــل از اداره ارتباطات و 
اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، 
سرهنگ حمید چراغی گفت: این زمین در روستای 
فقیره بدون هیچ گونه درگیری و تلفات جانی و مالی 

به مســاحت 14٠٠٠ مترمربع رفع تصرف شد. وی 
افزود: ارزش تقریبی زمین  رفع تصرف شده حدود 21 
میلیارد ریال است. وی یادآور شد: این یگان به صورت 
24 ساعته در دو شیفت گشت زنی داشته و از اراضی 
ملی محافظت می کند و با افراد فرصت طلب و زیاده 

خواه برخورد قانونی خواهد کرد.
سرهنگ چراغی در پایان از شهروندان درخواست 
کرد در صورت مشاهده هرگونه تجاوز به حریم راه ها 
و اراضی دولتی و ساخت و ساز غیرقانونی مراتب را 

به شماره تلفن  3826114٠ اطالع دهند.

معاون امور عمرانی استاندار برای بازسازی مناطق سیل زده در استان همدان خبر داد:

تحقق هزار میلیارد تومانی تعهد دولت
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور: محدودیت فصل کاری در همدان نیازمند سرعت بخشیدن به ساخت وسازها است

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان: افزایش سرعت ساخت وسازها با مشارکت مردم

عمرانی  امور  معاون  رویداد:  گروه  هگمتانه، 
استاندار همدان گفت: حدود یک هزار میلیارد 
از تعهدات دولت در استان محقق شده  تومان 
که با این شــرایط اقتصادی، گام بلندی بوده و 
مستلزم این است که عملیات اجرایی ما سرعت 

بگیرد چراکه ظاهراً کمی عقب هستیم.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی اســتان همدان، معاون امور 
بازسازی و مســکن روســتایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی از برخی روستاهای سیل زده شهرستان های 
نهاونــد و اســدآباد بازدیــد و رونــد کار را روبه جلو 
ارزیابی کرد. بر اساس این گزارش پس  از این بازدید 
چندســاعته، کارگروه بازســازی و نوســازی مناطق 
سیل زده نیز در اتاق جلســات شهدای استانداری با 
حضور مهدیان، معاون امور عمرانی استاندار، جمعی 
از مدیران دســتگاه های اجرایی و رؤســای بانک ها 

تشکیل و روند کارها ارزیابی شد.
*مهدیان: وضعیت مســکن برخی روستاها 

اسفناک است
معاون امور بازســازی و مسکن روســتایی بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی با اشــاره به تفاوت بازسازی 
مناطق ســیل زده نسبت به سایر ســوانح و حوادث، 
عنــوان کــرد: پراکندگی نقاط آســیب دیده یکی از 
مواردی است که کار را با دشــواری مواجه می کند، 
مثاًل در هنگام وقوع زلزله یک منطقه درگیر اســت و 
خدمت رسانی به صورت متمرکز انجام می شود اما در 
خسارت بر اثر وقوع سیل این تمرکز وجود نداشته و 
بســیاری از نقاط هم زمان درگیر آواربرداری، استقرار 
ماشــین آالت، تأمین مصالح و نظارت بــر انجام کار 

است.
عزیزاهلل مهدیان افزود: تفاوت بازســازی در استان 
همدان با سایر نقاط کشــور سرمای زودرس در این 
اســتان اســت و باید تالش همکاران ما در مجموعه 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی مضاعف شود تا قبل 
از آغاز فصل ســرما احــداث و بازســازی خانه های 

خسارت دیده به پایان برسد.
معاون امور بازســازی و مسکن روســتایی بنیاد 
مســکن انقالب اســالمی عملکرد اســتان همدان 
در زمینــه بازســازی ها را رضایت بخــش خوانــد و 
تصریح کرد: تشکیل ســتاد معین بازسازی در همه 
شهرســتان ها و آغاز عملیات اجرایــی، اقدام مثبت 
اســتان اســت، کما اینکه برنامه ریزی ما نیز حضور 
ماهانه در استان همدان و رصد بازسازی ها از نزدیک 

خواهد بود.
مهدیان یــادآوری کــرد: یکــی از اصلی ترین و 
مهم ترین مؤلفه های بازسازی، تأمین منابع است که 
خوشبختانه منابع اعتباری مورد نیاز بازسازی توسط 
دولت اختصاص داده شــده و مشــکلی وجود ندارد؛ 
بخش دیگر نیز نقش بســیار مهم بانک ها و همکاری 
آن ها اســت که تاکنون خوب بوده و باید ادامه پیدا 

کند.
وی با اشــاره به تعداد واحدهای خسارت دیده بر 
اثر وقوع ســیل، ابراز کــرد: نزدیک به 1٠ هزار واحد 
خســارت دیده احداثی و دو هزار واحد معیشــتی و 
تعمیری وجود دارد که بانک هــا باید عقد قرارداد را 
تســریع کنند تا در زمان بندی پیش بینی شده بتوان 

کار را به سرانجام رساند.
معاون امور بازســازی و مسکن روســتایی بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی کشور در پایان سخنان خود، 
گفت: باید همه دست به دست هم دهیم تا بازسازی به 
بهترین نحو ممکن و در کوتاه ترین زمان انجام شود؛ 
پس از گذشت 4٠ ســال از انقالب اسالمی وضعیت 
مسکن برخی از روستاها خجالت آور و اسفناک است، 
وقوع ســیل این فرصت را فراهم کرده تا بازســازی 
را قوت ببخشــیم، کما اینکه می توانیم به بازســازی 
خانه های فرسوده واجد شرایط از محل حساب 1٠٠ 

با اعتبار بالعوض نیز کمک کنیم.
ندارد،  اعتبار مشــکلی  تأمیــن  *عراقی: 

عملیات اجرایی باید سرعت بگیرد
معاون امــور عمرانی اســتاندار همــدان نیز در 
کارگروه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده در جمع 
مدیران اســتانی، عنوان کرد: عملکرد مجموعه بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی در ســال های اخیر حاکی از 
حضور جهادی آنان و تســهیل و روان سازی کار برای 

مردم است.
محمودرضــا عراقی با ابراز خرســندی از عملکرد 
اســتان در مدیریت وقوع ســیل فروردین ماه باوجود 
بــارش 16٠ میلی متــری بــا هماهنگــی و تعامل 
دستگاه ها، خاطرنشــان کرد: امیدوارم در بازسازی و 
نوســازی واحدهای آسیب دیده نیز با سرعت و دقت، 

عملکرد مثبتی داشته باشیم.
وی با اشــاره به محدودیت فصل کاری در استان، 
تأکید کرد: جای سســتی و مماشــات نیســت و هر 
مشکلی وجود دارد باید طرح شــود، بانک ها نیز هر 
مشــکلی دارند مطرح کنند چراکه متقاضی سیل زده 
سرمایه گذار نیســت که بگوییم برمی گردد، یک آدم 

خسارت دیده است.
معاون امور عمرانی اســتاندار همــدان ادامه داد: 
حدود یک هزار میلیــارد تومان از تعهدات دولت در 
استان محقق شــده که با این شرایط اقتصادی، گام 
بلندی بوده و مســتلزم این است که عملیات اجرایی 

ما سرعت بگیرد چراکه ظاهراً کمی عقب هستیم.
عراقی در پایان ســخنان خود اذعان کرد: انصاف 
نیست پول در اختیار ما باشد و شاهد این باشیم که 
فصل زمســتان از راه برســد و مالکی خانه اش سقف 
نداشــته باشــد، همه باید کمک کنیم تا قبل از آغاز 

فصل سرما ساخت وسازها سامان بگیرند.
*ظفری: اعالم و ابالغ مرحله دوم تسهیالت 

استان در هفته جاری با حمایت معاون وزیر
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان 
همدان نیز با بیان اینکه بر اساس بارندگی های سال 
جــاری در فروردین ماه بیــش از 21 هزار فقره واحد 
جهت ارزیابی و کارشناسی ستادهای معین ثبت شده، 

اظهار کرد: از ابتدای امــر تاکنون با تعیین یک تیم 
کاری فعال متشکل از9٠ کارشناس در سطح استان، 

ارزیابی این واحدها صورت پذیرفته است.
حســن ظفری افــزود: تاکنون بیــش از 9 هزار 
واحد احداثی ارزیابی شــده و بیــش از 6 هزار واحد 
تعمیری موفق به دریافت تسهیالت، کمک بالعوض 
و کمک هزینه اســکان شــده اند، مابقی واحدها نیز 

خوشبختانه دچار خسارت جدی نشده بودند.
وی یادآوری کرد: در مرحله نخســت، حدود 15 
هزار واحد آســیب دیده احداثــی و تعمیری با بیش 
از پنــج هــزار و 1٠٠ فقــره تأمین منابــع در قالب 
تسهیالت، کمک بالعوض و کمک هزینه اجاره مسکن 
در اختیار اســتان قرار گرفت که متناســب با آن با 
هماهنگی بانک های عامل، مجموعه مدیریت بحران 
اســتانداری، حوزه معاونت عمرانی و فرمانداری ها در 
شهرســتان های 1٠ گانه استان با تالش جمع پیش 

رفت.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان 
همدان تشــریح کرد: بیش از 6 هزار و 5٠٠ متقاضی 
جهت عقد قرارداد به بانک معرفی و بیش از دو هزار 

و 75٠ فقره منجر به عقد قرارداد شده است.
ظفری با اشاره به بازسازی واحدهای خسارت دیده، 
اذعان کرد: اتمام آواربرداری دو هزار و 7٠٠ واحد در 
سطح روستاهای اســتان و انجام پی کنی و پی سازی 
بیش از یک هــزار و 5٠٠ واحد، اجرای دیواره 8٠٠ 
واحد، اجرای ســقف حدود 4٠٠ واحد و بهره برداری 
سه واحد مسکونی ازجمله اقدامات صورت گرفته در 

طول این مدت بوده است.
وی از اعالم و ابالغ مرحله دوم تسهیالت در هفته 
جاری خبر داد و افزود: خوشــبختانه با کارشناسی و 
ارزیابی های صورت گرفته این تســهیالت در اختیار 
استان قرارگرفته که امیدوارم طی هماهنگی با سامانه 
بانکی از هفته آتی تســهیالت مرحله دوم در اختیار 
متقاضیان خسارت دیده قرارگرفته و فرآیند بازسازی 

به صورت 1٠٠ درصد و سرعت مناسب پیش رود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان 
با اشــاره به کمک شــایان توجه بنیاد مستضعفان با 
عنوان توزیع سیمان رایگان رهبری، عنوان کرد: این 
کار با ارائه حواله از ســوی ستاد معین،1٠ روز است 
توسط عامالن تعریف شده در استان صورت می گیرد 
و به واحدهای احداثی روســتایی، 8٠ کیسه سیمان 

تحویل داده می شود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با تأکید بر 
اینکه در ناحیه جنوبی استان میزان و شدت بارندگی 
بیشــتر بــوده و در اولویت قــرار دارد، تصریح کرد: 

میزان خســارت در شهرستان های اســدآباد، نهاوند 
و مالیر بیشــتر بوده و کار با توجه بیشــتری در این 
شهرســتان ها دنبال می شــود، ضمن اینکه سرعت و 
فرآیند ساخت وســاز به لحاظ میزان مشارکت مردم 
و ورود آن ها متفاوت اســت و هرچقدر این همکاری 

بیشتر باشد سرعت بازسازی بیشتر خواهد بود.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان 
همــدان با اشــاره به حضور معاون امور بازســازی و 
مســکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور 
در همدان، خاطرنشان کرد: با حضور وی، تسهیالت 
و کمک بالعوض مرحلــه دوم به صورت کامل تأمین 
منابع و در وزارت کشــور اعالم و ابالغ شد که ظرف 

چند روز آینده در اختیار استان قرار خواهد گرفت.
ظفری با اشاره به تأمین اعتبار کسری منابع مورد 
نیاز در ارزیابی اولیه در سطح شهرستان ها، ابراز کرد: 
این تعداد قطعاً ظرف چند روز آینده به سامانه بانکی 
اعالم خواهد شــد، ضمن اینکه با توجه به محدودیت 
فصل کاری و عوامل اجرایی از صداوسیما درخواست 
اعالم فراخوان داریم تا افراد جویای شغل به ستادهای 
معین مراجعه کنند و عالوه بر حل بخشی از مشکل 

اشتغال، بازسازی ها نیز سرعت بیشتری بگیرد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: با توجه به کمبود 
شن و ماسه در اســدآباد امیدواریم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان در اسرع وقت، ورود کرده و 

رفع مشکل کند تا کار متوقف نشود.
گفتنی اســت؛ معاون امور بازســازی و مســکن 
روســتایی بنیاد مســکن انقالب اســالمی کشور از 
روســتای قره بالغ و لک لک اســدآباد بازدید کرد؛ در 
روســتای قره بالغ باوجود 25 واحد آسیب دیده کلیه 
واحدها آواربرداری شــده، 19 واحد پی کنی و هشت 
واحد دیوارچینی شــده و خوشبختانه کلیه خسارت 
دیدگان موفق به دریافت سیمان شده اند، کما اینکه 
6 میلیــون تومان نیز بابت اســکان موقت به صورت 

بالعوض به آن ها پرداخت شده است.
عملیات بازســازی در روســتای لک لــک نیز با 
پنــج واحد احداثی، پنج واحــد پی کنی، چهار واحد 
آرماتوربنــدی، دو واحــد فونداســیون و یک واحد 

بهره برداری همراه بوده است.
روســتای دهفول نهاوند نیز مقصد بعدی بازدید 
و سرکشــی معاون امور بازسازی و مسکن روستایی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشــور بود؛ این روستا 
نیز دارای 27 واحد تخریبی بر اثر وقوع ســیل بوده 
که ســاخت 23 واحد احداثی آغاز شده، هفت واحد 
اسکلت بندی، چهار واحد اجرای سقف و یک واحد به 

بهره برداری رسیده است.

خبــر همدان

پیش بینی کاهش 3 درجه ای 
دمای همدان

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: بنابر 
اداره کل  پیش بینی های صــورت گرفته 
مرداد  هفتم  دوشنبه  روز  تا  هواشناسی، 
ماه میانگین دمای همدان 2 تا سه درجه 
این  ســانتیگراد کاهش می یابد و هوای 

استان کمی خنک تر می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان روز 
شــنبه در گفتگویی افزود: بر اساس نقشه های 
پیش یابی هواشناســی، آسمان استان در 24 
ساعت آینده صاف تا قســمتی ابری همراه با 
غبار محلی و وزش شــدید باد در ساعت های 

میانی روز پیش بینی می شود.
محمد حسن باقری شکیب افزود: در 2 روز 
آینده ســرعت وزش باد در ساعت های بعد از 

ظهر افزایش می یابد.
وی با اشــاره به اینکه وزش بــاد بر ناحیه 
شرقی اســتان بیشــتر تأثیر می گذارد، تأکید 
کــرد: وزش باد به صورت موقت رخ می دهد و 
مردم باید نکات ایمنی را در رابطه با شکســته 
شــدن شاخ و برگ درختان و همچنین آسیب 

به تابلوهای تبلیغاتی رعایت کنند.
باقری شــکیب اضافه کرد: در 24 ســاعت 
گذشته نهاوند و اسدآباد با 38 درجه سانتیگراد 
باالی صفر به عنوان گرم ترین و بهار و گل تپه 
با 16 درجه ســانتیگراد بــاالی صفر به عنوان 

خنک ترین شهرهای استان ثبت شده اند.
کارشــناس اداره کل هواشناســی همدان 
ادامه داد: در 24 ســاعت گذشته کمینه دمای 
هوای همدان، 17درجه سانتیگراد باالی صفر 
و بیشینه دمای این شهر 37 درجه سانتیگراد 

باالی صفر گزارش شده است.



یکشنبـــــه 6 مرداد ماه 1398 6
سال بیست و یکم  شمـاره 4307

ورزش

ایران و جهان

خبــر

8 نشان رنگارنگ رهاورد 
دوندگان همدانی از آوردگاه 

قهرمانی کشور
همدانی  دوندگان  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
در مسابقات دو ومیدانی قهرمانی کشور در 
رنگارنگ  نشان  آقایان صاحب هشت  بخش 

شدند.
پیکارهای دو ومیدانی قهرمانی کشور در بخش 
آقایان با شــرکت 25٠ ورزشــکار از استان های 
مختلف به میزبانی ورزشــگاه آفتاب انقالب تهران 
برگزار شــد و دونــدگان همدانی صاحب دو طال، 

یک نقره و پنج برنز شد.
در بخش انفــرادی این رقابت ها و در ماده 1٠ 
هزار متر پیــاده روی، حمیدرضا زورآوند، آرمین 
شاه ملکی و علیرضا بختیاری هر سه از همدان به 
ترتیب نشان های طال، نقره و برنز را کسب کردند.

در ماده هزار و 5٠٠ متر سید امیر زمانپور از 
همدان به نشان طال رســید، در پنج هزار متر و 
1٠ هزار متر پژمان کرزه ای به نشــان برنز دست 
یافــت و در 8٠٠ متر نیز علی عالمی به نشــان 

برنز رسید.
مهدی شــاه  دهگانه  مــاده  در  همچنیــن 
پســند از همدان به نشــان برنز دســت یافت 
و تیم منتخب همــدان در مجموع با دو طال، 
یک نقره و پنج برنز در جایگاه چهارم ایستاد.

راهیابی 5 ووشوکار همدانی 
به جشنواره استعدادهای برتر 

کشور
هگمتانــه، گروه ورزش: پنج ووشــوکار 
همدانی به جشــنواره اســتعدادهای برتر 

ورزش کشور راه یافتند.
مسابقات ووشوی انتخابی استان همدان برای 
حضــور در جشــنواره اســتعدادهای برتر ورزش 
کشــور برگزار شد و پنج ووشــوکار برای اعزام به 

این رقابت ها معرفی شدند.
کیانا و کمند ده پهلوان از نهاوند، ســحر علی 
حسینی از اســدآباد، مریم رحمتی و پریسا بشیر 
گنبــدی از همدان جــواز حضور در جشــنواره 

کشوری را کسب کردند.
ایــن نفرات شــهریور امســال به جشــنواره 
استعدادهای برتر ورزش کشــور به میزبانی البرز 

اعزام می شوند.
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سرمایه 160 هزار نفر 
در شرکت های خودروساز

 بلوکه شد

هگمتانه، گــروه ایران و جهان: عدم تکمیل خودروهای 
ناقص باعث شده تا ســرمایه 160 هزار مشتری که منتظر 
تحویل خودروهای خود هستند در شرکت های خودروساز 
بلوکه شــود و از طرف دیگر خبری از به کارگیری سیاستی 

برای رفع این موضوع از سوی مسؤوالن نیست.
براساس جدیدترین آمار تا پایان تیرماه امسال نزدیک به 16٠ 
هزار خودروی ناقص در انبار شــرکت های خودروساز قرار دارد که 
هنوز خبری از تکمیل و ورود آنها با بازار شنیده نمی شود. این در 
حالی اســت که نارضایتی مردم از عــدم تحویل خودروهای ثبت 
نامی هر روز افزایش پیدا می کند اما متأسفانه تاکنون هیچ تدبیری 

برای این موضوع به کار گرفته نشده است.
در حــال حاضر هنــوز خریدارانی که بایــد خودروهای خود را 
در ســال 97 تحویل می گرفتند بالتکلیف هســتند و فقط با وعده 
شرکت های خودروهای در تحویل محصوالت آنهم در آینده نزدیک 
روبه رو می شــوند. جالب اینجاســت بعــد از تأخیرهای چند ماهه 
خودروســازان به مشتریان اعالم می کنند که برای تحویل خودروها 
باید هزینه بیمه را واریز کنید تا روند تخصیص خودروها انجام شود. 
مشتری هم برای اینکه خودروی خود را دریافت کند هزینه بیمه را 
در اسرع وقت به شرکت های خودروسازی واریز می کند اما با گذشت 

چند ماه از واریز هنوز خبری از تحویل خودروها نیست.
از طرف دیگر شــرکت های خودروســاز مدعی هستند ما روند 
تولیــد را انجام می دهیم اما کمبود قطعه عاملی شــده تا نتوانیم 
محصــوالت را در موعــد مقرر تحویــل مشــتریان دهیم. جالب 
اینجاست در این کالف سردرگم که ضرر آن هر روز برای مشتریان 
بیشتر می شود خودروساز توپ را به زمین قطعه ساز انداخته و آنها 
نیز کمبود نقدینگی و عدم پرداخت تســهیالت 11 هزار میلیارد 
تومــان را عنوان و  می گویند ما منابعی بــرای تولید قطعه نداریم 
و بانــک مرکزی هم بــا وجود تمام مصوبات تمایلــی به ارائه این 
تســهیالت به قطعه ســازان را ندارند و همین امر عاملی شده تا 
روند تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانه ها به کندی انجام شود.

در مجموع عدم تکمیل خودروهای ناقص باعث شده تا سرمایه 16٠ 
هزار مشــتری که منتظر تحویل خودروهای خود هستند در شرکت های 
خودروساز بلوکه شــود و از طرف دیگر هیچ سیاستی هم برای رفع این 
موضوع از سوی مسؤوالن شــنیده نمی شود و مشتریان همچنان چشم 

انتظار خودروهای خود هستند.
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4 هزار معدن
 در کشور تعطیل است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود 
چهار هزار معدن در کشــور غیرفعال است، 
برنامه  در چارچوب  گفت: سیاســت دولت 
احیای معادن کوچک که از طرح های اقتصاد 
مقاومتی است، تکیه و جذب مشارکت بخش 

خصوصی در این عرصه خواهد بود.
خــداداد غریب پور با اشــاره بــه اینکه دولت 
بــه تنهایی به دنبال فعال ســازی معادن کوچک 
نیســت، اظهار کــرد: در صددیم با بسترســازی 
و فراهــم آوردن زمینه هــای مشــارکت بخــش 

خصوصی،  این برنامه را پیگیری کنیم.
وی گفت: آمارهای منتشــر شده حاکی است 
98.3 درصد از معادن ایران کوچک مقیاس است. 
85 درصد ســهم اشتغال معادن مربوط به معادن 
کوچک اســت و 65 درصد تولیــد را نیز به خود 

اختصاص داده اند.
معاون وزیر صنعت با اعــالم اینکه ایمیدرو 
امســال احیا و فعال سازی 15٠ معدن کوچک 
با ســهم اشــتغال حداقل یک هــزار نفر را در 
برنامــه دارد، تصریح کرد: البته در این مســیر 
رویکــرد صادراتــی اینگونه معــادن نیز مورد 

است. توجه 
رئیس هیأت عامل ایمیــدرو عنوان کرد: احیا 
و فعال ســازی معادن  کوچــک در واقع به عنوان 
ظرفیت های نهفته کشــور یک ضرورت محسوب 
می شــود و همســو با برنامه رونق تولید و حفظ 

سرمایه های ملی است.
وی همچنین به برنامه اکتشــاف ایمیدرو اشاره 
کرد و گفت: پیش از این در دولت یازدهم 27٠ هزار 
کیلومترمربع از مســاحت کشور در برنامه اکتشاف 
قرار گرفت و اکنون در دولت دوازدهم فعالیت جدید 
اکتشــافی در وســعت 3٠٠ هزار کیلومترمربع در 

دستور کار قرار دارد.
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دعوت از نابغه تنیس همدان 
به اردوی آسیایی

گروه ورزش: شــیما صفایی  هگمتانه، 
حضور  برای  همدان  میز  روی  تنیس  نابغه 
قدرتمند در مســابقات قهرمانی آسیا به 

اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت شد.
اردوی آمادگــی تیم های ملی بزرگســاالن، 
جوانــان و نوجوانان برای حضــور در رقابت های 

قهرمانی آسیا از دوازدهم مرداد برگزار می شود.
شــیما صفایی تنها نماینده تنیس روی میز 

همدان در این رقابت ها است.
اردوی آمادگــی تیم های ملی بزرگســاالن، 
جوانــان و نوجوانان برای حضــور در رقابت های 
قهرمانی آسیا در مغولستان و اندونزی و از تاریخ 

12 تا 28 مرداد برگزار می شود.
مســابقات قهرمانی آســیا اولین و مهمترین 
رویداد رســمی پیش روی تیم ملی تنیس روی 

میز است.
ایــن رقابت ها شــهریور در هر ســه بخش 
انفرادی، دوبل و تیمی به میزبانی اندونزی برگزار 

می شود.
شــیما صفایی یکی از نابغه های تنیس روی 
میز کشــور به شمار می رود و موفقیت چشمگیر 
این بازیکن موجب حمایت فدراســیون و دادن 

لقب نابغه تنیس روی میز به وی شد.

معرفی تنیس بازان برتر 
بانوان همدان

هگمتانــه، گــروه ورزش: هفته پنجم 
مســابقات تنیس آدینه الیــت با عنوان 
بزرگداشــت ســالروز عملیات مرصاد با 
معرفــی تنیس بازان برتر بخــش بانوان 

برگزار شد.
در این رقابت ها صبا زارعی و ســارا سعیدی 
به ترتیب مقام های اول و دوم را کســب کردند، 
گلنسا شوشتری و آیدین یدی به طور مشترک 

سوم شدند.
این مسابقات از ابتدای ســال آغاز شده و تا 

پایان فصل ادامه خواهد یافت.
رقابت های تنیس به صورت هفتگی توســط 
آکادمــی تنیس الیت و زیر نظــر هیأت تنیس 

استان همدان برگزار می شود.

راه اندازی 12زمین ورزشی در شهر همدان تا پایان سال
هگمتانه، گروه ورزش: مشاور ورزشی شهردار 
همدان در برنامه زنده شــب های هگمتانه در دو 
زمان شــش دقیقه ای به بیــان وضعیت ورزش 
همگانی در همدان و اهمیــت توجه به تحرک 

برای حفظ سالمتی اشاره کرد.
پیام حیدری از رشــد فضاهای ورزشــی در شــهر 
همدان خبــر داد و اظهار کرد: قرار اســت 12 زمین 
ورزشی جدید تا پایان ســال راه اندازی شود که برای 

هرکدام از این زمین ها از نظرات و اســتعداد های یک 
پیشکسوت ورزشی بهره خواهیم برد.

حیدری تصریح کــرد: در صدد هســتیم از اواخر 
تابســتان برای اولین بار جشــنواره ای برای معلوالن و 
جانبازان برای تجلیل از مقام این عزیزان برگزار کنیم 
و با کمک بهزیستی، بنیاد شهید و اداره ورزش جوانان 
از ظرفیت های یکدیگر استفاده کنیم تا حرکت مثبتی 

برای این افراد انجام دهیم.

وی با تأکید بر اینکه این جشــنواره مستمر خواهد 
بود، یاد آورشــد: وضعیت ورزش خانوادگی و همگانی 
در همدان مطلوب است، طوری که هر دو هفته یکبار 
ورزش همگانی با ارائه برنامه های آموزش شهروندی و 

نکات سالمت خانوادگی در هر محله برگزار می شود.
مشــاور ورزشی شــهردار همدان خاطرنشان کرد: 
در طرح ورزش محالت رشــته های مختلف مخصوص 
آقایان و بانوان برگزار می شود که با این طرح استعداد 

افراد را در زمینه های ورزشــی کشــف می کنیم و به 
باشگاه ورزشی شهرداری معرفی می کنیم.

حیــدری با بیان اینکه به دنبــال برگزاری والیبال 
ساحلی هســتیم، افزود: برگزاری جشــنواره پهلوانان 
کوچــک کشــتی از مهمتریــن برنامه های ما اســت 
همچنین در صدد هســتیم رشــته های بیشتری را با 
توجه به ظرفیت ورزشــی که در شــهر همدان وجود 

دارد برای بانوان ایجاد کنیم.

با تمام قدرت در لیگ دسته دوم حاضر می شویم
هگمتانــه، گــروه ورزش: رئیس ســازمان 
ورزشی شهرداری همدان  و  اجتماعی  فرهنگی، 
با اشــاره به تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار 
کرد: فوتبال بومی همدان همواره ثابت کرده که 
و همواره شهرداری همدان  دارد  باالیی  ظرفیت 

پرچم دار اســتفاده و اعتماد به بازیکنان بومی 
بوده است.

ســعید خوشــبخت افزود: امســال هم بــه دنبال 
این هســتیم تا جایی که ظرفیت بومی اســتان اجازه 
می دهد بازیکنان بومی و جوان استان را در تیم فوتبال 

شهرداری همدان جذب کنیم.
وی بــا بیان اینکه با تمام قدرت در لیگ دســته 
دوم حاضــر می شــویم، گفــت: تیمی شایســته و 
قدرتمند را راهی مسابقات لیگ دسته دوم می کنیم 
تا بتوانیم نتایج مناســبی که الیــق فوتبال همدان 

است را کسب کنیم.
خوشــبخت خاطرنشــان کرد: در این راه نیازمند 
حمایت مســؤوالن هســتیم و امیدواریم در این فصل 

تیم به خوبی جواب حمایت ها را بدهد.

رئیس دیوان عالی کشور:

پرونده های مفاسد اقتصادی خارج از نوبت رسیدگی می شود
در دیوان عالی کشور پرونده مسن نداریم

هگمتانــه، گروه ایــران و جهان: رئیس 
از  پرونده ها  برخی  گفت:  کشور  عالی  دیوان 
اقتصادی  مفاسد  با  مرتبط  پرونده های  جمله 
در دیوان عالی کشــور بدون نوبت رسیدگی 

خواهد شد.
قوه قضائیه که این روزها در حال یک پوســت 
اندازی جدید با پیروی از سند تحول قضایی است، 
قرار است تغییراتی را در کل ارکان و بدنه قضایی 
تجربــه کند به طوری که آیت ا... رئیســی هم در 
نکات مورد اشــاره خود به رؤسای دادگستری ها و 
دادستان های کل کشور به 1٠ فرمان معروف شده، 
به موضوعات مهمی از جمله اطاله دادرسی اشاره 
کرد. این چند نکته مهم که عبارتند از مبارزه جدی 
با فســاد و زمینه های ایجاد آن توسط حفاظت و 
بازرســی و همه مســؤوالن قضائی به ویژه قضات 
و برخورد با معدود ارتباطات ناســالم در دســتگاه 
قضــا و همچنین تنبیه افراد کــم کار یا متخلف و 
تشــویق افراد پرکار، شجاع و قضات دارای روحیه 
انقالبــی، ضرورت حفظ کرامت نســبت به متهم، 
شاکی و خانواده متهم، استفاده از راهکارهای رفع 
اطاله دادرســی مانند دو شیفته کردن، استفاده از 
روزهای تعطیل، بهره گیری از ســایر همکاران و... 
برای به روزرســانی پرونده های موجود در دستگاه 
قضا و مختومه کردن پرونده های ُمســن و قدیمی، 
اطالع رســانی دقیق و به موقع دستگاه قضا درباره 
عملکردها و توجه به دغدغه ها و ســواالت جامعه 

نخبگانی و افکار عمومی.
یکی دیگر از نکاتی که بارها رئیس قوه قضائیه 
به آن اشاره کرده است موضوع پرونده های قدیمی 
و مسن اســت. دیوان عالی کشــور که عالی ترین 
مرجع قضایی در کشــور اســت، این دیوان که به 
منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم 
و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسؤولیت های 
که طبق قانون به آن محول می شــود براســاس 
ضوابطی کــه رئیس قوه قضاییــه تعیین می کند 

تشکیل شده  است.
در راســتای اجرای ســند تحــول قضایی در 
زیــر مجموعه های قوه قضائیه با حجت االســالم 
ســید احمد مرتضوی مقدم به گفتگو پرداختیم. 

مرتضوی مقدم از قضات باســابقه ای اســت که با 
حکم رئیس قوه قضائیه چند ماهی است که سکان 
ریاســت دیوان عالی کشور را برعهده گرفته است. 
وی کــه پیش از این ســمت های مختلف قضایی 
را بر عهده داشــته، ســابقه کار در دادستانی کل، 
پست های قضایی استانی و همچنین قضاوت را در 
کارنامه خود دارد. آیت ا... رئیســی پس از مشورت 
بــا قضات قدیمی دیوان عالــی، وی را که خود از 
اعضای این دیوان اســت به سمت ریاست انتخاب 

کرد.
مرتضوی مقدم که رئیس یکی از شعب دادگاه 
تجدیــد نظر انتظامی قضات هم هســت، ســابقه 
معاون اولی در دادستانی کل و همچنین سی سال 

سابقه قضاوت را داراست.
حجت االسالم مرتضوی مقدم در گفتگویی در 
رابطه با برنامه های دیوان عالی در راســتای تحول 
قوه قضائیــه گفت: از آنچه از طرف ریاســت قوه 
قضائیه ارسال می شود و شاخص های کلی دستگاه 
قضا هم ابالغ شــده و مشــخص اســت، پیروی 

می کنیم.
به دنبال آن هســتیم که ظرفیت شــعبه های 
دیوان عالی کشــور را کامل کنیــم تا پرونده های 
موجود در اســرع وقت رســیدگی شــود وی در 
خصوص کمبود منابع انسانی در دیوان عالی کشور 
گفت: یک ســری کمبود نیروی انسانی در دیوان 
عالی کشور احساس می شود که باید این خأل رفع 

و مشکل برطرف شود.
مرتضــوی مقدم در پاســخ به این ســوال که 
برآورد شــما از افزایش نیــروی قضایی در دیوان 
عالی چه تعداد اســت، گفت: ظرفیت دیوان عالی 
کشــور حدود 7٠ شعبه رسیدگی کننده است که 
51 شعبه آن در کشور فعال است. البته در همین 
شــعبی که داریم کمبود قاضی احساس می شود. 
به همین دلیل اســت که به دنبال آن هستیم که 
ظرفیت این شــعبه ها را کامل کنیم تا پرونده های 
موجودی که در دیوان عالی کشور وجود دارد، در 

اسرع وقت رسیدگی شود.
دادرسی  زمان  کاهش  ما  کار  مهم ترین   *

است

رئیس دیوان عالی کشــور ادامه داد: مهمترین 
کار ما این اســت که زمان دادرسی را کوتاه کنیم 
تا پرونده ای که ارجاع می شود در اسرع وقت مورد 
رســیدگی قرار گرفته و مجدد به شــعبه ارسالی 

بازگردد.
وی افــزود: پرونده های خاصی هم که به دیوان 
عالی ارجاع می شــوند و یا ناامنی، مشکل و جوی 
در کشــور ایجاد می کنند را هم در خارج از وقت 

رسیدگی می کنیم.
* پرونده های مرتبط با مفاســد اقتصادی 

خارج از نوبت رسیدگی می شوند
مرتضوی مقدم به پرونده های مفاسد اقتصادی 
اشــاره کرد و گفت: پرونده های مربوط به مفاسد 
اقتصــادی در صورتی که به دیوان عالی کشــور 
ارجاع شــوند، در خارج از نوبت رسیدگی خواهند 

شد.
رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرد: ان شاءا... 
که بتوانیم بــا همکاری دوســتانمان و همکاران 
در دیوان عالی کشــور موفق باشیم. سیاست های 

ابالغی را به نحو احسن انجام دهیم.
وی در پاســخ به این ســوال که یکی از نکات 
مورد اشاره آیت ا... رئیسی بحث پرونده های مسن 
بود، در حــال حاضر چه تعداد پرونده مســن در 
دیوان عالی کشــور وجود دارد، گفت: ما در دیوان 
عالی کشور پرونده مســن نداریم و نهایت ممکن 
اســت پرونده ای باشد که 6 تا 7 ماه و یا در نهایت 

بیش از یک سال باشد. 
مرتضوی مقدم گفت: به طور کلی سعی ما این 
اســت که در اسرع وقت به این پرونده ها رسیدگی 

کنیم تا پرونده مانده ای نداشته باشیم.
رئیس دیــوان عالی کشــور در خصوص اطاله 
دادرســی هم ادامه داد: اطاله دادرســی با تقویت 
شعب از حیث نیروی قضایی به روز خواهد شد و به 

این منظور کاهش می یابد.
وی در پاســخ به این ســوال که بــا توجه به 
موضــوع جوان گرایی در قوه قضائیه از یک ســو و 
موضوع فعالیت قضات قدیمی مسن در دیوان عالی 
کشور از ســوی دیگر، بحث جوان گرایی در دیوان 
عالی اجرا خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: نیروهای 

قدیمی ذخیره های خوبی برای دیوان عالی کشور 
هســتند و ما به تدریج با کسانی که تازه کار بوده 
و وارد دستگاه قضا می شوند و همچنین همکارانی 
که تقاضای بازنشســتگی کــرده و می خواهند از 
دیوان عالی کشور بروند، مخالفتی نداریم. در عین 
حال دوست داریم نیروهای قدیمی که هنوز توان 
کار داشــته و از لحاظ جســمی، هوش و حافظه، 
توانمند هســتند به خوبی استفاده کنیم؛ چرا که 

ثروت های ما محسوب می شوند.
* چکیده های دســتگاه قضایی به دیوان 

عالی می آیند
دیوان عالی کشور از شایسته ترین و باسابقه ترین 
قضات برخوردار است و چکیده های دستگاه قضا به 
دیوان عالی کشور می آیند مرتضوی مقدم در پاسخ 
به این ســوال که اخیراً آیت ا... رئیســی به منفک 
شــدن تعدادی قاضی فاســد از قوه قضائیه اشاره 
کرده اســت، آیا در دیوان عالی کشــور هم قاضی 
منفک شده از خدمت به دلیل فساد داریم؟ گفت: 
دیوان عالی کشــور از شایسته ترین و باسابقه ترین 
قضات برخوردار اســت و چکیده های دستگاه قضا 
به دیوان عالی کشور می آیند و خدا را شکر چنین 

چیزی در درون دیوان عالی کشور نداریم.
وی اظهــار کرد: تعدادی هم که اشــاره شــده 
پرونده هــای مربوط به مدت های قبــل بوده که در 
یک بازه زمانی کوتاه از زمان حضور رئیس جدید قوه 
قضائیه، تصمیم گیری بر آن شد که پرونده ها جمع 
شــده و این تعداد به یک باره اعالم شود و این طور 

نبوده که این تعداد فساد به یک باره اتفاق بیفتد.

همدانی ها آموزش رایگان مینی گلف دیدند
ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
همدانــی  ورزش دوســتان 
آموزشــی  کارگاه  قالب  در 
رایگان  صورت  به  روزه  یک 
رشــته های مینــی گلف و 
رایگان  صورت  به  را  بهکاپ 

فرا گرفتند.
کارگاه آمــوزش رشــته های 
ورزشــی بهــکاپ و مینی گلف 
توســط مربیــان هیــأت گلف 
همدان در بوســتان مــردم این 

شهر برگزار شد.
رئیس هیأت گلف همدان در این باره گفت: کار 
گاه آموزش بهــکاپ و مینی گلف به منظور معرفی 
و گسترش این دو رشته ورزشی زیر مجموعه گلف 

توسط مربیان مجرب و فعال همدانی برگزار شد.
علی اصغر ســالوند افزود: کمتــر افرادی در این 
استان از رشــته گلف و زیر مجموعه های آن اطالع 
دارند و برداشت مردم از رشته گلف با واقعیت فاصله 
زیــادی دارد؛ به طوری کــه در اذهان عمومی این 
گونه جــا افتاده که گلف مختص افــراد ثروتمند و 

خانواده هایی با سطح درآمد بسیار باال است.
وی بیان کرد: این برداشت ذهنی به هیچ عنوان 
درست نیست و بر این اساس سعی داریم با اجرای 
طرح های آموزشــی، رشته گلف و زیر مجموعه های 
آن ماننــد بهکاپ، وودبال و مینی گلف را به صورت 

همگانی گسترش دهیم.
سالوند اظهار کرد: آسان بودن شرایط یادگیری 
و اجرا، یکی از ویژگی های بارز دو رشــته بهکاپ و 
مینی گلف اســت و در این کارگاه سمیرا حسینی و 
محمد علی قاســمی مربیــان باتجربه این هیأت به 

خوبی نسبت به آموزش های الزم اقدام کردند.
وی، شناســایی نوجوانان بسیار مستعد در این 
رشــته را یکی از اهداف برگــزاری کارگاه مینی 
گلف و بهکاپ عنــوان کرد و افزود: این کارگاه ها 
به صورت مســتمر تا پایان تابستان ادامه خواهد 

داشت.
ســالوند همچنیــن از دســتگاه ورزش و هیأت 
ورزش های همگانی اســتان همــدان در برگزاری 

کارگاه مینی گلف و بهکاپ قدردانی کرد.

تیراندازان در همدان جام همدلی برگزار کردند
ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
از  برترین های نخســتین مرحله 
مسابقات اوپن تیراندازی منطقه ای 
همدان تحت عنوان جام »همدلی« 

معرفی شدند.
در ایــن پیکار هــا که بــا حضور 
9٠ تیرانــداز از اســتان های همدان، 
کردســتان و مرکزی به میزبانی شهر 
همدان برگزار شــد، شرکت کنندگان 

در 23 خط به رقابت پرداختند.
در بخش تپانچه بادی آقایان هادی 
یاسبالغی از مرکزی قهرمان شد، علی 

آذرپیر از همدان بر ســکوی دوم ایستاد و نوربخش 
امیری از مرکزی سوم شد.

در رشته تفنگ آقایان نیز رضا امیری و امیر فانی 
هر دو از مرکزی به ترتیب اول و دوم شدند و دانیال 

شریفی از کردستان عنوان سوم را به دست آورد.
همچنین در تفنگ بانوان، مبینا رنجبران از همدان 
قهرمان شــد، اسرا شریفی از کردستان عنوان دوم را 
کسب کرد و راحیل عزیزی از همدان در جایگاه سوم 
قرار گرفت و در تپانچه بادی محدثه کلهر از همدان 
عنوان نخست را به دســت آورد، فائزه خاورمیرزایی 
از همدان ســکوی دوم را کســب کرد و گالره اورک 

بختیاری از کردستان مقام سوم را تصاحب کرد.
چهار داور و یک ســرداور قضاوت این مسابقات 
که بزرگترین رویداد تیرانداز در منطقه غرب کشور 

بود را برعهده داشتند.
سیدعبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی و ورزش 
همگانــی وزارت ورزش و جوانان در آیین پایانی این 
رقابت ها حضور یافت. رئیس هیأت تیراندازی همدان 
خاطرنشــان کرد: این دوره از مسابقات در بزرگترین 
ســالن تیراندازی مجهز به ســیبل الکترونیک غرب 

کشور در حال برگزاری است.
وی هــدف از نامگذاری این رقابت ها تحت عنوان 
جام "همدلی" را همکاری با اســتان های همجوار در 
زمینه های مسابقه ای، آموزشی و تمرینی عنوان کرد.

محمودی با اشــاره به آماده سازی تیراندازان این 
اســتان برای حضــور قدرتمنــد در رقابت های لیگ 
کشــوری گفت: این مســابقات اواخر ماه جاری آغاز 
می شود و هدف ما حضور موفق در این پیکارها است.
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فضای مجازی

خبــر

بخشنامه دادستان کل کشور
 درباره سایت های قمار و شرط بندی

هگمتانه، گروه فضای مجازی: دادســتان کل کشور بخشنامه ای 
مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره ســایت های قمار یا شرط بندی در 

فضای مجازی را خطاب به دادستان های سراسر کشور ابالغ کرد.
متن بخشنامه حجت االسالم منتظری در این باره به این شرح است:

احترامــا با عنایــت به اینکه برخــی از افراد در فضای مجــازی اقدام به 
راه اندازی سایت های قمار و نیز سایت های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ 
وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش بینی نتیجه مسابقات می نمایند و پس 
از آن بخشــی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مســابقات 
را بــه طور صحیح پیش بینی کرده اند پرداخت می شــود؛ اما با رویه متفاوت 
قضایــی در برخورد با این پدیده مواجهیــم که بعضا منجر به تبرئه این افراد 
شــده است. برخی از آن ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات 
فقهی اســتناد نموده اند که قمار یا شــرط بندی در فضای مجازی را مشمول 
قمار ندانســته اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از 
مبالغ کالن درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این 
دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق 
مرکــز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررســی قرار داد که نظریه 
آن مرکز به شــرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و 

بررسی های انجام شده موارد ذیل اعالم می گردد:
1. ارتکاب قمار با هر وســیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت های 

قمار حرام و جرم است.
2. طراحــی و راه اندازی ســایت قمــار همچون دایر کــردن مکان برای 
قماربازی محســوب شده و مشمول ماده 7٠8 قانون مجازات اسالمی )بخش 

تعزیرات( است.
3. شــرط بندی بر روی نتایج مســابقات حرام است لذا هر چند مشمول 
عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول 

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری است.
4. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار 
و شــرط بندی نتیجه مســابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر 
شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل 

وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
5. دادســتان های مراکز اســتان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش نامه را 
بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی ســابق بر این احکام 
قطعــی برائت بر این گونه فعالیت ها صادر کرده انــد ضمن جلوگیری از رفع 
توقیف وجوه، نقود، آالت و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای 
اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت 

اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

در بسیاری از زمینه های هوش مصنوعی 
با پیشرفت های دنیا برابریم

فضای  گروه  هگمتانه، 
هیأت  عضــو  مجــازی: 
علمی دانشــگاه صنعتی 
بسیاری  در  گفت:  شریف 
هــوش  زمینه هــای  از 
پیشرفت های  با  مصنوعی 
دنیا برابریــم و نتایج آن 
پیاده ســازی  و  دنبال  را 
می کنیــم، ولی در بعضی 
قسمت هایی که به فناوری 
ختــم می شــود، با حد 

مطلوب فاصله داریم.
دکتر حســین صامتی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف در این 
باره اظهار کــرد: ما در زمینه تئوری های هــوش مصنوعی می توانیم به علم 
روز جهان برســیم، ولی در زمینه تولید محصــول چه در عرصه نرم افزاری و 
چه سخت افزاری به دلیل کمبود شــرکت های بزرگ در ایران عقب ماندگی 
داریم. مثاًل پیاده کردن یک خودروی هوشمند با قابلیت مسیریابی و توانایی 
جلوگیری از تصادف برای ما مشــکل اســت؛ زیرا صنعت خودروسازی ما با 

صنعت خودروی جهان فاصله دارد.
صامتی با اشــاره به اینکه بخشی از پیشرفت ها در زمینه تولید محصول بر 
عهده محققان، دانشگاهیان و شرکت های دانش بنیان است، تأکید کرد: بخش 
مهم تر بر عهده سیاست گذاران کل کشور است تا افراد دارای ظرفیت و مستعد، 
فعالیت در این حیطه را حفظ کرده و در این زمینه انگیزه داشــته باشــند و 
بازاریابی کنند و محصوالتشــان مورد اســتفاده همگان قــرار گیرد. چرا که تا 
زمانی که یک محصول بازار مناســب نداشته باشد، رشد نخواهد کرد، بنابراین 

تولیدکنندگان محصول مورد نظر دلسرد شده و فعالیتشان متوقف می شود.
وی همچنین از سازمان ها و نهادهای شبه دولتی خواست که از محصوالت 
دانش بنیان موجود ایرانی استفاده کنند، زیرا هرچه این استفاده بیشتر باشد، 
کیفیت محصول روز به روز بیشتر شده و نیازها نیز بیشتر برطرف خواهد شد.
این استاد دانشگاه، در ادامه ســرمایه گذاری در زمینه "هوش مصنوعی" 
را امری مهم دانســت و تصریح کرد: "هوش مصنوعی" یکی از مسائل مطرح 
روز است و افراد توانمندی عالقه کار در این زمینه را دارند؛ لذا اگر بخواهیم 
الگوی موفقی در جهان متناســب با اهمیت و درخواست مردم، دانشجویان و 

اساتید داشته باشیم، باید "سرمایه گذاری حاکمیتی" را افزایش دهیم.
به گفتــه صامتی در ادامه یکــی از زمینه های مطرح هــوش مصنوعی، 
"پردازش زبان طبیعی" اســت. با توجه به اینکه ما فارســی زبان هســتیم، 
بهترین کسانی که می توانند "الگوریتم های هوش مصنوعی" مانند تشخیص 
تمایز، درک معنا، خالصه ســازی خودکار و... را انجام دهند، محققانی هستند 
که به زبان فارسی تسلط دارند تا بتوانیم محصوالتی را که در زمینه پردازش 
زبان طبیعی به زبان دیگر انجام شده است، به زبان فارسی نیز داشته باشیم.
وی ادامــه داد: در زمینــه پردازش زبــان طبیعی دســتاوردهای خوبی 
داشته ایم و برای بازشناسی و تولید گفتار زبان فارسی، تحلیل و خالصه سازی 

متون و تحلیل نظریات نیز محصوالت خوبی ارائه شده است.
صامتــی درباره این موضوع هوش مصنوعی در ایران تا کجا توســعه پیدا 
می کند، گفت: این موضوع به سیاست های ما بستگی دارد. یکی از زمینه هایی 
که بیشــتر نرم افزاری اســت و نیاز به کار فکری و مغزی دارد، همین "هوش 
مصنوعی" اســت؛ به جای اینکه به کارخانه های بزرگ و هزینه بر نیاز داشته 
باشــد، نیاز به افراد فکور و دارای علم دارد کــه بتوانند به صورت نرم افزاری 
کارهایشــان را پیاده کنند. اتفاقاً نقطه قوت کشــور ما همین مغزهای برتر و 
امکانات نرم افزاری اســت که باید به سمت استفاده بهتر و تولید محصوالت با 
کیفیت بیشتر جهت گیری شود؛ بنابراین زمینه هوش مصنوعی از فرصت های 

کشور ماست، به دلیل اینکه به زیرساخت های مادی و فضابر نیاز ندارد.
وی در پایان نســبت به عقب ماندگی در این زمینه هشدار داد و گفت: اگر 
در این زمینه موفق نباشیم، امکان دارد اطالعات شخصیتی، فرهنگی، نژادی، 
سیاسی و اقتصادی ما تحلیل رود و تحت تأثیر سرورهای هوش مصنوعی دنیا 
قــرار گیرد. به همین دلیل باید همــواره در نظر بگیریم که ابزارهای مختلف 
هوش مصنوعی بر داده های همه مردم دنیا از جمله ایران اعمال می شود و ما 
باید از وضعیت عملکرد آن ها آگاهی داشته باشیم و بتوانیم تأثیرگذار باشیم.

تولید ارزهای دیجیتال در ایران مستلزم تدبیر مسؤوالن

بیت کوین خوب یا بد؟
طاهره رمش

اخیراً ایرانی ها برای دور زدن تحریم های 
آمریکا به ارزهای مجــازی روی آورده اند. 
این تحریم ها دسترســی آنها را به ارز کم 
از  ایران استفاده  بانک مرکزی  کرده است. 
ارزهای مجازی را در معامالت سال گذشته 
منــع و اعالم کرد که نگران پولشــویی و 
جرائم مالی اســت. با توجه به اینکه نرخ 
برق در ســایر نقاط جهان واقعی اســت، 
تولیدکننــدگان ارز دیجیتــال مایلند در 
کشــورهایی فعالیت کنند کــه نرخ برق 
کمتری داشــته باشــد تا تولید برای آنها 
به  با توجه  بنابراین  باشد؛  به صرفه  مقرون 
یارانه دار بودن برق در کشــورمان احتمال 
می رود تعداد ایــن تولیدکنندگان افزایش 
یافته و فشــار بیشتری به شبکه برق وارد 

شود.
روشــن اســت با توجه به افزایش دمای هوا، 
مصرف باالی این دســتگاه ها در کنار استفاده از 
وســایل سرمایشی، شــهروندان و شرکت توزیع 
برق شهرها را با مشکالت اساسی مواجه می کند.

حاال اما با همه گیر شدن ارزهای دیجیتال در 
سراســر دنیا، این پدیده در سال 2٠13 به ایران 
رسید. در واقع تحریم های اعمال شده در زمینه 
انتقال پول باعث شــد در مــدت زمان کوتاهی 
ارزهای دیجیتــال به یکی از روش های پرداخت 

بین المللی ایرانیان به ویژه تجار تبدیل شود.
بــا توجه به اینکه بیت کوین با مصرف میزان 
بسیار باالی انرژی برق تولید شده و دستگاه های 

ماینر میزان بســیار باالیی گرما تولید می کنند 
مصرف باالی انرژی توســط شــبکه بیت کوین 
همــواره یکی از موارد انتقــاد به بیت کوین بوده  

است.
* بیت کوین چیست و آیا قانونی است؟

بیت کویــن، یــک ارز و پــول دیجیتــال و 
همچنین یک شبکه برای پرداخت های مستقیم 
و بدون واســطه اســت و به صــورت دیجیتالی 

منتقل می شود.
از بیت کوین می تــوان همانند پول های رایج 
برای خرید کاال، تبادل و انتقال پول و طال برای 

سرمایه گذاری استفاده کرد.
در بیشــتر محاکــم قضایی، از نظــر قانون 
بیت کویــن غیرقانونــی نیســت. امــا در برخی 
کشورها مثل آرژانتین و روسیه ارزهای خارجی 
را محدود یا ممنوع کرده اند. بعضی کشــورها در 
حال برداشــتن گام هایی هستند تا برای افراد و 
کســب و کارها، قوانینی برای پیوند این فناوری 
جدید با یک شــبکه مالی رسمی و تنظیم شده، 

وضع نمایند.
بــه گفتــه مســؤوالن وزارت نیــرو، هزینه 
اســتخراج هر بیت کوین برابر با مصرف برق 24 

واحد مسکونی است.
آمــار و ارقــام حاکی از آن اســت که قیمت 
اســتخراج هر بیت کوین در جهــان 7٠٠٠ دالر 
اســت و برای هر بیت کوین 72 هــزار کیلووات 

ساعت برق مصرف می شود.
برخی فعــاالن اقتصــادی با اســتخراج ارز 

دیجیتــال از بــرق ارزان کشــور سوءاســتفاده 
می کنند که در این راســتا اخبار متعددی از این 
سوءاســتفاده به گوش می رسد و حتی اخباری 
اعالم شــده مبنی بــر اینکه روند رو به رشــد 
راه انــدازی واحدهای اســتخراج ارز دیجیتال به 
گونه ای اســت که در برخی مراکــز برخوردار از 
تعرفه برق رایگان نیز شاهد استخراج بیت کوین 

هستیم.
ارزهای دیجیتال می تواند بسیار  اســتخراج 
ســودآور باشــد؛ به شــرطی که بــرق ارزان و 
ســخت افزار مناســب این کار موجود باشد. با 
توجــه به اینکــه برق در ایران مشــمول یارانه 
اســت و هزینه بســیار پایینی در مقایســه با 
بســیاری کشــورها داراســت، عده ای در حال 
سوءاســتفاده از برق صنعتی و کشــاورزی در 
مزرعه ارز دیجیتال هســتند کــه این نوع برق 
به مراتب بســیار ارزان تر از برق خانگی اســت 
و کســانی که در کار اســتخراج ارز دیجیتالی 
هســتند، ســعی می کنند مکان هایی که مجهز 
به برق صنعتی یا کشــاورزی هســتند را برای 
اســتخراج، اجاره یا خریــداری کنند. به عنوان 
مثال اشــخاصی با اجــاره زمینی در داخل یک 
ســنگ بری در جاده همدان - مالیــر با ایجاد 
اتاقکی فلزی و با اســتفاده از برق سنگ بری به 
فعالیت شــبانه روزی با نصب تعدادی دستگاه 
بیت کوین مشــغول به فعالیت بودند که توسط 

نیروی انتظامی استان همدان دستگیر شدند.
چنــدی پیــش وزیــر ارتباطــات و فناوری 

اطالعــات ارزهای دیجیتــال را یکی از تحوالت 
دنیــای امروز دانســت و با بیــان اینکه رویکرد 
انفعالی دربــاره فناوری و انتظار دســتگاه ها از 
یکدیگر باعث عقب ماندگــی و در نهایت انفعال 
حاکمیــت خواهد شــد، اظهار کــرده بود که با 
اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود ارتباطات و 
فناوری اطالعات در عرصه بانکداری و نظام مالی 
کشــور و نیز ظرفیت باالی جوانان کشور، مقرر 
شد پست بانک ایران با اعالم فراخوان و شناسایی 
نخبگان کشور در این عرصه، اولین ارز دیجیتال 
طراحی شده را به صورت آزمایشی پیاده سازی و 
این مدل را برای بررســی و تأیید به نظام بانکی 

کشور عرضه کند.
آذری جهرمــی همچنین با بیــان این که ارز 
دیجیتــال در نهایت خواهد آمد کــه ما از قبل 
باید فکری به حال آن بکنیم و درباره استفاده از 
ارزهای مجازی نظرات مختلفی وجود دارد، گفته 
بود واقعیت این است که ما می خواهیم این مدل 
را که قباًل در ژاپن هم پیاده شــده، پیاده سازی 
کنیم تا با اســتفاده از ظرفیت های موجود یک 
مدل آزمایشــی را برای تصمیم گیری های نهایی 

اجرا کنیم.
همایون حائری معاون برق و انرژی وزیر نیرو 
هم با تأکید بر اینکه وزارت نیرو مســؤول تأمین 
برق مردم است، گفت: بیت کوین هر مزایایی که 
دارد، بــرای خودش دارد؛ این افراد با دســتگاه 
خودشان از برق مجانی ما استفاده می کنند، در 
حالی که باید از ما اجازه بگیرند. زمانی که مردم 

با هفت درصد افزایش تحت فشار قرار می گیرند، 
چرا باید هزینه چنین چیزی را پرداخت کنند.

وزارت نیــروی ایــران قصــد دارد تعرفه ای 
خاص برای استخراج کنندگان بیت کوین وضع 
کنــد تا هزینه تولید آن کاهش یابد و فشــار بر 
شــبکه های برق کم شود. برق بســیاری مزارع 
تولید ارز دیجیتال در سراسر کشور قطع شده و 
دستگاه های استخراج بیت کوین توسط مقامات 

مصادره شده اند.
پلیــس فتا نیز ســایت های خریــد و فروش 
ارزهای دیجیتــال را غیرقانونی می داند و یادآور 
می شود که تاکنون برای هیچ وبگاه اینترنتی در 

این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است.
رئیس کل بانــک مرکزی هم چند روز پیش 
گفتــه بود: ســاز و کار تولیــد ارز دیجیتال در 
کمیســیون اقتصادی دولت مصوب شــده و در 

آینده نزدیک در هیأت دولت بررسی می شود.
عبدالناصر همتی تصریح کرده بود که سازوکار 
تولید ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت 
مصوب شده و در دســتور کار دولت قرار گرفته 
است و در آینده نزدیک موضوع ارز دیجیتال در 

دولت مطرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد.
بــه هر حال بــه گفته معــاون وزیــر نیرو، 
در کشــور عــده ای با بهره گیــری از هزینه های 
یارانه ای صنعت برق اقدام به استخراج بیت کوین 
می کنند که این کار اگــر به صورت پنهانی هم 
باشــد، می تواند مفهوم قاچاق انرژی را در اذهان 

القا کند.

در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید.
- در ابتدا توضیح دهید که به چه دلیل 
ایجاد یک پیام رســان داخلی برای کشور 

اهمیت زیادی دارد؟
پس از مسدود شدن اولیه تلگرام و بازگشایی 
مجدد آن و دوباره مسدود کردن این اپلیکیشن، 
پیام رسان های وابســته به تلگرام مانند هاتگرام 
و طالگرام ظاهر شــدند که امــروز پس از فیلتر 
تلگرام شاهد این مســئله هستیم که باید برای 
زیرســاخت پیام رســان های بومی و ملی کشور 

فکری اساسی کرد.
پیام رسان بومی از این جهت برای ما اهمیت 
دارد که نوعی زیســت بوم محسوب می شود و ما 
اگر از پیام رســانی استفاده کنیم که دگرساخته 
است، باید این موضوع را نیز بپذیریم که در یک 
زیست بوم دگرساخته فعالیت کنیم. پیام رسان ها 
در مفهوم عام به معنی شــبکه اجتماعی هستند 
که یــک راهی برای زندگــی در فضای مجازی 

محسوب می شوند.
- به نظر شما چرا پیام رسان های داخلی 

با قدرت زیاد وارد صحنه رقابت نشدند؟
موســویان: در زمانی که قرار بود حمایت از 
پیام رســان های داخلی انجام شــود، این مسئله 
وجود داشــت که هریک از آنهــا به تنهایی قادر 
نبودند بیشــتر از 5 تا 6 میلیون کاربر داشــته 
باشــند. در همــان زمان ایده هایی مطرح شــد 
تا این پیام رســان ها فعالیت خــود را آغاز کنند. 
امــا ســرویس های متفاوتی به هرکــدام از این 

پیام رسان های داخلی ارائه شد.
پیام رسان بومی از این جهت برای ما اهمیت 
دارد که نوعی زیســت بوم محسوب می شود و ما 
اگر از پیام رســانی استفاده کنیم که دگرساخته 
است، باید این موضوع را نیز بپذیریم که در یک 

زیست بوم دگرساخته فعالیت کنیم.
* یک ایــده برای فعالیــت همه پیام 

رسان های داخلی
- آیا برای حمایت بیشتر از این پیام رسان ها 

نظرات فنی و تکنیکی نیز ارائه شد؟
براساس جلســه ای که من با پیام رسان های 
داخلی داشــتم، ایده ای مطرح شد که یک هاب 
ایجاد شــود و این اجازه به کاربران داده شود تا 
اگر تنها یک پیام رسان داخلی را بر روی گوشی 
تلفن همــراه خود نصــب کرده انــد، بتوانند با 
همان اپلیکیشــن با مخاطبان خود که در سایر 
اپلیکیشــن ها و پیام رســان های بومی عضویت 

دارند به راحتی گفت وگو کنند.
- چرا این ایده عملیاتی نشد؟

این موضوع از لحاظ فنی مورد بررســی قرار 
گرفت، ولی عماًل پیاده ســازی نشد تا بتوانیم از 
محدودیت هایی که در عضوگیــری کاربران در 
شــبکه های اجتماعی داخلی وجود دارد، رهایی 
پیدا کنیم و این مشــکل را حــل کنیم. تلگرام 
زمانی را برای اجرای سند نوشته شده و عملیاتی 
کردن آن سند نیاز داشــت. در آن زمان تلگرام 
روی نقص هــای اساســی خود فعالیــت کرد و 
در زمانــی که نزدیک به یک ســال مخاطبان و 
مردم از راه  حل هایی نظیر اســتفاده از طالگرام 
و هاتگرام استفاده می کردند، تلگرام نواقص خود 
را برطــرف کرد و بســیاری از خألهای تکنیکی 
آن به کمک ســه دانشــگاه آمریکایی حل شد. 
این موضــوع یعنی حتی نرم افزار تلگرام هم نیاز 
به زمان برای رفع مشــکالت خود داشــت، پس 
بایــد فرصت به پیام رســان های داخلی نیز داد. 
در حال حاضر که تلگرام فیلتر شــده است، باید 
راهکارهایی برای برگشــت و مهاجرت دوباره به 

پیام رسان های داخلی پیدا کرد.
* همکاری بــا نهادهای خدماتی، الزمه 

حیات پیام رسان
به  و  پیام رســان های داخلی  فعالیت   -

روزرسانی آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟
پیام رسان های بومی با ارائه خوب و مشارکت 
برخی از دارنــدگان خدمــات می توانند دارای 
کارکرد مطلوب باشــند، به عنوان مثال نرم افزار 
بله در کنار بانــک ملی قرار گرفت و ضمن ارائه 
خدمات در بستر شــبکه های اجتماعی، به یک 
خدمت رســان هم تبدیل شــده اســت و تمام 
نیازهای افــرادی که در بانک ملی ایران صاحب 
حساب هستند را پاســخ می دهد. نر م افزارهایی 
نظیر گپ و آی گپ نیز توانسته اند با وصل شدن 
به نهادهای خدمت رســان، عــالوه بر ایجاد یک 

شبکه اجتماعی، ارائه خدمت نیز داشته باشند.
ایده ای مطرح شد که یک هاب ایجاد شود و 
این اجازه به کاربران داده شــود تا اگر تنها یک 
پیام رســان داخلی را بر روی گوشی تلفن همراه 
خود نصب کرده اند، بتوانند با همان اپلیکیشــن 
بــا مخاطبان خود که در ســایر اپلیکیشــن ها 
و موافقــان و مخالفــان ایجاد هاب بــرای پیام 

رسان های ایرانی
- آیا این طرح از لحاظ فنی بررسی شد؟
دو گروه درباره این موضوع اظهارنظر کردند، 
گروه اول اعتقاد داشــتند که امکان اتصال بین 
پیام رســان های داخلی وجود ندارد و گروه دوم 
که بنده نیز جزء آنها هستم به این قضیه اعتقاد 
داریم کــه این کار از لحاظ فنــی قابلیت انجام 
دارد و این اتصال ممکن اســت. امــکان ایجاد 
خدمت هایــی کــه در این پیام رســان ها عرضه 
می شود، بســتری برای رقابت و افزایش کیفیت 
آنهاست. وزارتخانه های مختلف هم می توانند به 
بقای این پیام رســان ها کمک کنند و با تقسیم 

خدمت، باعث حضور پررنگ تر این پیام رســان ها 
شوند. با این روش، پیام رسان ها که تجربه خوبی 
از تعامــل با نهادهای دولتی به دســت آوردند، 
توانایــی خود را برای ســرویس دادن بیشــتر 

می کنند.
بین  نواقصــی در  به نظر شــما چه   -
پیام رســان های داخلی وجود دارد که باید 

رفع شود؟
تمامی زیرســاخت های موجود در دنیا برای 
 API دارند که این API شــبکه های اجتماعی
دراختیــار مخاطبان قــرار می گیرد تــا بتوانند 
کســب و کارهای خود را در بســتر آن به انجام 
برسانند. دلیل آنکه پوسته های مختلفی از تلگرام 
بــه وجود می آید نیز همین موضوع اســت، چرا 
که در تلگرام بســتر الزم برای کسب و کارهای 
ُخرد و کالن وجــود دارد، لذا یکی از موارد عدم 
استقبال از پیام رســان های داخلی این است که 
API آنها دراختیار مردم قرار نگرفته تا کســب 
و کارها و ایده های مختلف بر بســتر داده ای آنها 

فعالیت کند.
هــدف پروژه هاتگــرام و طالگــرام این بود 
که یک پیام رســان مستقل داشــته باشیم که 
وضعیت فعلی کاربران در تلگرام در طالگرام نیز 
وجود داشته باشــد. به همین دلیل می خواهند 
پیام رســانی مســتقل از تلگرام ایجاد شــود که 
اطالعــات فعلی مــردم در طالگــرام نیز در آن 
وجود داشــته باشــد. من از موفقیت این پروژه 
اطالعی ندارم، ولی می دانم که این طرح در حال 

پیگیری است. 
* نبود سیســتم عامل بومی، بزرگترین 

مشکل پیام رسان ها
- چه مشکالتی بر سر راه این پیام رسان 

جدید خواهد بود؟
یکی از مشکالتی که در این موضوع به چشم 
می خورد موضوع سیســتم عامل است. سیستم 
عامل اندروید که مربوط به شرکت گوگل است، 
بیشــتر گوشی های تلفن همراه را محاسبه کرده 
و بسیاری از سرویس هایی که دریافت می کنیم، 
وابســته به گوگل هســتند، ما باید یک سیستم   
عامل غیروابسته داشته باشیم که سه سال است 

برای تولید آن فعالیت شده است.
این موضوع تنها در کشــور ما اهمیت ندارد 
و کشــوری نظیر چین نیز برای مقابله با تحریم 
آمریــکا دنبــال این اســت که سیســتم عامل 
مجزایی برای گوشــی های تلفن همــراه ایجاد 
کند. این موضــوع برای شکســتن این انحصار 
اهمیــت زیادی دارد، چرا که گوشــی ها منهای 
به  ابرجاسوس  یک  ســرویس های جاسوســی، 
نام اندروید دارند، این سیاســت در گوشی های 
آیفون نیز وجود دارد. اپل جدی تر از هر کمپانی 
دیگری موضــوع تحریم های علیه ایران را دنبال 
کرده و در همان ابتدا تحریم های ایران، ســریعاً 
آنها را روی گوشــی های تلفن همراه اعمال کرد. 
در کشــوری مانند کره جنوبی که حیاط خلوت 
آمریکا محســوب می شود، گوشــی های آیفون 
خرید و فروش نمی شود، چرا که کره ای ها اعتقاد 
دارنــد که باید از محصوالت خودشــان حمایت 
کنند. این یک موضوع اساســی اســت که باید 
وابســتگی را به آن کم کنیــم،  البته در اولویت 
اول، بحث سیستم عامل برای جایگزینی اندروید 

است که باید انجام شود.
چــرا در مقطعــی کــه تلگرام فیلتر شــد و 
هزینه های زیادی برای این کار شد، دوباره اجازه 
فعالیــت مجدد به آن دادند، چرا که در آن زمان 
نهادهای باالدســتی به این نتیجه رســیدند که 
باید مشکل پیام رســان های داخلی را حل کرد، 
اما بازگشــایی مجدد تلگرام تمامی معادالت را 
به هم زد و همه فعالیت هایی که برای مهاجرت 
کاربران به ســوی پیام رســان های داخلی انجام 

شده بود بی نتیجه ماند.
را  معادالت  تلگرام،  مجدد  بازگشایی   *

به هم ریخت
عدم  داخلی،  پیام رسان های  از  برخی   -
ایجاد زیرساخت الزم و پهنای باند مناسب 
را دلیل ناکامی می دانند، نظر شما چیست؟

تلگــرام در برهه ای از زمــان با منتقل کردن 
ســرورهای خودش بــه داخل کشــور، گردش 
مالی زیــادی را برای ایجاد زیرســاخت فراهم 
کرد و بر همین اســاس،  پهنای باند بیشــتری 
پیــدا کرد و درآمدهای زیــادی از این قضیه به 
دســت آمد. یکی از مالحظاتــی که در حمایت 
از پیام رســان های داخلی وجود داشت، موضوع 
ارائه تسهیالت به آنها بود. ارائه 5تومان میلیارد 
وام بــا مالحظات و ســختگیری های زیاد کار را 
برای پیام رســان ها دشوار می کرد، همچنین این 
5 میلیارد تومان برای این پیام رســان ها کارساز 
نبــود و یکی از مــواردی که بــرای حمایت از 
پیام رســان های داخلی مطرح شــد ولی به آن 
عمل نشــد این بود که اپراتورهای تلفن همراه با 
پیام رسان های داخلی مشارکت کنند و به دلیل 
گردش مالی باالیی که دارند، تســهیالت به این 

پیام رسان ها ارائه کنند، اما این امر محقق نشد.
یکی از ِگله های بزرگ که برای من همچنان 
جای ســؤال دارد این اســت که چرا در مقطعی 
که تلگرام فیلتر شــد و هزینه های زیادی برای 
این کار شــد، دوباره اجازه فعالیت مجدد به آن 
دادند، چرا که در آن زمان نهادهای باالدستی به 
این نتیجه رسیدند که باید مشکل پیام رسان های 
داخلی را حل کرد، اما بازگشــایی مجدد تلگرام 
تمامی معادالت را به هم زد و همه فعالیت هایی 
که برای مهاجرت کاربران به سوی پیام رسان های 

داخلی انجام شده بود بی نتیجه ماند.
* پیام رســان داخلی به اندازه ساخت 

موشک مهم و استراتژیک است
- و حرف آخر...

بســیاری از پدیده های نوظهور اهمیت شان 
در حفظ اســتقالل، کمتر از مواردی نیست که 
در بحــث نظامی با آنها درگیر هســتیم، وقتی 
درباره موشــک حرف می زنیــم، دیگر موضوع 
هزینه  فایده و ســود مطرح نیســت و پروژه با 
ســرعت جلو می رود. باید به این نتیجه رســید 
که پیام رســان ها نیز از همین موارد هســتند، 
چــرا که وزارت ارتباطات نیــز یک نهاد دولتی 
اســت و بــرای وام دادن و حمایــت کردن از 
پیام رسان های داخلی با مشکالت زیادی مواجه 
اســت، لذا باید این موضوع را نیز اســتراتژیک 
ببینیــم. ما در حــال گذار و رســیدن به یک 
تمدن جدید هســتیم که زیرساخت ها و قوانین 

مخصوص خودش را دارد.
مکرون، ترزا می و آنجال مرکل هر ســه تأکید 
کردند که آمریکا با واتســاپ و فیســبوک اروپا 
را محاصــره کرده، چرا که در ســال 2٠16 در 
اتحادیه اروپــا قوانینی تصویب شــد که تا 25 
مــی 2٠18 باید ایــن قوانین در همه کشــورها 
اجرایی می شــد، اما 34 شــرکت آمریکایی این 
قوانین را به رســمیت نشناختند و انحصار خود 
را در اروپا به رخ کشــیدند. این موضوع نشان از 
اهمیت ایجاد پیام رسان های داخلی دارد، چرا که 

به استقالل کشورها کمک می کند.

پیام رسان جدید ایرانی در راه است

لزوم توجه به کسب و کارها در اپلیکیشن بومی
هگمتانه، گروه فضای مجازی: رئیس هیأت مدیره انجمن علمی 
سواد رسانه ای ایران با اعالم این خبر که پیام رسان جدید ایرانی 
درحال گذراندن مراحل طراحی اســت، گفت: پیام رســان های 
داخلی باید بستر مناسب را برای کسب وکارهای خرد و کالن در 

اختیار مخاطبان قرار دهند.
فعالیت در شــبکه های اجتماعی در عصــر کنونی نه تنها 
یک التزام بلکه راهی برای کســب و کار و توسعه اقتصاد نیز به 
شــمار می رود. جوامع امروزی نیاز به حضور در اجتماع مجازی 
را احســاس می کنند که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
ماجــرای مهاجرت از وایبر به تلگرام، نمونه ای از اهمیت این نیاز 
اســت که هم اکنون نیز با فیلتر شــدن این اپلیکیشن روسی، 

جایگزین آن هنوز مشخص نشده است.
باتوجه به ارزش افزوده و نفوذ باالی شــبکه های اجتماعی در 
میان مردم، سیاستگذاران و نهادهای دولتی به این فکر افتادند 
که جایگزین تلگرام باید یک پیام رسان با زیرساخت های بومی 
باشــد. موضوعی که پیش از این و در فاز اول فیلتر تلگرام، به 

موضوع داغ رسانه ها و نقل مجالس گروه های مجازی تبدیل شد.
برای آشنایی بیشتر با آنچه بر پیام رسان های داخلی گذشت و 
چشم انداز آینده آنها با سید مرتضی موسویان رئیس هیأت مدیره 
انجمن علمی سواد رسانه ای ایران گفت وگو کردیم. موسویان که 
پیش از این ریاست مرکز رسانه های دیجیتال را برعهده داشت با ما 

از دغدغه ها و آسیب های پیش روی پیام رسان های داخلی گفت.
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 روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان

سازمان سيما، منظر و فضای سبز شهری شــهرداری همدان  با توجه به مجوز هيئت مديره سازمان قصد 
دارد نسبت به واگذاری دو مورد اجاره بوفه شامل جدول ذيل می باشد : صرفاً جهت عرضه و فروش مواد خوراكی 
بسته بندی شده بهداشتی از طريق مزايده كتبی به اشخاص حقوقی يا حقيقی با شرايط تعيين شده اقدام نمايد .
 مبلغ ســپرده تضمين شــركت درمزايده مذكور براســاس مبلغ جدول ذيل به صورت واريز نقدي ، ضمانت نامه
  بانكي ، مي باشد  ضمنا حساب شماره 0111114073009 نزد بانك ملی شعبه شهرداری  جهت واريز نقدی اعالم

 مي گردد .
رعایت موارد ذیل الزامی است.

1- متقاضيان می توانند از مورخه 98/05/06 تا مورخ 98/05/16جهت اخذ اســناد مزايده به امور قرارداد های 
ســازمان سيما منظر و فضای سبز شهری به آدرس: ميدان رسالت بلوار واليت ساختمان خدمات شهری مراجعه و 

اسناد دريافت نمايند.
2- متقاضيان می توانند پيشــنهادات خود را از تاريخ نشراين آگهی تا پايان وقت اداري مورخ 98/05/16 تحويل 
دبير خانه سازمان نمايند ضمنا اصل فيش واريزی سپرده شركت در مزايده بايستی در پاکت الف  و رزومه و اسناد 
مزايده در پاکت ب و برگه پيشــنهاد قيمت در پاکت ج قرار گرفته و به صورت فيزيكی باقيد مشــخصات محل 
مزايده و آدرس و شماره تلفن  پس از مهر و امضا تحويل دبيرخانه سازمان سيما منظر و فضای سبز شهری گردد. 

3- سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است.
4- مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه می باشد.

5- كليه هزينه های نشر آگهی و كارشناسی و ديگر هزينه های دولتی  به عهده برنده مزايده خواهد بود.
6- ارائه تائيديه وصالحيت كاری ازاداره اماكن عمومی جهت كليه شركت كنندگان الزامی می باشد .

7- زمان قرائت پيشنهادات مورخ 98/05/17 ساعت 10 صبح درمحل سازمان خواهدبود.
8- شركت در اين مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف سازمان می باشد .

9- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های 38214925- 38214926 تماس حاصل نموده .
10- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج می باشد.

قیمت پایه اجارهمحلردیف
)ریال(

مدت 
واگذاری

نام بانک و شعبه و شماره حساب 
واریز سپرده

مبلغ سپرده
)ریال(

1
بوفه پارک ارم واقع در 
ضلع غربی پارک همجوار 
شهر بازی رنگین کمان 

 280/000/000
ریال

98/06/01 لغایت 
99/5/31

شماره حساب 
0111114073009

بانک ملی شعبه شهرداری

  28/000/000
ریال

120/000/000 بوفه واقع در پارک فدک 2
ریال

98/06/1 لغایت
99/05/31

شماره حساب 
0111114073009

بانک ملی شعبه شهرداری

 12/000/000
ریال

شماره م الف 654
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 روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان

سازمان سيما، منظر و فضای سبز شهری شــهرداری همدان با توجه به مجــوز هيئت مديره سازمان قصد دارد 
نسبت به واگذاری حق بهره برداری از تعدادی سازه ی تبليغاتی در سطح شهر همدان، به مدت دو سال از طريق مزايده 

عمومی به اشخاص حقوقی يا حقيقی با شرايط تعيين شده اقدام نمايد.
1- تاريخ اخذ اسناد از 98/05/06 لغايت 98/05/16 .

2- آخرين مهلت تحويل پاكتهای پيشنهادی به دبيرخانه تا ساعت 14:15 مورخ 98/05/16.
3- تاريخ بازگشايی پاكتها 98/05/17 ساعت 10 صبح در محل سازمان سيما، منظر و فضای سبز.

4- شركت كنندگان در مزايده مجاز به شركت در جلسه قرائت پيشنهادات می باشند.
5- سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است.

6- شركت در اين مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف سازمان می باشد.
7- مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه می باشد.

8- كليه اشــخاص حقيقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از ســازه های تبليغاتی از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
همدان )دارای پروانه فعاليت كانون آگهی و تبليغاتی در رسته خدمات رسانه-رسانه های محيطی( و دارای پروانه كسب 

از صنف مربوطه مجاز به شركت در مزايده می باشند.
9- كليه هزينه های نشر آگهی و ديگر هزينه های دولتی به عهده برنده مزايده خواهد بود.

10- اخذ اسناد : مراجعه حضوری به سازمان سيما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان واقع در همدان، ميدان 
رسالت،  ابتدای بلوار واليت - ساختمان معاونت خدمات شهري،  طبقه دوم و ارائه كپی از مجوز اداره فرهنگ و ارشاد.

11- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج می باشد.
12-متقاضيان می توانند جهت كســب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های 38214920- 38214921 تماس حاصل 

نمايند.
شماره م الف 655

یکشنبه 6 مرداد ماه 1398  25 ذی القعده  1440  28 جوالی 2019  سال بیست و یکم  شماره 4307اوقات شرعي: اذان ظهر 13:22  غروب آفتاب 20:22  اذان مغرب 20:42    اذان صبح فردا 4:47   طلوع آفتاب فردا 6:23 

میز مطالعه

امام باقر)ع( فرمود:
یک اعرابی نزد رسول خدا)ع( آمد و گفت: ای محمد 

مرا از عملی آگاه کن که خدا مرا به خاطر آن 
دوست بدارد.

فرمود: به دنیا بی رغبت باش تا خدای عزوجل تو 
را دوست بدارد و نسبت به دارایی مردم بی میل 

باش تا آنها تو را دوست بدارند.
امالی شیخ طوسی، ص104

مست تو  بوی  هب  آشفته ام  تو  موی  هب  هستچنان  عالم  دو  رد  هچ  ره  از  خبر  نیستم  هک 

نمی باشد رب  دیده  کسم  روی  هب  بشکستدگر  آزری  بت اهی  همه  من  خلیل 

خیال دست  ز  نمی باشدم  خواب  بستمجال  آشنایان  رب  نشاید  سرای  رد 

گرفتاریست کجا  ره  طلبد  قفس  جسترد  نخواهم  زنده ام  ات  تو  کمند  از  من 

مکنید نصیحتم 
زبرگان  و  هک اختیار من از دست رفت و تیر از شسترباردان 

سعدی دیده  باران  ز  کنید  ویپستحذر  دگر  یک  هب  چون  شود  سیل  قطره  هک 

بود ردیغ  ولی  ربدن  تو  انم  است  دستخوش  هب  دست  ربد  بخواهند  هک  سخن  این  رد 
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4 قیمـت هر گرم طال , 1 3 2 , 0 0 0
41,640,000 قیمت تمام سکه
22,980,000 قیمت نیم سکه
14,990,000 قیمت ربع سکه

9 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 6 9 0 , 0 0 0

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

120,940دالر 
138,900یورو 
152,440پوند 
17,890یوان

21,710لير ترکيه

روز درجه سرتیپی مزین به نام 13 فرمانده شهید همدان شد - مراسم گرامیداشت عملیات مرصادعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

شیخ شهید موجب لغو قانون 
خالف شرع رضاخان شد

در قرآن کریم آمده است: )پیامبر( آنها را به معروف دستور 
می دهد و از منکر بازمی دارد.

حضرت امام علی علیه الســالم فرموده اند: پایندگی دین و 
شــریعت به انجام امر به معروف و نهی از منکر و برپا داشتن 

حدود الهی است.
حکایت: مقطعــی از دوران حکومت رضاخــان، او امر به 
معــروف و نهی از منکر را ممنوع کــرده بود که آیت ا... بافقی 
به مخالفت با آن برخاســت. این شیخ شهید در اجتماع بزرگ 
مردم ســخنرانی کرد و با صدای بلند از جماعت خواست که با 
این ممنوعیت خالف شرع رضاخانی مخالفت کنند چنان قوی 
ایشان به این قضیه پرداخت و مورد استقبال مردم قرار گرفت 
که ســرانجام دولت وقت مجبور شــد قانون ممنوعیت امر به 

معروف و نهی از منکر را لغو کند.
امر بر معروف زینسان الزم است

چون صالح اجتماع و مردم است

کاریکلماتور

نه سیم
کاریکلماتور نثر اســت. بازی زبانــی دارد تا بتواند گفتنی ها را 
دیدنی کنــد. کاریکلماتور طنز دارد و از نظــر معنایی، صراحت 
دارد. از چند معنایی واژه ها ســود می برد. کاریکلماتور، معموال از 
بدیهیات و روزمره ها و دم دستی هاست. سابقه ای در ادبیات کهن 
به عنوان یک ژانر ندارد. اما می شود نمونه هایی در نثر و نظم از آن 
پیدا کرد. جمالت در این نوع از نثر با ذهن خواننده بازی می کنند 
و اندیشــه هایی تو در تو را خلق می نمایند. در این ستون جمالتی 

به سبک کاریکلماتور آورده شده است.
رویا بافت، افکارش لباس نو پوشیدند.

دلش را باخت، در مسابقه زندگی اول شد.
كاسه صبرش لبریز شد، همه را سر كشید.

سکوت واژه ها را نمی توان معنا كرد.
نسیم با خودش تلفن همراه آورد.

سی نما

فیلم »قصرشیرین«: 
مبتال به سندروم 

فروپاشی نمایی خانواده
هگمتانــه، گروه فرهنــگ و هنر: »قصر 
شــیرین« ســاخته رضا میرکریمی با بازی 
حامــد بهداد بــا اینکــه در یــک ارزیابی 
خوشــبینانه، نهایتاً اثری متوســط قلمداد 
می شــود و با یک فیلم برجســته و ماندگار 
فاصلــه دارد، اما از معدود فیلم های ســی 
و هفتمین جشــنواره فجر اســت که قواعد 
ژانر را رعایت کرده اســت؛ فیلم میرکریمی، 
براساس الگوی کالسیک ژانر جاده ای ساخته 
شده است. یکی از اشتباهات رایج این است 
که هر فیلمی در طول یک مســافرت اتفاق 
بیفتد را در ژانر جاده ای دسته بندی می کنند. 
درحالی که در این گونه فیلم ها، طی مسیر، 
تمثیلــی از زندگی اســت و باید یک تحول 
رخ بدهد؛ ســرباالیی، سراشیبی، کمربندی 
و پیچ، داللت هایی درباره فراز و نشــیب ها و 
پیچیدگی های حیات شخصیت های درگیر 
فیلم هســتند. مثل اتفاقی کــه در »قصر 
شیرین« افتاده است. سفر شخصیت اصلی 

فیلم، استعاره ای از سیر تحول اوست.
»جالل« با بازی حامد بهداد، یک شرور 
منفِی منفعت طلب که خانــواده اش را رها 
کرده و حتی حاضر نیســت فرزندان خود را 
هــم ببیند، اما به ناچار، بــا دو بچه در یک 
مســیر همراه می شــود و طی این تجربه و 
ســفر با بچه ها با روی دیگری از زندگی هم 
آشنا می شــود و به پاالیشی نرم و کمرنگ 
می رسد. بخشی از زیبایی شناسی فیلم، بر 
اساس تضاد و تقابل شیرینی و لطافت بچه ها 
با تلخی و زشت رفتاری پدرشان شکل گرفته 
اســت. بچه هایی که صدای فطرت انسانی 
هستند؛ پســر، قانون و غیرت را به او تذکر 
می دهد و دختر هم فراخوان اخالق و نیکی 
است. کارگردان، به خوبی از بازیگران کودک 
خود بازی گرفته اســت و این از نقاط قوت 
بارز فیلم اســت، اما شخصیت پردازی آن ها 
اغراق آمیز است و بچه های فیلم، غیرواقعی 
هستند و از حالت عادی بسیار فراتر رفته اند.

نگاهی به »گودال اسماعیلی«
هگمتانــه، گروه فرهنگــی: »گودال 
اســماعیلی« قصه مســافرانی است كه 
بیش از همه متوجه خوِد رفتن هستند و 
هرچند مقصد و مقصودی هم دارند، نقطه 

غایی كارشان چندان واضح نیست.
محمــد قائم خانی یادداشــتی بر مجموعه 
داستان »گودال اســماعیلی« نخستین کتاب 
مرحوم علی شاه علی نوشته است، علی شاه علی 
نویسنده جوان و از مدرســان توانای »کارگاه 
عناصر داستان« مؤسسه شهرستان ادب بود که 
متأسفانه در آغاز فصل جوانی خویش دار فانی 

را وداع گفت.
مجموعه »گودال اســماعیلی« شــبیه یک 
دفتر شــعر است و می توان آن را یک نفس، در 
یک نشست کتابخوانی خواند. الزمه این ویژگی 
حجم کم کتاب هست ولی مقوم آن، چیزهایی 

دیگر است.
اگر مجموعه داستان چون دفتر غزلی روان 
نباشــد، هرچه هم کم حجم، مخاطب را برای 
رسیدن به نقطه پایان ترغیب نمی کند. »گودال 
اسماعیلی« اما همین طور است؛ روان و راحت، 
که ســیالنش به طرفۀالعینی شــما را به انتها 
می رساند. این اســت که هنوز کتاب را دست 
نگرفته، صفحه آخر را می خوانید و ناگهان سر 
بر می آورید و نگاهی به ســاعت می اندازید که 
»کی یک ساعت شــد؟« دوباره کتاب را ورق 
می زنید و می بینید که یک مجموعه داســتان 
را خوانده اید اما احســاس می کنید سی چهل 
صفحه هم مشغول خواندن نبوده اید. این روانی 

و سیالن از کجا می آید؟
اولین چیزی که شما را این چنین در خود 
غرق می کند و می بــرد، نثر روان و پخته کار 
اســت. از مراحل روایت داســتان ها به خوبی 
عیان است که نویســنده ای زحمت کشیده و 
تــن به ریاضِت تمرین داده، جمالت و کلمات 
را دانــه به دانــه کنار هم چیده اســت تا در 
نهایت، کاری کامــال همبافت با زبانی صیقل 

خورده و روان پیش روی شــما قرار داشــته 
باشد. یعنی نه تنها نثر سکته ندارد، که حتی 
هم جزء به اندازه معمول زبان داســتانی هم 
برجســته نشــده و همــه در خدمت حرکت 
راحت مخاطب اســت تا به ســهولت سطر به 
سطر پیش رود و جز جای پای روایت، مانعی 

و گرهی در عقب سر نماند.
دومین عامــل مهم ایجاد روانــی، پیرنگ 
خاص داستان هاســت که حــوادث را به گونه 
خاصی به هــم پیوند داده تا نوعی شــناوری 
به خواننده بدهد. داســتان ها صفحه به صفحه 
پیش می روند اما انتقــال میان حوادث، چون 
اکثر داســتان ها مرحله به مرحله و در مرزهای 

مشخص اتفاق نمی افتد.
در هــر صحنه، بقایایی از حادثه قبل وجود 
دارد و حادثه بعدی هم آرام آرام جوانه می زند. 
حادثــه حاضر هــم چنان نرم و درونی رشــد 
می کند که مخاطب متوجه بسط آن نمی گردد. 
این توســعه روایت و زاده شدن حوادث از دل 
هم چنان آهســته و پنهان از چشــم مخاطب 
انجــام می گیرد که حواس خواننده پرِت روابط 
علت و معلولی نمی گــردد و خود اتفاق را پی 
می گیرد. به همین دلیل پیش رفتن داســتان 

هم چنان صورت می گیرد که مخاطب را کامال 
در حادثه ها غرق می کند.

این جریان ســیال تنها در زبان و حوادث 
حضــور ندارنــد، بلکــه موضوع داســتان ها 
هم ســفر اســت. »گودال اســماعیلی« قصه 
مســافرانی است که بیش از همه متوجه خوِد 
رفتن هســتند و هرچند مقصــد و مقصودی 
هم دارند، نقطه غایی کارشــان چندان واضح 
نیســت. بیــش از آن کــه مســافران را پای 
رفتنشــان به پیش ببرد، مقصوِد سفر، ایشان 
را ســمت خود می کشد و زمینه آمدن گام به 
گام شخصیت ها را هموار می کند. به اصطالح، 
راه خود مســافران را می برد که اصل بر رفتن 
اســت و مقصد، درجه اهمیت بعدی را دارد. 
بــه این معنی، تمام داســتان های این کتاب، 
داستان کوچ هستند که البته در یک داستان، 
موقعیــت خود قصه هــم کوچیدن عشــایر 

انتخاب شده است.
و آخــر اینکه همراهی این ســه بخش در 
مسیر شناوری ممکن نبود مگر با نگاه شاعرانه 
علی شاه علی. آنچه که »گودال اسماعیلی« را 
خاص می کند، صرف نثر روان و پیرنگ شناور 
و موضوع کوچیدن نیســت، بلکــه همگرایی 
ویژه این هاســت که تنها از دستی توانا و قلمی 
متبحــر برمی آید. این همگرایی نامحســوس 
است که مخاطب را غرق در کتاب می کند و در 
چشــم بر هم زدنی به انتهای کتاب می رساند. 
و همگرایی ممکن نمی شــد مگر بــا تکیه بر 
منشــأیی زایا که از نگاه شــاعرانه نویسنده و 
روح جســتجوگر او برخاسته باشــد. این نگاه 
شاعرانه به علی شــاه علی امکان داده است تا 
در عین حال کــه روایتی گذرا از موضوعات با 
بیانی موجز ارائه دهد، ولی از کنار طرایف روح 
انســانین گذرد و گل های کوچک کنار جاده را 
بــرای مخاطب بچیند. این اســت که مخاطب 
کتاب را مغروق در ســفر و البته با دامانی پر از 

گل به انتها می رساند.
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