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ان همدان  در نظر دارد امــوال منقول )لوازم    بانك صادرا ايران  مديريت شــ اســ
کامپیوتــری و ملزومات( تحت اختیار خود را به فروش برســاند. متقاضیان می توانند از تاریخ درج 
آگهی به مدت ۱0 ر کاری در ســاعات اداری به نشانی: همدان، خیابان شریعتی، ساختمان ادارات 
مرکزی بانک صادرات همدان طبقه اول دایره تدارکات و ساختمان اتاق شماره ۱۱۵ - ۱۰۰ مراجعه 

و اوراق مزایده را دریافت و نسبت به بازدید از اموال مذکور اقدام نمایند.
 شرکت کنندگان باید پاکت حاوی پیشنهادات قیمت را به انضمام چک رمزدار یا ضمانت نامه بانکی 
به میزان 50/000/000 ريا حداکثر تا مدت تعیین شــده در بر شــرایط مزایده به نشــانی فوق 
الذکر تحویل و رســید دریافت نمایند. ضمنا هزینه های کارشناســی، نشر آگهی، جابجایی، انتقال و 

جداسازی به عهده خریدار می باشد.
اري ۱398/04/۱2 فرصت گرفتن اسناد مزایده را دارند و بعد از اتمام مهلت   شرکت کنندگان تا 
قانونی به هی وجه اســناد تحویل شرکت کنندگان داده نمی شود و حق هیچگونه اعتراضی در این 
ه مور ۱398/04/۱3 فرصت تحویل اسناد  ن زمینه ندارد. ضمنا تا پایان ســاعت ۱2 ر پن

را به بانک دارند.
 کســب اطالعــات بیشــتر در ســاعات اداری از طریــق تلفــن هــای تمــاس: 32۵۱۰7۰9 و 

32۵24۰6۱ - ۰8۱ میسر است.
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: ی  ار   گ

ظرفیت درآمدزایی طالی کثیف 
بــر اســاس برآوردهای صــورت گرفتــه هر فرد 
شهرنشــین به طــور میانگیــن ۷50 گــرم و هر فرد 
روســتایی 350 گرم زباله تولیــد می کند. این میزان 
زباله منجر به ایجاد آلودگی های بســیاری در زمین و 

هوا می شود.
بخش عمده ای از زباله های تولید شده زباله های خشک 
هستند که روزبه روز بر میزان آنها نیز افزوده می شود. در 
این بین نیز افرادی هســتند که اقدام به جمع آوری این 

زباله ها می کنند و از این راه پولی به جیب می زنند.
یکی از زباله گرد ها با بیان اینکه بیش از یک ســال 
اســت که به این کار روی آورده است می گوید:" قبال 

شغلم کارگر ســاختمانی بود که به دلیل آنکه اوضاع 
مســکن روبه رکود رفت مجبور شــدم به زباله گردی 

روی بیاورم."
امیر با بیان اینکه به سختی مخارج خود و خانواده 
اش را تهیه می کند ادامه می دهــد:" زباله هایی که 
خشک باشــند مانند پالستیک و کاغذ از سطل های 

زباله جمع می کنم و آنها را می فروشم."
یکی دیگر از زباله گردها در حالی که چند تکه کاغذ 
شــانه تخم مرغ را در دست دارد می گوید:"روزانه حدود 
30 تا 40 کیلو زباله جمع آوری می کنم و آنها را به قیمت 

30 الی 40 هزار تومان به فروش می رسانم.
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آسیب دیده استان همدان
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اری شهرداری غربالگری دیابت در همدان با هم حرکت اتوبو 

مدیرعامل  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
انجمن دیابــت همدان گفــت: اتوبوس دیابت 

برای غربالگری دیابت در افراد باالی 3۰ ســال 
با همکاری شــهرداری تجهیز و راه اندازی شده 

است.
صغــری کوثری در گفتگویی اظهــار کرد: اتوبوس 
دیابــت با هدف غربالگــری دیابت، در شــهر همدان 
حرکت می کند همچنیــن در صورت تقاضا، در مقابل 

ادارات و مراکز آموزشی توقف می کند.
وی با بیــان اینکه 50 درصــد از بیماران مبتال به 
دیابــت از بیماری خود بی خبرنــد، تصریح کرد: این 
غربالگری به تشخیص زودهنگام و پیشگیری از عوارض 

دیابت کمک می کند.
مدیرعامل انجمــن دیابت همدان با تأکید بر اینکه 
از دو ســال گذشــته به دنبال تجهیز و راه اندازی این 

اتوبوس در شــهر بودیم، ابــراز کرد: ایــن اتوبوس با 
همکاری شــهرداری در اختیار کارکنان ســالمت قرار 

گرفته است.
کوثــری افــزود: حرکت و فعالیــت اتوبوس دیابت 
از 30 خرداد شــروع شــده و حداقل تا دو سال آینده 
ادامه دارد. تمامی افراد باالی 30 سال می توانند سوار 

اتوبوس دیابت شوند و تست دیابت را انجام دهند.
وی اظهار کرد: در صورتی که تســت دیابت فردی 
مثبت باشــد بیمار برای انجام درمان مناسب به مراکز 

درمانی معرفی می شود.
مدیرعامــل انجمن دیابت همــدان گفت: عالوه بر 
غربالگری دیابت، در این اتوبوس فشار خون افراد باالی 

30 سال نیز غربالگری می شود.

ام با خادمان مردم در شهرداری همدان  الت  هم روکش آس
بلوار شهید رجایی

اعتبار 
  20   

مجری 
    

در این ستون 
روزانه به یکی از پروژه های 
عمرانی  خدماتی سال جاری 

شهرداری همدان می پردازی درشهر
2
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هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر نظارت 
و اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم 
ابن سینا گفت: 9 مرکز مداخله گر  پزشکی 
در امور پزشکی در ســه ماهه سال جاری 

پلمب شد.
علی گــودرزی روز شــنبه در گفتگویی بیان 
کرد: این مراکز بدون داشــتن مجوز قانونی اقدام 
به حجامت، تزریق آمپول، دندانپزشــکی و دندان 

سازی می کردند.
وی با یادآوری اینکه ســال گذشته 30 مرکز و 
سال ماقبل نیز 50 مرکز مداخله گر در امور پزشکی 
پلمب شدند اضافه کرد: عالوه بر این تعدادی از مراکز 

متخلف نیز به مرجع قضائی معرفی شدند.
مدیر نظارت و اعتبار بخشــی معاونت درمان 
دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا خاطرنشان 
کرد: پیشــتر به علت کمبود متخصص و به علت 
ضرورت، عده ای به صورت تجربی اقدام به دندان 

سازی یا تزریق آمپول می کردند.
گودرزی افــزود: با وجــود دانــش آموختگان 
رشته های پزشکی دیگر نیازی به استفاده از تخصص 
افراد تجربی نیســت و متقاضیان می توانند به این 

طیف از متخصصان و پزشکان مراجعه کنند.
وی یادآوری کرد: برگزاری دوره های آموزشــی 
برای صدور مجــوز تزریق آمپول نیز از ســال 85 
متوقف شد و از توان پیراپزشکان بیکار در رشته های 
مامایی، پرســتاری، تکنسین فوریت های پزشکی و 

تکنسین اتاق عمل برای این کار استفاده شد.
مدیر نظارت و اعتبار بخشــی معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا اظهار کرد: مراکز 
بهداشــتی و درمانی مکلف هستند بر اساس آئین 
نامه از توان دانش آموختگان دارای مدرک مرتبط 

با امور درمان برای تزریق بهره بگیرند.
گودرزی اضافه کرد: این اقدام به منظور سامان 
دادن و قانونمنــد کردن مراکــز درمانی فعال در 
استان همدان و فراهم کردن زمینه اشتغال برای 

دانش آموختگان پیراپزشکی صورت گرفت.
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رئیس  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
جشــنواره ایده برتر شهری از اتمام بررسی 

آثار جشنواره ایده برتر شهری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
همدان، حسین قراباغی در جمع خبرنگاران افزود: 
آخرین مرحله بررسی آثار ارسالی به جشنواره ایده 
برتر شــهری به اتمام رسیده و افرادی که بهترین 
ایده ها را به دبیرخانه جشــنواره ارسال کرده اند 

تعیین تکلیف خواهند شد.
قراباغی در این خصوص اضافه کرد: در مجموع 
258 اثر به دبیرخانه جشنواره ارائه شده و بررسی 
آثار در چهار مرحله توســط کمیته داوران صورت 

گرفته است.
وی به تشریح محورهای ایده پردازی پرداخت 
و یادآور شد: این محورها شامل تقویت گردشگری 
شبانه در کهن شهر همدان، بهره گیری از ظرفیت 
شهر هوشــمند در مدیریت شــهری، شیوه های 
تبلیغات به روز و طراحی و تجهیز ورودی های سه 

گانه شهر همدان بود.
رئیس جشنواره ایده برتر شهری مراسم پایانی 
جشنواره ایده برتر شهری را 26 تیرماه اعالم کرد 
و افزود: در این مراســم به صاحبان ایده های برتر 

جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.
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اداره  رئیس  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
معدن  صنعت،  ســازمان  بازرسی  و  نظارت 
و تجارت اســتان همدان با اشاره به اینکه 
تاکنون میزان افزایش قیمت ســایر کاالها 
بجز محصوالت لبنی ابالغ نشــده اســت 
کاالهای  قیمت  افزایش  کرد:  خاطرنشــان 

دیگر نیز در پیش است.
علیرضا شــجاعی دیــروز در گفتگویی با بیان 
اینکه همه کاالهایی که وارد کشــور می شــود از 
کانال نظارت های قانونی عبور می کند اظهار کرد: 
کاالیــی به نام برنج صنعتی در بازار جهانی وجود 

ندارد.
وی با اشاره به اینکه نباید هر شایعه ای را نشر 
داد افزود: برنج گیاهی اســت که کاشته می شود 
و آنچه بــه نام »برنج صنعتی« نامیده می شــود، 
نوعی ماکارونی است که در گذشته به »ماکارونی 

برنجی« معروف بود.
رئیــس اداره نظــارت و بازرســی ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان با بیان 
اینکــه هر کاالیی که وارد کشــور می شــود از 
کرد:  تصریح  عبور می کند  قرنطینه های مختلف 
امــکان ورود محصولی بدون نظــارت به داخل 
کشور نیســت اما قطعاً ارزش غذایی محصوالت 

است. متفاوت  مختلف 
وی با اشــاره به اینکه برنج های انبار شده نیز 
توســط نهادهای مسؤول بررســی می شود که به 
تاریخ انقضا نرســیده باشــد ادامه داد: در شرایط 
امروز کشــور برخی به دنبــال هدایت تقاضاها به 
ســمت کاالهای محدود هســتند تا قیمت ها را 

افزایش دهند.
شــجاعی در ادامــه بــا بیان اینکــه هفته 
گذشــته روغن حلبــی 10 درصد و روغن پت 
افزایش قیمت داشــته است گفت:  20 درصد 
افزایش  بــر  نیز عالوه  لبنــی  در محصــوالت 
قیمت شــیر پایه ســه محصول اساســی شیر 
پاکتــی با چربی پایین، ماســت و پنیر یو اف، 

است. یافته  افزایش  درصد   12
وی اظهار کرد: سایر محصوالت لبنی نیز بین 

12 تا 24 درصد افزایش قیمت خواهد داشت.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان با اشاره به اینکه 
تاکنــون میزان افزایش قیمت ســایر کاالها ابالغ 
نشــده اســت خاطرنشــان کرد: افزایش قیمت 

کاالهای دیگر نیز در پیش است.

: ا تا  ر ا ی   اي  ن

پیشرفت دستگاه قضا به معنای رشد عدالت است

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه 
در استان همدان با بیان اینکه پیشرفت دستگاه 
قضا به معنای رشد در عدالت است تأکید کرد: از 
زمان حضور آیت اهلل رئیسی در جایگاه ریاست قوه 

قضاییه شاهد اتفاقات خوبی بوده ایم.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی دفتر 

نماینده ولی فقیه در اســتان همدان، آیت اهلل حبیب اهلل 
شعبانی صبح دیروز در جمع مدیران و مسؤوالن دستگاه 
قضایی استان با تشکر از خدمات دستگاه قضا، قضاوت را 
از شئون والیت عنوان کرد و افزود: همه افراد این موضوع 
را قبول دارند و آن را یک مسأله اجتماعی می دانند چراکه 

قدرت الزمه والیت است.
وی با بیان اینکه اگر اعمال قدرت نباشد کارها پیش 
نخواهد رفت ضمن اینکه این قدرت باید از نوع مثبت و 
در راه درست باشد گفت: قضاوت یک فن است نه صرفاً 

یک علم.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان ادامه داد: صرف 
اینکه فردی قانون را یاد بگیرد نمی توان گفت حتماً قاضی 
خوبی هم هست زیرا در این رشته درصد موفقیت افرادی 

که تجربه بیشتری دارند زیادتر است.
وی با بیان اینکه در کنار قضاتی که فعالیت خود را تازه 
شــروع کرده اند حضور افراد باتجربه نیز نیاز است گفت: 
در بعضــی از مواقع قانون و اخــالق با هم در تعارض اند، 
قضات مجبور به حرکت در یک چارچوب خاصی هستند 
اما گاهی اوقات قاضی بیــن وجدان خود و قانون درگیر 

است که باید فکری برای این مشکل شود.
آیت ا... شعبانی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات اطمینان 
عرفی را اگر به عنوان حجت بپذیریم و به قضات اجازه ای 
در این زمینه داده شود بسیاری از مشکالت حل خواهد 
شد البته اگر علم قاضی جنبه شخصی داشته باشد قاضی 
نمی توانــد از لحاظ قانونی رأی صادر کند و خالف قانون 

خواهد بود.

وی ناآشنایی مردم با قانون را یکی از مشکالت موجود 
دانست و گفت: تسلط نداشــتن به قانون باعث می شود 
برخی از مردم به راحتی رأی دادگاه را نپذیرند و در جواب 
آن تنها حق خود که شــاید درســت هم نباشد را طلب 

کنند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان بهترین تبلیغ برای 
قوه قضاییه را عملکرد آن دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد 
ارتباط با بدنه جامعه و اطالع از مشــکالت و حرف مردم 
گام مهمی در قوه قضاییه اســت که نشــان از رشد این 
مجموعه دارد. وی با بیان اینکه پیشرفت دستگاه قضا به 
معنای رشــد در عدالت است تأکید کرد: از زمان حضور 
آیت اهلل رئیســی در جایگاه ریاســت قوه قضاییه شاهد 

اتفاقات خوبی بوده ایم.

ا  گ ا  ن ا ارگا 

تالش همگانی برای بازسازی مناطق سیل زده همدان
 بارش های سیل آســای فروردین ماه امسال 8 هزار و 
55۷ واحد شــهری و روستایی در استان همدان را از بین 
برد و حال پس از گذشــت 3 مــاه از حادثه اقدامات برای 

بازسازی واحدهای تخریبی شدت گرفته است.
حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله از موضوعاتی است 
که بیشتر شهرهای جهان با آن مواجه هستند و ایران نیز از 
این موضوع مستثنی نیست و هر از چند گاهی در قسمتی 
از این ســرزمین پهناور خبرهایی از وقوع حوادث طبیعی 

مخابره می شود.
بــا توجه به ماهیــت غیر مترقبه بــودن غالب حوادث 
طبیعی؛ لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای امور 
برای بازگشــتن به حالت عادی امری واجب اســت چراکه 
طوالنی شــدن رؤیت آثار حاصل از این حوادث روحیه ای 

منفی در هر فرد ایجاد می کند.
* 21 هزار واحد روســتایی و شهری در سیل دچار 

خسارت شدند
همدان در روزهای ابتدایی ســال جــاری و در حالی که 
کمتر از یک هفته از تعطیالت عید نوروز می گذشت به واسطه 
بارش های مداوم و سنگین دچار سیل زدگی شد و بر اساس 
آمار اعالم شــده بیش از 21 هزار واحد روستایی و شهری در 
استان همدان دچار خسارت شدند که بیشترین آن مربوط به 

مناطق روستایی بوده است.
وضعیــت بارش ها در اســتان همدان با آنچه در ســایر 
استان های سیل زده به وقوع پیوست تفاوتی قابل توجه داشت 
به طوری که شــدت بارش در مقطــع زمانی کوتاه به قدری 
بود که بر واحدهای فرســوده اثرگذاری بیشتری داشت و این 
واحدها را در سطح روستاها طی زمان کوتاه دچار خسارت کرد.

* ثبت 143 میلیمتر بارش طی 24 ساعت
همدان پس از اســتان لرستان، دومین استانی بود که در 
طول 24 ســاعت با 143 میلیمتر بارش برابر 6 ماه بارندگی، 

بیشترین بارش را در سطح کشور داشت.
نگاهی گذرا به آنچه طی دهه های اخیر صورت گرفته بیانگر 
آن اســت که مناطق روستایی استان همدان طی چند سال 
اخیر با وقوع مخاطرات طبیعی مثل زلزله و سیل با خسارت 
مواجه شــده اند که همین امر نشــان می دهد هنوز منازل 

روستایی به خوبی و 100 درصدی ایمن نیستند.
روستاهای استان همدان به دلیل وجود بافت قدیمی بر اثر 
وقوع حوادث طبیعی بیشتر دچار خسارت می شوند، چنانکه 
در سال جاری نیز بر اثر بارندگی های فروردین ماه بازهم مردم 

روستاهای استان با مشکالت زیادی مواجه شدند.
پس از این رخداد مجموعه های دخیل در زمینه بازسازی 

شــهرها و روستاها بسیج شدند تا هر چه سریع تر وضعیت را 
به حالت عادی برگردانند که در این میان قرارگاه بازســازی و 
نوسازی مناطق سیل زده پا گرفت و با حضور نیروهای جهادی 

تالش برای بازسازی مناطق عملیاتی شد.
* قرارگاه بازســازی و نوســازی مناطق سیل زده 

تشکیل شد
رئیس مدیریت بحران استانداری همدان در همین خصوص 
با بیان اینکه میزان خسارت های سیل در استان همدان ارزیابی 
و به وزارتخانه ارسال شده است، گفت: خسارت ها در دو بخش 

مردمی و زیرساختی است.
علیمردان طالبی بابیان اینکه میزان خسارت های مردمی 
از اهمیت و حساســیت زیادی برخوردار اســت، عنوان کرد: 
اعتبــارات با توجه به گزارش های ارســال شــده در اختیار 
دستگاه های مرکزی اســت و مجموعه ها موظف به پیگیری 

سهم استان همدان هستند.
وی با تاکیــد بر اینکه بایــد میزان تمام خســارت ها و 
پرداخت ها در سامانه کشــوری ثبت شود، گفت: دستگاه ها 
نباید منتظر رسیدن اعتبارات ملی باشند بلکه باید با امکانات و 

اعتبارات سازمان و نهاد مربوطه کارها را آغاز کنند.
*9۰ تیم ارزیاب فعال شد

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان نیز اظهار داشت: در 
پی بارندگی های فروردین ماه امسال در استان همدان و ایجاد 
ســیل و آبگرفتگی در شهرها و روستاها که خساراتی را برای 
مردم ایجاد کرد اکیپ های ارزیابی فعالیت خود را در شهرها 

و روستاها آغاز کردند به طوری که ۹0 تیم ارزیاب فعال شد.
حسن ظفری با بیان اینکه همدان دومین استان پر بارش 
کشــور بود، گفت: ۹38 نقطه جمعیتی توسط ارزیابان بنیاد 
مسکن استان همدان مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد 

22 نقطه شهری و ۹16 نقطه روستایی بود.
وی با بیان اینکه پس از تشکیل ستادهای بازسازی در ۹ 
شهرستان استان همدان کار تشکیل پرونده آغاز شد، گفت: 
طبق بررسی ها مشخص شد به بخش مسکن روستایی که طی 
سال های اخیر از تسهیالت بهسازی و نوسازی مسکن استفاده 

کرده بودند آسیب نرسیده است.
وی با تاکید بر اینکه مردم روستاها می توانند از تسهیالت 
نوسازی و بهســازی واحدها استفاده کنند، اظهار داشت: این 
تجربه به همه ما ثابت کرده هر جا مقررات ملی ساختمان را 
رعایت کنیم و دانش مهندســی را به کار گیریم دچار آسیب 
نخواهیم شــد اما کم توجهی به دانش مهندســی و ضوابط 
مقررات ملی ســاختمان و حریم رودهــا معضالتی را ایجاد 

می کند که گریبان ما را خواهد گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی استان همدان با 
اشــاره به برآورد خســارات بر اثر وقوع سیل در فروردین ماه 
سال جاری، اظهار کرد: کارشناسان ارزیابی بنیاد مسکن استان 
همدان 21 هزار واحد شــهری و روســتایی را مورد بررسی و 

ارزیابی قرار دادند.
8 هزار و 55۷ واحد روستایی و شهری خسارت دیده باید 
تخریب شــده و مجدد ساخته شوند حسن ظفری با اشاره به 
اینکه در ارزیابی ها مشخص شد 8 هزار و 55۷ واحد روستایی 
و شهری خسارت دیده باید تخریب شده و مجدد ساخته شوند، 
گفت: به عبارت صریح در ارزیابی کارشناســی صورت گرفته 
احداثی ارزیابی شده اند و از مجموع واحدهای ارزیابی شده نیز 
۹ هزار و 531 واحد خسارت های تعمیری ارزیابی و 2 هزار و 

4۷2 واحد دچار آسیب اثاثیه منزل شده است.
وی عنوان کرد: از 8 هزار و 55۷ واحد که بر اثر وقوع سیل 
آســیب جدی دیده و تخریبی محسوب می شوند 81۹ واحد 

شهری و ۷ هزار و 83۷ واحد روستایی بوده است.
ظفری با اشــاره به اینکه اصحاب رسانه اطالع رسانی در 
زمینه روند بازسازی را اعالم کنند تا مردم در جریان اقدامات 
باشند، گفت: بر اساس تقاضاهای رسیده به بنیاد مسکن مبنی 
بر ارزیابی واحدهای احتمالی خسارت دیده ناشی از وقوع سیل 
21 هزار واحد بازدید و مورد ارزیابی و کارشناســی گروه های 

ارزیاب طی 10 روز انجام شد.
وی با بیان اینکه در راســتای حفظ حقوق شــهروندی و 
رعایت و اصول اخالقی این اقدام انجام شــد، گفت: در برخی 
واحدهــا بدلیل نفــوذ آب از ایزوالســیون بخش کوچکی از 
ایزوالسیون ســقف واحد دچار نم زدگی شده بود که بدیهی 
است این مصداق، مشمول ارزیابی تعمیری نمی شود و عمالً با 
هزینه بسیار ناچیزی میتوان جلو نفوذ آب را گرفت و با تعمیر 

ایزوالسیون سقف این کار قابل انجام و اصالح است.
وی با بیان اینکه در مواردی سیالب به داخل خانه نفوذ 
کرده اما سازه نیاز به بهســازی مجدد ندارد که این موارد 
مربوط به واحدهای تعمیری اســت، گفت: در برخی موارد 
نیز گچ و خاک دیوار ریخته که باید اقداماتی برای بازسازی 
انجام شــود که این مقوله نیــز در بین واحدهای تعمیری 

قرار می گیرد.
مجموع تسهیالت بانکی برای واحدهای آسیب دیده 6 
هزار و ۹42 میلیارد ریال اســت ظفری مجموع تسهیالت 
بانکی برای واحدهای آسیب دیده را 6 هزار و ۹42 میلیارد 
ریــال عنوان کرد و گفــت: از این مبلغ یک هــزار و 4۷2 
میلیارد ریال کمک بالعوض است که از طریق دولت تامین 

شده است.

وی با اشاره به واریز 41 هزار و 200 میلیارد ریال کمک 
بالعوض به حســاب اســتان همدان عنوان کرد: تاکنون و 
در مرحله نخســت تسهیالت 3 هزار واحد روستایی، 100 
واحد شــهری، یک هزار و 500 واحد تعمیری و 500 واحد 

معیشتی ابالغ شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان به 
تکمیل پرونده های احداثی و تعمیری اشــاره و عنوان کرد: 
در حال حاضر 4 هزار و 100 فقره پرونده احداثی و دو هزار 
و ۹10 فقره پرونده تعمیری و یک هزار و 500 فقره پرونده 

معیشتی برای واحدهای آسیب دیده تکمیل شده است.
* صدور پروانه ساختمانی یک هزار و 718 واحد 

مسکن خسارت دیده
ظفری با بیان اینکه تاکنون صدور پروانه ســاختمانی 
یک هزار و ۷18 واحد مسکن خســارت دیده انجام شده و 
بیش از دو هزارو 2۹5 متقاضی به بانک معرفی شــده اند، 
گفت: امیدواریم با تسهیل در روند عقد قرارداد نظام بانکی 
شــاهد عقد قرارداد متقاضیان معرفی شده به نظام بانکی 
باشیم و متناسب با این عقد قرارداد انشااهلل روند بازسازی و 
ســاخت و ساز واحدها در استان شروع شود و بدیهی است 
تحقق برنامه زمانبندی ســاخت واحد ها ضرورتاً به تامین 

بموقع منابع مالی ارتباط مستقیم پیدا خواهد کرد.
وی به آواربرداری از 6۹1 مسکن خسارت دیده اشاره و 
اضافه کرد: به نظر می رسد برای سرعت انجام کار سیستم 
بانکی باید بدون دریافت پروانه ســاختمانی نسبت به عقد 
قرارداد احداث واحد مســکونی اقــدام کند، چراکه صدور 
پروانه ساختمانی توسط مجموعه شهرداری و سازمان نظام 

مهندسی زمان بر است.
مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین )ع( همدان 
نیز با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین بسیج سازندگی و بنیاد 
مســکن برای بازسازی مناطق ســیل زده، گفت: احداث و 
تعمیــر یک هزار و20 واحد آســیب دیده بر عهده بســیج 
سازندگی است که سهم استان همدان طبق برش استانی 
500 واحد بوده و اولویت با افراد تحت پوشــش نهادهای 

حمایتی، مناطق محروم و روستایی است.
علی قراباغی بابیان اینکه بر همین اســاس لیست 18۷ 
مددجو تهیه و به شهرستان های استان همدان ارسال شده 
و پیرو آن بازدیدهای میدانی نیز برای آغاز کار انجام شــده 
اســت، گفت: طرح »جهاد همبســتگی ملی« با محوریت 
مساجد و »هر کاســب، یک کاال« نیز از جمله طرح هایی 
اســت که با همکاری و مشــارکت خیرین در بخش های 

مختلف به کار گرفته شده است.

: ا ار  ه ان  ي  ي ا  ا  

دفن روزانه 2۰ تن کیسه نایلونی در همدان
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سرپرســت  همدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان گفت: 
در سایت زباله همدان روزانه 15 تا 2۰ تن کیسه 

نایلونی دفن می شود.
حسین سیبی صبح دیروز در نشست خبری با بیان 
این که اقدامات مؤثر و قابل دفاعی در زمینه مدیریت 
پســماند در شــهر همدان اتفاق افتــاده اظهار کرد: 
فعالیت های سازمان به چند حوزه از جمله فعالیت های 
فرهنگی، فعالیت های عمرانی و اطالع رســانی تقسیم 

می شود.
وی افزود: طرح جمع آوری کاغذهای باطله با عنوان 
طرح "یــک من و یک درخت" با همکاری خیریه های 
همدان، یکی از طرح های موفق فرهنگی سازمان بود.

سیبی با اشاره به این که یکی از طرح های سازمان 
مدیریت پســماند طــرح توزیع کیســه های پارچه ای 
بــا کمک اصناف همدان بود، گفــت: در روز عید فطر 
نیز 30 هزار کیســه پارچه ای به منظور کاهش مصرف 

کیسه های پالستیکی بین نمازگزاران پخش شد.
وی عنوان کرد: طرح جمع آوری کتاب  و دفترهای 
باطلــه در مدارس با کمک مدیــران و دانش آموزان از 

دیگر طرح های فرهنگی موفق سازمان بوده است.
ســیبی تأکید کرد: در تابستان نیز برگزاری جنگ 
تابستانه های شاد پسماند را با حضور هنرمندان مطرح 

کشــور و در جهت آموزش شهروندان در بوستان های 
مختلف شهر در دستور کار داریم.

وی با اشــاره به افزایش ســطح پوشــش تفکیک 
زباله  های همدان از مبــدأ اظهار کرد: در حال حاضر 
با اســتفاده از روش هــای مختلف از جمله اســتقرار 
ایستگاه های بازیافت در شهر، توزیع مخازن مخصوص 
جمع آوری کاغذ، اختصاص خودروی اختصاصی برای 
جمع آوری زباله های قابل بازیافت به صورت استاندارد 
در کل شــهر همــدان تفکیک زبالــه از مبدأ صورت 

می گیرد.
زباله در سایت  بهداشتی  *ایجاد سلول دفن 

همدان
ســیبی با اعالم این که 15 میلیارد تومان در سال 
جــاری برای طرح هــای عمرانی ســازمان پیش بینی 
شده است گفت: پســماندهای شهرهای همدان، بهار، 
مریانج، رزن، جورقــان، مهاجران، صالح آباد، اللجین و 
روســتا های اطراف به سایت دفن زباله همدان منتقل 

شده و در این مکان دفن می شود.
وی تصریــح کــرد: آماده ســازی چنــد هکتار از 
زمین های ســایت برای کاشــت 12 هزار اصله نهال، 
دیوارکشی و محصور نمودن سایت دفن زباله های شهر 
همــدان به طول 5 کیلومتر و احیا و پاک ســازی 20 
هکتار از اراضی سایت به منظور استفاده بهینه از جمله 

اقدامات عمرانی سازمان بوده است.
ســیبی تأکید کرد: آغاز عملیات ایجاد سلول دفن 
بهداشــتی زباله و حوضچه جمع آوری شــیرابه و نیز 
شــروع به کار خط پردازش پسماندهای شهر 2 اتفاق 

مهم عمرانی در سایت پسماند همدان است.
وی با اعــالم این که در حال حاضــر روزانه 400 
تن زباله در همدان تولید و جمع آوری می شــود گفت: 
در ســال های قبل روزانه 500 تن زباله تولید می شد 
که کاهش این آمار از موفق بودن برنامه های فرهنگی 

سازمان حکایت می کند.
سیبی در پاســخ به چرایی تبدیل نشدن زباله های 
همــدان به کود کمپوســت و چگونگی دفن زباله های 
بیمارســتانی در سایت پسماند همدان اظهار کرد: 10 
درصد از زباله های شــهر همــدان که در مبدا تفکیک 
می شــوند قابل بازیافت است و 8 درصد دیگر در خط 
پردازش زباله به چرخه بازیافت برمی گردد و بقیه دفن 

می شود.
سرپرســت ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
همدان با اشــاره بــه اینکه برای تأســیس خط تولید 
کود کمپوست اشکاالتی وجود داشت و نتوانستیم این 
خط را در ســایت راه اندازی کنیم، تصریح کرد: البته 
کود کمپوســتی که در ایران تولید می شود از کیفیت 
مناســبی برخوردار نیست و درصد باالیی شیشه دارد. 

از سوی دیگر ارزانی، در دسترس بودن و کیفیت باالی 
کودهای شــیمیایی باعث شده کشــاورزان تمایلی به 

استفاده از کود کمپوست نداشته باشند.
وی با بیــان اینکــه تولید کود کمپوســت با این 
شرایط به صرفه نیست تأکید کرد: اگر می خواهیم کود 
کمپوست را به چرخه کشاورزی وارد کنیم باید کودی 
با کیفیت تولید کنیم که در حال حاضر میسر نیست.

*رفع خطر از زباله های بیمارستانی
ســیبی در رابطــه با چگونگــی دفــن زباله های 
بیمارستانی همدان نیز گفت: طبق قانون بی خطرسازی 
زباله های بیمارســتانی بر عهــده تولیدکنندگان آن از 
جمله، بیمارســتان ها، درمانگاه ها و کلینیک ها اســت 
هرچند در بیمارســتان های همدان دســتگاه اتوکالو 

نصب شده و از زباله ها نیز رفع خطر می شود.
وی افزود: با این حال وقتی این زباله ها به ســایت 
منتقــل می شــود در محیطی جدا از ســایر زباله ها و 
در چاله هایــی با عمق مشــخص و مملو از آهک دفن 

می شوند.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان 
با اشاره به ثبت یک روز در تقویم به نام روز جهانی بدون 
پالســتیک عنوان کرد: در کشــور ما مصرف کیسه های 
نایلونی بسیار باال است و در سایت زباله همدان روزانه 15 

تا 20 تن کیسه نایلونی دفن می شود.
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شناسایی 45۰۰ مشترک غیرمجاز برق در همدان
تا ر ا ر  گا  ا ن ا ا 42 

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل شرکت 
توزیع برق اســتان همدان از شناســایی 45۰۰ 

مشترک غیرمجاز برق در همدان خبر داد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، محمدمهدی شــهیدی 
صبح دیروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خاموشــی 
برق در این اســتان 1.56 دقیقه به ازای هر مشترک در 
روز است بیان کرد: این رقم قباًل 1.۷۷ دقیقه بوده است.

وی با بیان اینکه مطالبه این شــرکت از مشــترکان 
مبلغ صد میلیارد تومان اســت عنوان کرد: میزان بدهی 
دســتگاه های دولتی به شــرکت توزیع برق استان 44 

میلیارد تومان است.
این مســؤول تصریح کرد: در سال ۹6 میزان وصولی 

این شرکت ۹6 درصد بوده که در پایان سال ۹۷ این رقم 
به ۹۹درصد رسیده است.

شهیدی با بیان اینکه از اول تیر تا 15 مرداد روزهای 
تعیین کننده ای در زمینه خاموشــی در کشور به شمار 
می آید گفت: پیش بینی مصرف برق برای همدان در سال 

جاری، ۷40 مگاوات است.
وی اظهار کرد: سهم بخش کشاورزی در اوج بار استان 
280 مگاوات است که پیش بینی می شود در سال جاری 

80 مگاوات از مصرف این بخش کاهش یابد.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان تصریح 
کرد: طی تفاهم نامه ای که با کشاورزان منعقد شده است 
کشاورزانی که 4 ساعت در اوج بار برق مصرف نکنندکل 

انرژی دوره آنان با بخشودگی همراه خواهد بود.
شــهیدی با بیان اینکه کولرهــای گازی چهار برابر 
کولرهای آبی مصرف دارند عنوان کرد: جلو آمدن شروع 
کار ادارات استان به مدت نیم ساعت در حال بررسی در 

وزارت نیرو است.
وی با بیان اینکه 4هزار و 500 مشترک غیرمجاز برق 
در استان شناسایی شده اند گفت: 2هزار و 200 مورد آن 

رفع شده و 2هزار مورد نیز در دست بررسی قرار دارد.
شهیدی با اشــاره به اینکه در همدان 42 مگاوات 
نیروگاه خورشیدی فعال وجود دارد بیان کرد: در سال 
۹6 برای هر نیروگاه خورشــیدی در استان ۷ میلیارد 
یورو هزینه شــده که دوره بازگشت این نیروگاه ها 6.5 

تا ۷ سال است.
وی با بیان اینکه در استان 11 مگاوات ظرفیت تولید 
نیروگاه های سی اچ پی وجود دارد گفت: امسال نیز یک 
نیروگاه در شهرک ویان با 6 مگاوات به صورت آزمایشی 

وارد مدار شده است.
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جامعــه انســانی از افراد گرفته تــا جماعت ها، 
از کوچــه و محل گرفته تــا عرصه های بین المللی 
شاهد ویژگی های ثابت و وقایعی است که شناختن 
خصلت ها و پدیده هــا از موارد ضروری برای زندگی 
فردی و اجتماعی است. یکی از این پدیده هایی که 
در قالب های کنش یا واکنش به منصه ظهور می رسد 
کبرورزی و اعمال زور برای رسیدن به خواست های 

نامعقول و به اصطالح زیاده خواهی هاست.
در دهه 50 و قبل از پیروزی انقالب اســالمی در 
برخی کوچه های شــهر خودمان همدان بر اســاس 
حمایت هــا و نادیده گرفتن شــرارت ها از طرف نظام 
ستم شاهی در قالب شارالتانیسم و پروبال دادن به اراذل 
و اوباش، جوان رذل و زورگویی بود که کمتر کســی از 
نوجوانان و جوانان اعم از دختر و پسر بود که مورد نوعی 
آزار و اذیت او قرار نگرفته باشــد، در این میان دو نفر از 
جوانان هیأتی و عدالت خواه با آشنایی با آموزه های قرآنی 
با برنامه و قاطعیت در برخورد با آن رذل شرور به قول 
معروف در آن محل و در همان سال ها او را که پس از 
انقالب هم معدوم شــد به موشی تبدیل کردند که در 
مواجهه با جوان یا جوانان نترس اما متدین دنبال سوراخ 
برای مخفی شدن می گشت. این خصلت و حالت در 
ظالمان و افراد شرور مشترک است گرچه سطوح آن 
در افراد متفاوت است. پس از پیروزی انقالب اسالمی 
اکثر این گونه اراذل و اوباش که دریافتند نظام جمهوری 
اســالمی در برخورد با آنها جدی است موش شدند، 
عده ای معدوم، برخی منفعل و تعداد کمی هم به نوعی 
توبه کردند گرچه این مسیر در معدود مواردی متأسفانه 
اســتمرار یافت و اکنون البته با درصدی بسیار کم با 
این گونه اشرار مواجهیم. همین حالت را منتقل کنید به 
جماعت ها و دولت هایی چون دولت زورگو و چپاول گر 
آمریکا که می خواهد با اعمال زور، تحریم اقتصادی و به 
اصطالح سروصدا )عملیات روانی( خود را رئیس عالم 
انسانیت جلوه دهد و با عربده کشی حتی سازمان ملل 
را هم نسبت به جنایاتی همچون قتل محمد مرسی، 
خاشقچی، تجاوز پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک مثاًل 
فوق پیشرفته به فضای سرزمین ما به سکوت و انفعال 
بکشاند و این موشک به قول بیگانگان فوق افسانه ای 
ســاخت ایران )موشــک ســوم خرداد( است که این 
عربده کــش زورگو را به جفنگ گویــی از زبان ترامپ 
وامی دارد که در پاسخ خبرنگار بگوید بعداً خواهیم دید!

این همان عربده توخالی شارالتان های محلی برای 
ایجاد رعب و وحشتی است که برای عدالت خواهان 
انقالبی به اندازه عطســه بز هم ارزش و اعتبار ندارد 
و ایستادگی نظام مقتدر دولت مستکبر آمریکا را به 
النه های موش برده و می برد. آن شارالتان  معدومی 
که مطرح شــد در کوچه مانند همین دولت آمریکا 
حرف و عملش در محل و برای کســانی مطرح بود 
که مرعوب بوده و تحت تأثیر اراجیف قرار می گیرند 
ولی اهالی و پیروان اصیل انقالب اسالمی ما همچون 
سردار سرافراز اسالم سرلشکر سالمی، فرمانده کل 
سپاه، هارت و پورت امثال ترامپ را وقعی نمی نهند و 
ایران اسالمی قوی تر از گذشته با مقاومت و توکل به 

خدا قله های پیشرفت را درمی نوردد. إن شاءاهلل
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اري  ها مردم شهرداری همدان به استناد مصوبه شورا سازمان به  ارک ار  م مان سرمايه  شهرداری همدان با نمایندگی سا
ا مديره مور 97/۱2/7 در نظر دارد احدا دو نیروگاه 7 مگاواتی انرژی خورشــیدی را با شــرایط مندرج در فراخوان ، به  97/04/24  ه
قا از طریق فراخوان عمومی طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد فراخوان ، به  ان ساخت بهره برداری B .O .T اری  روش سرمايه 

اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط، واگذار نماید.
۱( سایر اطالعات و جزئیات مربوط به فراخوان در اسناد فراخوان درج گردیده است. 

2( متقاضیان می بایســت تضمین شــرکت درفراخوان رادر پاکت )الف( وســایر اســناد فراخوان ومشــخصات فنی مهر وامضا شــده در 
ه مور  ــن پاکت )ب( وپیشــنهاد قیمت در پاکت)ج( بصورت در بســته و ممهور شــده تنظیم و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پن
98/04/۱3 به دبیرخانه ســازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری همدان واقع در بلوار ارم تاالر قرآن طبقه اول ساختمان 

اداری ســازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شــهرداری همدان مراجعه وتحویل نمایند.
ار  مان سرمايه  به نام سا 3( شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در فراخوان مبلغ 000/000/ 500 ريا در قالب ضمانت نامه بانکی 
 اوراق مشارکت  اسناد خزانه که حداقل دارای 3 ماه اعتبار باشد در پاکت الف تحویل و یا بصورت نقدی به حساب سپرده سازمان سرمایه گذار 

به شماره حساب ۰۱۰۰826982273 نزد بانک شهرشعبه مرکز واریز نمایند
4( برنده فراخوان بر اســاس بیشــترین پیشنهاد به لحا درصد قدر السهم سازمان که مبنای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به شماره 

3 درصد میباشد.   98/3/22 به میزان 9 982۱۱ مور
۵( هزینه ساخت ، نصب و راه اندازی نیروگاه طبق نظرکارشناسی رسمی به شماره98/۱0۱ مور 98/3/22 به م 920/257/500/000 ريا 
می باشــد و ارزش آورده ســازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان شامل زمین و آماده سازی )تســطیح و جاده دسترسی(  طبق نظر کارشناس 

رسمی به شماره 982۱۱ مور 98/3/22 به م 36/000/000/000 ريا می باشد.
6(  طول دوران مشارکت بر اساس قرار داد خرید تضمین برق ارائه شده توسط سازمان انرژی های تجدید پذیر ) ساتبا ( به مدت 2۰ سال شمسی 

می باشد
7( متقاضیان شرکت در فراخوان نباید منع قانونی  شرکت در معامالت دولتی داشته باشند.

98/4/۱6 ر ســاعت۱2/30ص در محل دفترمعاون محترم مالی واقتصادی شهرداری  ه مور ن 8( زمان بازگشــایی پاکتها در روز ي
مرکزی می باشد.

9( زمان بررســی پیشــنهادات ، ارزیابی مدارک ارســالی و اعالم برنده فراخوان حد اکثر ظرف مدت هفت روز کار پ از تاریخ مندرج در بند8 
می باشد.

۱۰( مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه پ از گشایش پاکت ها می باشد.
۱۱( شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 

۱2( ارائه مدارک بمنزله قبول کلیه شرایط مندرج در اسناد بوده و هیچگونه حقی برای شرکت کنندگان ایجاد نخواهد کرد.
۱3( چنانچه برنده اول ظرف مدت حداکثر 7 ر از تاریخ ابال حاضر به انعقاد قرارداد نشــود تضمین شــرکت در فراخوان وی بنفع سازمان ضبط 

و در خصوص نفر دوم نیز به همین روش اقدام می گردد . 
۱4( در صورت انصراف نفر اول ســپرده ایشــان به نفع ســازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیزبعد ازیک هفته 

سپرده و به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
۱۵( مدار شــام پاکت الف : تضمین شرکت در فراخوان - پاکت ب :  مجموعه اسناد فراخوان و مدارک مثبته و مشخصات فنی درخواست 
شده در اسناد مذکور الزم به ذکر است پاکت  شامل پیشنهاد قیمت درصورت نق در پاکت های الف وب بازگشایی صورت نخواهد پذیرفت 

همچنین درصورت نق در اسناد ومدارک پاکت های ب وج بازگشایی صورت نمی پذیرد.
۱6( به اســنادی که فاقد تضمین شــرکت در فراخوان  مخدوش  فاقد مهرو امضا  فاقد اعتبار بوده و یا پ از مهلت اعالم شــده تحویل گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱7( برنده فراخوان می بایســتی معادل ۱۰ درصد مبلغ قدرالســهم یکسال سازمان در طول دوران مشارکت را بمنظور تضمین حسن انجام معامله 
ه مرکز واریز و یا  در زمان عقد قرارداد بصورت نقدی به حســاب سپرده ســازمان به شماره حساب 0۱00826982273 نزد بانك شهرش

بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت بعنوان سپرده تحویل نماید.
۱8( کلیه هزینه ها درج آگهی و کارشناسی رسم بر عهده برنده فراخوان می باشد.

فرماینــد. تمــاس حاصــل  تلفــن 382۰2۰۱8و- ۰8۱  بــا شــماره  بیشــتر  اطالعــات  تواننــد جهــت کســب  مــ  متقاضیــان   )۱9
آدرس بــه  همــدان  شــهردار  مردمــ  مشــارکتها  و  گــذار  ســرمایه  ســازمان  پورتــال  در  فــوق  آگهــ  مشــاهده   ضمنــاً 
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 یکشنبه 2 تیـــــر ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4278

اه ار  ا

انی  ا  ت ر
تار   ت  ا

گی ر  ن ی  
رئیــس جمهــور در جلســه شــورای عالی 
هماهنگــی اقتصادی تأکید کــرد: هرگونه تغییر 
در ســاختار بودجه باید به نحوی باشــد که تأثیر 
منفی و فشاری به زندگی روزمره مردم و بخصوص 
معیشت اقشــار آســیب پذیر جامعه وارد نشود. 
همچنین با توجه به نظرات و پیشــنهادات اعضا، 
مقرر شــد بررســی این موضوع در جلسه آینده 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی ادامه پیدا کند.

ان   ا ا  ا   ن ارت
ی را ا ن آ ت ار ا

معاون ساخت و توســعه آزادراه ها اعالم کرد: 
خطای ســامانه اخذ الکترونیک عوارض آزادراهی 
بــه چهار درصد کاهش یافت. فقــط کاربرانی در 
عدم پرداخت عوارضی جریمه  شده اند که مطمئن 
شــده ایم پیامک دریافت کرده اند . کاربران حتماً 
مشــکالت و خطای شــبکه را از طریق ســامانه 

100001531 با ما در میان بگذارند.

ر  ا  ر ار   اگ
ا  ی آ   

وزیر صنعــت معدن و تجارت گفت: نســبت 
به واگذاری دو خودروســازی به بخش خصوصی 
مصمم هســتیم. کارهای واگذاری انجام شــده و 
نهایتاً این واگذاری ها تا ســال ۹۹ انجام می شود. 
البته امسال هم کار واگذاری از اموال غیرتولیدی 
و شرکت های وابسته خودروسازها آغاز شده است 

و من نسبت به این واگذاری جدی هستم.

ت  ارا  ار ا ار ار  ا
ا ار اي ار  ی   

در پــی اقــدام تجاوزکارانه یــک فروند پهپاد 
جاسوســی آمریکا از مبــدأ یک پایــگاه نظامی 
آمریکا در امــارات، کاردار امارات عربی متحده به 
وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید 
کشــورمان به وی ابالغ شــد. رئیس اداره خلیج 
فارس وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسالمی 
ایران ارائه تســهیالت به نیروهایی بیگانه را برای 
هرگونه تعرض به قلمرو آبی، خاکی و فضایی ایران 
نمی پذیرد و کشورها نمی توانند در اینگونه موارد 

از خود سلب مسؤولیت  کنند.

ها    ر  ش  20
ن ی  انی  ا اي ار

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهــوری گفت: با تالش یک 
شرکت دانش بنیان داخلی داروهای ایرانی به بازار 
جهانی معرفی می شود. محصوالت انحصاری این 
شــرکت دانش بنیان به عنوان بخشی از فعالیت 
متخصصان ایرانی در داخل کشــورمان، با تولید 
در کشــور ترکیه، ضمن تأمین نیاز این کشور، به 
ارزش 100 میلیــون دالر، از دروازه اروپــا به 20 

کشور جهان صادر خواهد شد.

کا ا

شاهین آمریکایی در چنگال شیران ایرانی

روحانی الیحه »شفافیت« را به مجلس ارسال کرد
رئیس  و جهــان:  ایران  گــروه  هگمتانه، 
جمهور، الیحه شفافیت را که در هیأت وزیران 
قانونی  برای طی تشریفات  به تصویب رسید، 

به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد.
حجت االسالم حسن روحانی الیحه شفافیت را 
که در جلسه 25 اردیبهشت 13۹8 هیأت وزیران با 
هدف ارتقای سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و 
پویا به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به 

مجلس شورای اسالمی ارسال کرد.
شــفاف ســازی عملکرد دولت )به معنای عام( 
از جمله شــاخص های حکمرانی مطلوب اســت که 
ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر 
و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط 
به ســازوکارهای حاکمیتی فراهم می شود. در این 
راســتا و با عنایت به اینکه افزایش شفافیت دولت، 
نظارت و اعتماد عمومی نســبت به حاکمیت را به 
دنبال داشته و مشــارکت همگانی )مردم و دولت( 
برای مبارزه با فســاد را تقویت خواهد کرد، رئیس 
جمهور الیحه شــفافیت را برای طی مراحل قانونی 

به مجلس ارسال کرد.
براســاس این الیحــه اطالعــات، صالحیت ها، 
رفتارها و عملکردهای مؤّسســات مشمول در زمان 
مناســب و با کیفیت مناســب در معرض دسترسی 
و استفاده اشــخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع 

نظارتی قرار می  گیرد.

الیحه شــفافیت در دو ســطح تکالیــف عام و 
اختصاصــی مهمترین حوزه  های شــفافیت را مورد 
توجه قرار داده که در سه دسته »شفافیت وظایف، 
اختیارات، مأموریت  ها و صالحیت  ها«، »شــفافیت 
فرآیندهــای ســازمانی« و »شــفافیت اطالعــات 

سازمانی« تقسیم بندی شده است.
گفتنی اســت، الیحــه مذکور اکثــر حوزه های 
امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و 

فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی گیرد.
ایــن الیحــه پس از ســیر مراحل بررســی در 
کمیسیون خاص شفافیت و معاونت اقتصادی رئیس 
جمهور در 36 ماده در جلسه 25 اردیبهشت هیأت 

وزیران به تصویب رسید.

ان و  ان  ای

9 ا  ا  ان   ان  ار ت  گ

نرخ تورم کاالهای اساسی از کاالهای غیراساسی بیشتر است
هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی، گفت: بر اساس 
گــزارش بانک مرکزی در ســال 97 نرخ تورم 
کاالهای اساســی از کاالهای غیراساسی بیشتر 

است.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی با اشــاره به اینکه 
حــذف ارز چهار هزار و 200 تومانی براســاس مصوبه 
مجلس در بودجه ســال ۹8 از اختیارات دولت است، 
گفت: آنچه که مدنظر مجلس و دولت بوده این اســت 

که کاالی اساسی ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.
نماینده مــردم کرمان و راور در مجلس شــورای 
اســالمی، با بیان اینکه روش ارائه ارزان کاالها ممکن 
است براســاس تخصیص ارز یا پرداخت مابه التفاوت 
به مردم باشــد، افزود: در شرایط فشار تورمی مردم در 
چند حالت می توانند کاال را ارزان خریداری کند، روش 
نخست این است که زمانی که دولت کاال را خریداری 
و وارد ایران می کند ارز را ارزان تخصیص دهد تا مردم 

کاال را با همان قیمت خریداری کنند.
* دولت تســلطی بر حوزه واردات و شبکه 

گسترده عمده فروشی و خرده فروشی ندارد
وی ادامه داد: تجربه یک سال گذشته نشان می دهد 
که این موضوع در توان دولت نیســت و تســلطی در 

نظارت بر حوزه واردات و شبکه گسترده عمده فروشی 
و خرده فروشی ندارد، لذا ارز ارزان تخصیص می دهد، 

اما کاالی گران به دست مردم می رسد.
پورابراهیمــی تأکید کرد: روش دوم این اســت که 
ارز را به صورت متعارف و معمولی به کاالها تخصیص 
دهد و مابه التفاوت و ریال که حدود 100 هزار میلیارد 
تومان یعنی یک چهارم بودجه عمومی کشور است، نیز 

براساس سرانه به خود مردم داده شود.
* باید روش تحویل کاالی اساســی ارزان به 

مردم را پیدا کرد
وی با بیان اینکه باید روش تحویل کاالی اساســی 
ارزان به مردم را پیدا کرد، افزود: برای تحقق این هدف 
یک روش این اســت که ارز ارزان تخصیص داده شود، 
اما روش دیگر این بوده کــه ارز ارزان اختصاص نیابد 
و ارز نیمایی و آزاد پرداخت شــود و در مقابل مردم از 

یک سرانه پرداختی برخوردار شوند.
در بودجه ســال ۹8 در واقع یک چک سفید امضا 
به دولت داده شــد که دولت با هر روشــی اعم از نرخ 
ارز ترجیحی، نیمایی، آزاد، کارت اعتباری و بن کارت 
می توانــد کاالهای اساســی مــردم را تأمین کند که 

متأسفانه قابل نظارت نیست.
ایــن نماینده مــردم در مجلس دهم، با اشــاره به 

اینکه روش نخســت ارز یعنــی تخصیص ارزان جواب 
نداده و باید روی روش دوم کار و فکر شود، ادامه داد: 
سال گذشــته کمیسیون اقتصادی در بودجه سال ۹8 
پیشــنهاداتی درباره تأمین کاالی اساسی مطرح کرد، 
اما متأســفانه دولت با اصرار غیرمنطقی خود بر ادامه 
وضعیت موجود که در واقع اتالف منابع ملی کشور بود 
و ارزها را به جیب دالالن و واسطه ها روانه کرد، اجازه 

نداد که مصوبات کارشناسی به تصویب برسد.
* برای تأمین کاالهای اساسی در بودجه 98 

چک سفید امضا به دولت داده شد
وی با بیان اینکه دولت باید پاســخگو باشد که چه 
اقدامی برای تأمین کاالهای اساســی مردم انجام داده 
اســت، تصریح کرد: در بودجه ســال ۹8 در واقع یک 
چک ســفید امضا به دولت داده شــد که دولت با هر 
روشــی اعم از نرخ ارز ترجیحــی، نیمایی، آزاد، کارت 
اعتباری و بن کارت می تواند کاالهای اساسی مردم را 

تأمین کند که متأسفانه قابل نظارت نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
گفت: براســاس گزارش بانک مرکزی در سال ۹۷ نرخ 
تورم کاالهای اساسی از نرخ تورم کاالهای غیراساسی 
بیشــتر اســت که ایــن به معنــای بــروز فاجعه در 

سیاستگذاری نرخ ارز ترجیحی در ایران است.

7 خواسته اف ای تی اف از ایران برای تصویب و اجرا تا مهر 98
هگمتانه، گروه ایران و جهان: گروه ویژه اقدام 
مالی تا اکتبر 2۰19)مهر 98( به ایران مهلت داد 
که هفت اقــدام را در چارچوب برنامه توافقی با 

ایران موسوم به طرح اقدام را اجرایی کند.
اف ای تــی اف در بیانیــه ای که پــس از پایان این 

نشست منتشر کرده آورده است:
"طرح اقدام مالی ایران در ژانویه 2018 منقضی 
شــد.در ژوئن 201۹، اف ای تی اف اشــاره کرد هنوز 
مفادی هســتند که تکمیل نشده اند و ایران باید به 
آنها بپردازد. 1. کیفری کردن کافی تروریســم مالی 
که شــامل لغــو معافیت برای گروه های مشــخصی 
می شود که هدف آن پایان دادن به اشغال خارجی، 
اســتعمار و نژادپرســتی اســت. 2. مشخص کردن 
و متوقف کــردن ســرمایه های تروریســم با توجه 
بــه قطعنامه های شــورای امنیت ســازمان ملل 3. 
اطمینان از یک مشتری مناسب و قابل اجرا با توجه 
به رژیم ســخت کوشی 4. مشــخص کردن تعامالت 
مربوط به تروریســم مالی در چارچوب قانون ایران 
5. نشــان دادن اینکــه چگونه مقامــات ایران ارائه 
دهندگان خدمات غیــر قانونی انتقال پول را تحریم 

می کنند 6. تأیید و اجرای کنوانســیون های پالرمو و 
تروریسم مالی و تصریح توانایی تأمین کمک قانونی 
دو طرفــه ۷. اطمینان از اینکه مؤسســات مالی که 
حواله هــای الکترونیکــی را تأیید می کنند شــامل 

اطالعات کامل مؤسس و ذینفعان باشد.
اف ای تــی اف در این نشســت تصمیم گرفت این 
هفتــه تعلیق اقدامات متقابــل را ادامه دهد، به جز 
فراخوان اعضا توســط اف ای تی اف و ملزم کردن آنها 
به انجام بررســی های نظارتی دقیق تر در شــعبه ها 
و شــاخه های مؤسســات مالی در ایران طبق بیانیه 

عمومی فوریه 201۹.
اف ای تی اف ضمن تأیید پیشرفت ایران در تصویب 
قانون ضد پولشــویی، ناامیدی خود را از ناتمام ماندن 
طــرح اقدام مالی اعالم کــرد. اف ای تی اف انتظار دارد 
ایــران با قــدرت در مســیر اصالحات قــرار بگیرد و 
مطمئن شود به تمام مفاد باقیمانده با تکمیل و اجرای 

اصالحات الزم AML/CFT توجه می کند.
اگر تا اکتبــر 201۹، ایران کنوانســیونهای پالرمو 
و تروریســم مالی را طبق اســتانداردهای اف ای تی اف 
تصویب نکند، اف ای تی اف مکانیســم های گزارش دهی 

مربــوط یا گزارش دهــی نظام مند معامــالت مالی را 
راه اندازی می کند و بازرســی های خارجی از گروه های 
مالی مربوط به هر کدام از شــعبه ها و شاخه های آنها 
در ایــران را افزایش می دهد. اف ای تــی اف همچنین 
انتظار دارد ایران با اجرای قوانین و ســایر اصالحات به 

پیشرفت خود ادامه دهد.
ایران تا زمانی که طرح اقدام مالی کامل شــود، در 
بیانیه عمومــی اف ای تی اف می ماند. تا زمانی که ایران 
اقدامات الزم برای پیروی از کنوانســیون های مقابله با 
تروریســم مالی را در طرح اقــدام مالی اجرایی نکند، 
اف ای تی اف نگران خطر تروریســم مالی از جانب ایران 
و تهدید آن برای نظام مالی بین المللی است. بنابراین 
اف ای تی اف از اعضایش خواســته مؤسسات مالی خود 
را ملــزم کننــد نظارت کافــی بر روابــط و معامالت 
با اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ایرانی بــا توجه به 
توصیه های اف ای تی اف داشــته باشند. 1. اطالعات در 
مــورد دلیل نقل و انتقال های مالی و 2. اجرای نظارت 
کافی بر روابط تجاری با افزایش تعداد و زمان کنترل ها 
و انتخــاب الگوهایی برای نقل و انتقال پول که نیاز به 

بررسی بیشتری دارند."

: ا ي  ات  ن  ا

این آمریکاست که ایران را تحریک می کند
هگمتانه، گروه ایران و جهان: نخســت وزیر 
مالزی با بیان اینکه این آمریکاست که اقدامات 
انجام می دهد،  تحریک آمیز در خلیج فــارس 
انتخاب شود  تأکید کرد: ترامپ یک دوره دیگر 

کل دنیا آسیب می بیند.
نخســت وزیر مالزی بعدازظهر دیروز به وقت تهران 
درباره حوادث اخیر پیش آمده در خلیج فارس اظهار کرد: 
این آمریکاســت که در حال تحریک کردن ایران است و 
خطر فزاینده محاســبات غلط می تواند منجر به »جنگ 

جهانی« شود.
»ماهاتیر محمد« در گفت وگو با شبکه خبری »سی ان 
بی ســی« در »بانکوک« و در پاسخ به این سئوال که چه 
کشوری مسبب اتفاقات اخیر است، گفت: »فکر می کنم 
تا آنجا که در جریان هســتم این آمریکا اســت که همه 

اقدام های تحریک کننده را انجام می دهد.«

وی در ادامه افزود: »آن ها نخست از معاهده هسته ای 
خارج شدند و اکنون کشتی های جنگی به خلیج فارس 
اعزام می کننــد و کارهایی انجام می دهنــد که ایران را 
تحریــک می کند.« بر اســاس این گــزارش، تنش بین 
آمریکا و ایران روز پنج شنبه با سرنگون شدن یک پهپاد 
جاسوسی متجاوز ارتش آمریکا )گلوبال هاوک( در حریم 
هوایی ایران و از سوی نیروی هوای فضای سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی شدت گرفت.
نخســت وزیر مالزی در ادامه این گفت و گو هشــدار 
داد: »اگر آن ها وارد جنگ شــوند، ایران تنها علیه آمریکا 

نخواهد بود، بلکه جنگ جهانی رخ می دهد. «
وی در توضیح افزود، البته کشورهای دیگر نمی خواهند 
شاهد استفاده ســالح های هسته ای باشند و باید با وارد 

شدن در این غائله به آن خاتمه دهند.
رهبر ۹3 ســاله مالزی با هشــدار دربــاره باال رفتن 

احتمالــی قیمت انرژی در صورت جنگ در خلیج فارس 
گفت: »این بدین خاطر است که ما ایران را یکی از تأمین 

کنندگان بزرگ می دانیم.«
ماهاتیر گفت: »در واقــع این تحریم علیه مالزی نیز 
هست زیرا نمی توانیم با یک شریک تجاری خوب که ایران 

برای ما فراهم می کند، داد و ستد کنیم.«
او با مخالفت با تحریم های ایاالت متحده علیه ایران 
گفــت: »این نوع بازی اعمال تحریم ها و مجبور کردن 
کشورهای دیگر با موافقت کردن با تصمیم یک قدرت 
بزرگ کامال غیردموکراتیک است... این قلدری است.«

ماهاتیــر در خاتمه این گفت و گو »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا را »کامال غیرقابل پیش بینی« 
خواند و گفت: »او شخصی است که با انتخاب شدن 
در یــک دوره دیگر می تواند آســیب زیادی به کل 

بزند.« دنیا 
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ستان

: ا آ اي ا ن
ا  ا ا  ر ان

ا آ ی را آ ا ت

مردم  نماینده  گروه شهرستان:  هگمتانه، 
اسدآباد در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
در حال حاضر راه آهن اســدآباد دارای 3۰ 
میلیارد تومان اعتبار بوده که باید مطالعات 

این طرح انجام شود.
اکبر رنجبرزاده افزود: انجام مطالعات راه آهن 
اســدآباد زمان بر خواهد بود اما هم دارای اعتبار و 
هم قابلیت اجرایی اســت و بایــد قبل از هر چیز 
مطالعات تکمیلی آن انجام شود. آزاد راه همدان- 
کرمانشاه که از اســدآباد عبور خواهد کرد نیز در 

حال حاضر در وضعیت مطالعه قرار دارد.
وی با اشــاره بــه بحث تونل گردنه اســدآباد 
خاطرنشــان کرد: این امر در دست پیگیری بوده 
که باید ابتدا امسال مطالعات آن انجام شود سپس 
برای ســال آینده ردیف بودجه برای آغاز آن داده 
شــود و قول داده شــده که اعتبار الزم آن به هر 

میزان که باشد اختصاص یابد.
رنجبــرزاده در ادامه از افتتــاح و بهره برداری 
پروژه ملی کنارگذر اســدآباد قبل از فرارســیدن 
اربعین خبر داد و اظهار کرد: این طرح بر اســاس 
ابالغ و اعالم وزارت راه ســرانجام پس از 10 سال 
حداکثر تا شــهریور افتتاح شده و به بهره برداری 

رسیده و زیر بار ترافیک خواهد رفت.
وی اضافه کــرد: پروژه کنارگذر بــرای اتمام و 
تکمیل به 24 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در 
حال حاضر 10 میلیارد از این اعتبار تأمین شده و در 
قانون بودجه نیــز دارای چهار میلیارد تومان اعتبار 
است و برای 10 میلیارد باقیمانده پیمانکار قول داده 

پروژه را متوقف نکند و به انجام برساند.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس دهم در پایان 
با اشاره به حادثه خیز بودن راه روستاهای هودرج 
و دهگالن یادآور شد: با حضور وزیر راه در اسدآباد 
در هفته گذشــته، مقرر شــد برای این دو روستا 

زیرگذر احداث شود.

تا  ه ر  شا ها ي 
ا ا  

ر ی  ا    2000
ا  ا ا ر ی  ا آ

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان فامنین از رهاسازی دو 
منابع آبی  بچه ماهی گرمابی در  هزار قطعه 

شهرستان خبر داد.
جعفر کاویانی دلشــاد اظهار کرد: با همیاری 
کشاورزان شهرستان فامنین چهار هزار قطعه بچه 
ماهی گرمابی در استخر دو منظوره شهرستان رها 

سازی شد.
وی تصریــح کرد: پیش بینی می شــود بعد از 
دوره پرورش در مجموع هشت تن ماهی گرمابی 

به تولید این شهرستان اضافه شود.
کاویانی دلشــاد خاطرنشان کرد: برای خرید و 
رهاســازی این تعداد بچه ماهی 40 میلیون ریال 
از آورده متقاضیان و 60 میلیون ریال از اعتبارات 
عمرانی طرح توسعه آبزی پروری هزینه شده است.

ار ان آ ن
ا آ ر ا ار  ت  ا ن  

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر فنی و 
حرفه ای اسدآباد از آموزش نوغانداری برای 
نخستین بار توسط فنی و حرفه ای اسدآباد 

در این شهرستان خبر داد.
محمودرضا خزایی اظهــار کرد: آموزش تولید 
پیله و پرورش کرم ابریشم در مرکز تخصصی فنی 
و حرفــه ای برای 20 نفر از کارآموزان متقاضی در 

حال برگزاری است.
وی با بیــان اینکه جذب کارآفریــن نوغانداری 
توسط اداره فنی و حرفه ای شهرستان انجام شده و 
مکان الزم در اختیار کارآفرین قرار داده شده، تصریح 
کرد: جهاد کشاورزی شهرستان با همکاری الزم تخم 
کرم ابریشم الزم را برای این کارآفرین تأمین کرده 
و قرار است با تولید پیله ها جهاد کشاورزی نسبت به 

خرید پیله از کارآفرین اقدام کند.
خزایی گفــت: این کارآفریــن در حال حاضر 
ضمــن پــرورش کــرم ابریشــم و تولیــد پیله 
آموزش هــای الزم نوغانداری را به کارآموزان فنی 
و حرفه ای با توجه به مســتقر بــودن این کارگاه 
در مرکز تخصصی فنــی و حرفه ای ارائه می دهد 
که این آموزش ها و نیز پرورش کرم ابریشم برای 

نخستین بار در شهرستان انجام می شود.
وی همچنیــن از راه انــدازی دوبــاره کارگاه 
پرورش قارچ فنــی و حرفه ای مرکز خواهران این 
شهرســتان در آینده نزدیک خبــر داد و یادآور 
شــد: کارگاه پرورش قارچ مرکز خواهران نیازمند 
تغییرات کاربری بود که این امر در دســت اقدام 
بــوده و با تغییر کاربری هــای الزم مجدداً کارگاه 
پرورش قــارچ مرکز خواهران راه انــدازی و فعال 

خواهد شد.

: ر  را  هار   اي   ن

طرح جلوگیری از تصرف بستر رودخانه ها در همدان اجرایی شود
ا ا ر  ان را  آ  ا   ا

هگمتانه، گروه شهرستان: نماینده مردم بهار 
و کبودراهنگ در مجلس شورای اسالمی گفت: 
باید به منظور حفظ و صیانت از منابع آبی طرح 
جلوگیری از دخل و تصرف بستر رودخانه ها در 

همدان اجرایی شود.
محمدعلــی پورمختار روز گذشــته در نشســت 
مشترکی با مدیر عامل، معاونان و مدیران شرکت آب 
منطقه ای اســتان همدان گفت: در راســتای حفاظت 
از منابــع آب بایــد در ســطح وزارتخانه و اســتان ها 
کمیســیون های مشــترک در خصوص صدور مجوز و 
تعیین مقادیر برداشــت آب از چاه توافقاتی تشکیل و 
راهکارهایی از سوی سازمان جهاد کشاورزی و شرکت 
آب منطقه ای برای تأمین معیشت اقتصادی کشاورزان 

ارائه شود.
پورمختار افزود: دستگاه های اجرایی باید مأموریت 
ذاتی در راستای تأمین و حفاظت از منابع آب را انجام 
دهند و از هیچ دســتگاهی توقع رهــا کردن وظایف 
خود را نداریم؛ چراکه اصل مأموریت ها دچار مشــکل 

می شود.
وی ضمن قدردانی از دســت اندرکاران شرکت آب 
منطقــه ای در زمینه حفاظت از منابع آب تصریح کرد: 
در صورت تخصیص اعتبارات کافی، بسیاری از پروژه ها 
از جمله سدها، بندها به ویژه سد آالن اجرایی خواهد 

شد.
* ســهم آب بخش صنعت در همدان کمتر از 

3 درصد است
پورمختار عنوان کرد: در کشور چهار تا پنج درصد 
ســهم تأمین آب برای صنعت اســت و این در حالی 
اســت که همدان به دلیل اینکه یک استان کشاورزی 
محسوب می شود ســهم آب برای بخش صنعت کمتر 

از سه درصد است.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای 
اسالمی از احداث شهرک دامی خبر داد و اظهار کرد: 

تمامی زیرساخت های این شهرک مهیاست.
پورمختار اضافه کرد: بایــد طرح مطالعاتی احداث 
شــهرک دامی صورت گیرد که با ایــن مهم می توان 
مصرف آب را مدیریت کرد و سهم آب در بخش صنایع 

کشاورزی را بیش از پیش افزایش داد.
* مالک رودخانه ها دولت است

نماینده مــردم بهــار و کبودراهنــگ در مجلس 
شورای اســالمی اظهار کرد: همچنین باید از تخلفات 
و تصرفاتــی که در بســتر رودخانه ها انجام می شــود 
جلوگیری به عمــل آورد؛ چرا که مالــک رودخانه ها 
دولت اســت و به موجب قانون می تواند برای بســتر 

رودخانه ها سند صادر کند.
پورمختار گفت: بیش از ۹0 درصد مشــاغل استان 
همدان کشاورزی اســت و باید شرکت آب منطقه ای 
در خصوص چاه های فاقد پروانه مســاعدت هایی برای 
کشاورزان داشــته باشد؛ چرا که این قشر از جامعه به 

لحاظ درآمدی در تنگنا قرار دارند.
* مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان: 
مطالعات سد »آالن« کبودراهنگ در دست انجام 

است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: سد 
»آالن« کبودراهنگ با ظرفیت سه میلیون مترمکعب 

در حال مطالعه است.
منصور ستوده گفت: شرکت آب منطقه ای همدان 
متولی تأمین آب و حفاظت و بهره برداری از منابع آب 
با اجرای پروژه های مختلفی همچون سدها و تاسیسات 
آبــی را برعهده دارد؛ به طوری کــه با این اقدامات به 
تأمین آب بخش کشاورزی، شرب و بهداشت و صنایع 

و گردشگری کمک می کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان افزود: این 
شــرکت دارای 208 پست ســازمانی است که حدود 
60 درصد آن دارای تصدی و مابقی بالتصدی اســت 

و پیگیــر مجوز اســتخدامی در جهت تکمیل ظرفیت 
ساختار سازمانی هستیم.

وی با بیان اینکه در ۹ شهرســتان امور آب فعالیت 
دارد، تصریــح کرد: به تازگی درگزین به عنوان یکی از 
شهرســتان های تابعه استان همدان معرفی شده است 
که پیگیر پست و ساختار ســازمانی مصوب برای این 

بخش هستیم.
وی خاطرنشان کرد: ترکیب اصلی و سیاستگذاری 
شــرکت برعهده معاونان اســت که اکثــراً جوان و از 

نخبگان هستند.
در 28  بارندگــی  میلیمتری  ثبــت 6۰4   *

ایستگاه هواشناسی
ســتوده از ثبت 604 میلیمتــری بارندگی در 28 
ایســتگاه هواشناسی امســال خبرداد و ابراز کرد: این 
بارندگی نســبت به سال گذشــته 55 درصد و نسبت 
به بلندمدت افزایش ۷۷ درصدی را نشــان می دهد و 
این در حالی است که شهرستان کبودراهنگ نسبت به 
سایر شهرستان ها از جمله نهاوند، تویسرکان و اسدآباد 

بارندگی کمتری دارد.
وی با اشــاره بــه اینکه در شهرســتان های بهار و 
کبودراهنگ تأسیســاتی در حال بهره برداری اســت، 
گفت: سد شیرین سو با ظرفیت پنج میلیون مترمکعب 
در شهر شیرین سو ساخته شده و ظرفیت خوبی برای 

گردشگری دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با اشاره به 
وجود تغذیه هــای مصنوعی نیز اظهار کرد: تغذیه های 
مصنوعی به عنوان سازه ای است که آب را از رودخانه 
به مخازن دارای چاه تغذیه هدایت می کند و این چاه ها 
حفاری شده در مخازن، آب را به صورت مصنوعی وارد 
زمین می کند که در بهبود وضعیت آب نقش بســزایی 

دارد.
وی با اشــاره به وجود بندهای انحرافی کریم آباد، 
بهــار، صالح آباد و هارون آبــاد تصریح کرد: مهمترین 
تغذیه های مصنوعی های دشــت بهــار و کبودراهنگ 
شامل تغذیه مصنوعی شــریعت آباد، کوریجان 1 و2، 
هارون آباد است که با توجه به بارندگی های سال آبی 

جاری، پی در پی آبگیری شدند.
* اجــرای طرح انتقال پســاب تصفیه خانه 

فاضالب همدان به نیروگاه شهید مفتح
ســتوده در خصوص نیروگاه شهید مفتح نیز گفت: 

اجرای طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب همدان 
به نیروگاه شــهید مفتح با اعتباری بالغ بر 46 میلیارد 

تومان انجام شد.
وی بیان کــرد: انجام این طرح عــالوه بر افزایش 
ظرفیــت تولید برق ســاالنه نیروگاه، مانع برداشــت 

غیراصولی آب از منابع زیرزمینی شد.
وی ابــراز کرد: بــا اجرای این پــروژه به طول 41 
کیلومتــر، ظرفیــت انتقال 15 میلیــون مترمکعب از 
پساب تصفیه خانه شهر همدان به نیروگاه شهید مفتح 

انتقال ایجاد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان بیان کرد: 
از 12 میلیون مترمکعب مصرف نیروگاه شــهید مفتح 
برای تولید بــرق با ظرفیت کامل، حــدود ۹ میلیون 
مترمکعب پســاب برای مصارف صنعتی و سه میلیون 
مترمکعب آب زیرزمینی برای مصرف شرب و بهداشت 
کارکنان نیروگاه اســت که این خود یکی از بزرگترین 
اقدامات شــرکت محسوب می شــود که به موجب آن 
سطح آب چاه های زیر زمینی در این منطقه نسبت به 

قبل افزایش پیدا کرده است.
وی از الیروبی، نشــانه گذاری، مطالعات حد بستر و 
حریم رودخانه ها و جلوگیری از تخلفات و تصرفات خبر 
داد و گفت: همچنین در شهرستان بهار و کبودراهنگ 
نصب کنتور، تکمیل و تجهیز ایســتگاه پایش کیفی و 

سنجش آب زیرزمینی در دست اقدام است.
ســتوده با بیان اینکه پروژه آبرسانی به شهرستان 
همدان آب مورد نیاز حدود 12 شــهر و 15۹ روســتا 
را تأمین خواهد کــرد، بیان کرد: این پروژه دارای 63 

درصد پیشرفت فیزیکی است.
وی افــزود: پیمانکار این طرح قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء و یکی از ســرمایه گذاران توانمند کشور 

است.
وی در خصوص ســد آالن نیز تصریح کرد: این سد 
با ظرفیت ســه میلیون مترمکعب با تخصیص حق آبه 

کشاورزی و زیست محیطی در دست مطالعه است.
وی گفت: ســال گذشته 454 میلیارد تومان اعتبار 
برای پروژه هــای عمرانی این شــرکت در نظر گرفته 
شده بود که با پیگیری شــرکت و به ویژه نمایندگان 
در ســال ۹8 به حدود ۷8 میلیارد تومان )حدود 10۷ 
درصد( افزایش پیدا کرد که امیدواریم به صورت کامل 

تخصیص داده شود.

: ا ا   ا  ی  ا  ا 

مرمت یخچال میرفتاح با تصویب طرح آغاز می شود
هگمتانــه، گروه شهرســتان: معاون میراث 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و  فرهنگی 
گردشگری استان همدان گفت: به محض تصویب 
طرح مرمت یخچــال میرفتاح، عملیات مرمت و 

بازسازی این بنا آغاز می شود.
احمــد ترابی در رابطه با آخریــن وضعیت یخچال 
میرفتاح مالیر اظهار کرد: مرمت این بنا از اولویت های 
معاونت میراث فرهنگی استان همدان است به همین 
منظور نیز دو جلســه شــورای فنی برگزار کردیم که 

جلسه دوم با حضور مرمتگر فنی اداره برگزار شد.
معاون میراث فرهنگــی اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری اســتان همدان با اشاره به اینکه این 
مرمتگر از مرمتگران فنی و خبره است، گفت: این مرمتگر در 
این جلسه چند راهکار برای مرمت یخچال میرفتاح ارائه کرد.
وی عنوان کرد: راهکارهای ارائه شده صورت جلسه 
شــد و در قالب چند طرح مرمــت برای تأیید مدیران 

ارشد به سازمان میراث فرهنگی در تهران فرستادیم.

ترابــی با اعــالم اینکه به محض تأییــد و تصویب 
یکی از طرح ها، عملیــات مرمت یخچال میرفتاح آغاز 
می شود، گفت: برای تسریع روند کار تنها به نامه نگاری 
اکتفا نکردیم و به طرق مختلف با مدیران و کارشناسان 

سازمان در ارتباط هستیم.
وی با بیــان اینکه نباید مرمــت صحیح و اصولی 
این بنا قربانی ســرعت شود، گفت: سعی کردیم بحث 
مرمت و بازسازی یخچال میرفتاح را موشکافانه بررسی 
و پیگیری کنیم؛ چرا که اگر بنایی پس از بازســازی و 
مرمت دوباره دچار مشــکل و ریزش شــود دیگر هیچ 

بهانه ای قابل قبول نیست.
گفتنی اســت، یخچال میرفتاح از بناهای تاریخی 
شهرستان مالیر اســت که قدمت آن به دوره قاجاریه 
می رســد.این بنا در تاریخ 25 اســفند ۷۹ با شــماره 
3242 به عنوان یک اثر ملی به ثبت رســیده اســت. 
بخش اعظمی از یخچال میرفتاح در فروردین امســال 

به دلیل شدت بارش ها تخریب شد.

: ي ار  ان

ارائه تسهیالت اشتغالزایی در روستاها از مهاجرت جلوگیری می کند
هگمتانــه، گروه شهرســتان: فرماندار ویژه 
ارائه تســهیالت اشــتغالزایی در  مالیر گفت: 
باعث رونق کسب وکار شود و  روستاها می تواند 

از مهاجرت افراد به شهرها جلوگیری کند.
قدرت ا... ولدی در دیدار با رؤســای پُســت، پست 
 بانک و صندوق کارآفرینی امید شهرستان مالیر، افزود: 
باید تالش کنید تا بــاری از روی دوش مردم به  ویژه 

روستاییان برداشته شود.
وی اضافه کرد: خدمات پست بانک در روستاها قابل 
 تقدیر اســت و باید در روســتاهای بیشتری گسترش 
پیدا کند، گفــت: خدمات پســت بانک در اقصا نقاط 
کشور به ویژه در روستاها و نواحی کمتر برخوردار ارائه 

می شود و باید از این فرصت استفاده شود.
فرماندار مالیر تأکید کرد: صندوق کارآفرینی امید 
بازوی توانمند دولت در حمایت از کسب وکارهای ُخرد 

است و تسهیالت اشتغالزایی مناسبی هم ارائه می دهد.
وی با اشاره به ارائه تسهیالت در حوزه های مختلف 
توســط دولت، عنوان کرد: ارائه تسهیالت اشتغال زایی 
در روســتاها می تواند باعث رونق کسب وکار شود و از 

مهاجرت افراد به شهرها نیز جلوگیری کند.
* باید از ظرفیت گردشگری حاشیه سد کالن 

برای جذب گردشگر استفاده شود
معــاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان مالیر 
همچنین در حاشیه بازدید تعدادی از پروژه ها و واحدهای 
تولیدی شهرســتان با بیــان اینکه ســد کالن یکی از 
ظرفیت های مهم مالیر است که عالوه بر تأمین آب شرب 
مالیر، برای کشــاورزی و دیگر موارد اســتفاده می شود، 
گفت: یکی از اولویت های ما استفاده از ظرفیت گردشگری 
منطقه و حاشیه سد کالن است و باید از ظرفیت بخش 

خصوصی برای جذب گردشگر استفاده شود.

قدرت ا... ولدی با اشاره به این موضوع که قرار است 
از آب سد برای آب آشامیدنی شهر مالیر استفاده شود، 
گفت: باید مراقبت های مســتمر بهداشتی و امنیتی از 

آب موجود در سد و مسیر انتقال آن صورت پذیرد.
وی با بیــان اینکه از زمان اتمــام کار تصفیه خانه 
عقب هســتیم، اظهارکرد: شــرکت خصوصی که کار 
اتمام تصفیه خانه را عهده دار است باید هرچه سریع تر 

به تعهداتش عمل کند.
ولدی با اشــاره به اینکه در اقصا نقاط شهرســتان 
ظرفیت گردشــگری خوبی وجود دارد کــه باید این 
ظرفیت ها فعال شــوند، ادامه داد: مدیران دستگاه های 
اجرایــی برای همکاری و کمک به ســرمایه گذاران در 

حوزه های مختلف آمادگی الزم را دارند.
فرمانــدار مالیر با بیان این کــه حمایت و همکاری 
الزم با ســرمایه گذاران انجام می شــود، تصریح کرد: 

سرمایه گذاران کارها و برنامه ها را در قالب و ضابطه  های 
الزم انجام دهند و دولت هم تســهیالت مناسب را در 

اختیار آن ها قرار می دهد.
معاون استاندار همدان همچنین در بازدید از چند 
واحد تولیدی واقع در شــهرک صنعتی ســهند، بیان 
کرد: حــدود 30 واحد تولیدی در این شــهرک فعال 
اســت و باید تالش شود تا دیگر واحدها نیز به تولید و 

فعالیت خود ادامه دهند.
ولدی با اشــاره به اینکه مالیر جایگاه ویژه و نقش 
اساســی در تولیــد و صادرات در اســتان دارد، گفت: 
کشمش مالیر به عنوان یک نشان شاخص جهانی ثبت  
شده است و توقعات از انگور و مشتقات باال رفته است، 
بنابرایــن تالش می کنیم تا با رایزنی از طریق اســتان 
و مرکز مشــکالت مربوط به حــوزه تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان کشمش مرتفع شود.

کالهبرداری اینترنتی از طریق فروش وام کم بهره

رئیس پلیس فضــای تولید و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان همدان گفت: یک زن 
جوان با درج تبلیغات فروش امتیاز وام کم بهره 

در سایت دیوار اقدام به کالهبرداری از سه نفر 
کرده بود که شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ فیروز سرخوش نهاد بیان کرد: فردی برای 
خرید تسهیالت کم بهره به سایت دیوار مراجعه کرده 
و پس از تماس با شماره قید شده در این تبلیغ مبلغی 

را به عنوان بیعانه پرداخت می کند.
رئیــس پلیــس فضای تولیــد و تبــادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی اســتان همدان اظهــار کرد: این 
شــخص مجدد اقدام بــه تماس با این شــماره تلفن 
می کنــد اما فروشــنده قالبی وام کم بهــره دیگر به 

تماس های وی پاسخی نمی دهد.
سرهنگ ســرخوش نهاد ادامه داد: با پیگیری های 
کارشناســان پلیس فتا متهم که خانمی 2۷ ساله بود 

شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.

وی بیان کرد: در تحقیقات مشــخص شد که متهم 
پیشتر به این شــیوه و با جلب اعتماد مشتریان از دو 
نفــر دیگر در مجموع 20 میلیــون ریال کالهبرداری 

کرده است.
* انتقام جویی اینستاگرامی از دختر 2۰ ساله

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان 
همدان از انتقام جویی و سوءاســتفاده خواستگار یک 

دختر 20 ساله از تصاویر شخصی وی خبر داد.
سرهنگ سرخوش نهاد با اعالم این خبر اظهار کرد: 
چندی پیــش با مراجعه  دختری 20 ســاله به پلیس 
فتا، او مدعی شد که فردی ناشناس در فضای مجازی 

اینستاگرام تصاویر شخصی وی را منتشر کرده است.
وی ادامه داد: پس از طرح شکایت از سوی شاکی و 
تشکیل پرونده، شناسایی و دستگیری متهم در دستور 

کار پلیس فتا قرار گرفت که با انجام اقدامات پلیســی 
پس از مدتی متهم شناســایی و مشــخص شد که او 

خواستگار قبلی شاکی است.
ســرخوش نهاد با اشــاره به اینکه این فرد با انتشار 
تصاویر شخصی شاکی موجب هتک حیثیت و حرمت 
او شده است، عنوان کرد: پس از کسب اجازه از سوی 
مراجع قضایی و دســتگیری متهم، این پسر جوان در 
جلسه بازجویی انگیزه خود را انتقام جویی از این دختر 

20 ساله اعالم کرد.
وی تصریح کــرد: متهم در ابتدا برای آشــنایی با 
شاکی در فضای مجازی تلگرام و اینستاگرام با یکدیگر 
ارتباط داشــته و پس از خواستگاری و شنیدن جواب 
منفی از ســوی دختر به دنبال انتقام جویی از او بوده 

است.

س ار  ا

ا ا   تا  ی ا ا ان انت
ت ار  ش 0 

ن ر نها ا  ا   
فرمانده انتظامی اســتان همدان از توقیف یک 
دســتگاه کامیون کشنده دانگ فنگ و کشف 30 
هزار لیتر نفت ســفید قاچاق توسط عوامل پلیس 

آگاهی نهاوند خبر داد.
ســردار بخشــعلی کامرانی صالح اظهار کرد: 
مأموران پلیس آگاهی شهرستان نهاوند در یکی از 
محورهای مواصالتی این شهرســتان یک دستگاه 

کامیون کشنده حامل سوخت را متوقف کردند.
وی افزود: طی بازرسی به عمل آمده از کامیون 
مشخص شــد که این خودرو حامل 30 هزار لیتر 
ســوخت قاچاق از نوع نفت سفید بوده که خودرو 
به همراه محموله قاچاق توقیف و به همراه متهم 

به یگان انتظامی داللت داده شد.
فرمانده انتظامی اســتان اظهــار کرد: پس از 
هماهنگی به عمل آمده با مقام قضایی، پرونده ای 
در این راســتا تشکیل و پیگیری قانونی و قضایی 

در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است.

ار  ر ت ار  گ ا  ت
ا  

همدان  انتظامی شهرســتان  فرمانــده 
از تصــادف مرگبار یک موتورســیکلت با 
معابر  از  یکی  در  خودروی سواری ســمند 

درونی شهر همدان خبر داد.
سرهنگ جمشید باقری با اعالم این خبر بیان 
کرد: ســاعت 11:30 روز پنجشنبه در بلوار شهید 
خرمرودی یک خودروی ســواری سمند به علت 
عدم رعایت حق تقدم با یک موتورسیکلت برخورد 

کرد و موجب مرگ موتورسوار 6۷ ساله شد.
وی ادامه داد: در پی اعالم گزارش این تصادف 
به ســامانه پلیســی 110، مأموران برای بررسی 
موضوع عازم محل شــدند همچنین موتورســوار 
پس از برخورد با خودروی سواری سمند در اسرع 
وقت توســط عوامل اورژانس به بیمارستان بعثت 

منتقل شد .
باقری تصریح کرد: پــس از انتقال مصدوم 
6۷ ســاله به بیمارســتان بعثت، متأسفانه وی 
بر اثر شــدت جراحات و آسیب وارده با وجود 
تالش عوامل اورژانس جان خود را از دســت 

داد.

را  ا ر آ ن ا  ا  ت
ش   ا 

ا ا گ
رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت: بر 
اثر برخورد ســه دستگاه سواری در ورودی 
آزادراه همدان - ســاوه هشت نفر مجروح 

شدند.
ســرهنگ رضا عزیزی بیان کرد: یک دستگاه 
خودروی ســواری پس از عبور از دوراهی آزادراه 
همدان - ساوه و همدان- قزوین برای قرار گرفتن 
در آزادراه همدان - ســاوه با دنده عقب در سطح 

آسفالت تردد می کند.
وی اضافــه کرد: یک خــودروی عبوری با این 
وســیله نقلیه با ســرعت برخورد کرده و وسیله 
نقلیه دیگری نیز با خودروی دوم از پشت برخورد 
می کند که این تصادف زنجیره ای هشــت مصدوم 

بر جا می گذارد.
رئیس پلیس راه اســتان همــدان اظهار کرد: 
علت بروز این ســانحه حرکت با دنده عقب راننده 
در سطح آسفالت بوده در حالی که می توانست از 

شانه خاکی راه استفاده کند.
ســرهنگ عزیزی گفت: پیش از رســیدن به 
این دو راهــی تعدادی تابلو، عالئــم راهنمایی 
و رانندگــی و چراغ چشــمک زن نصب شــده 
تا پیش از رســیدن به این محــل راننده بتواند 
تصمیــم خود را بــرای اســتفاده از هر یک از 

اتخاذ کند. محورها 
رئیس پلیس راه اســتان همدان یادآوری کرد: 
همچنین یک دستگاه خودروی نیسان حامل توت 
فرنگــی به علت خوابیدن راننده پشــت فرمان با 
قســمت پشــت یک تریلی هوو در نزدیک گردنه 

دخان برخورد کرد.
ســرهنگ عزیزی گفت: راننده 32 ساله اهل 
قروه کردستان در این سانحه رانندگی در دم جان 

باخت.

ار   ت ار  ا ش 2 ان
ا ر 

فرمانده انتظامی فامنین گفت: هشت تن 
و 1۰۰ کیلوگرم شکر احتکار شده در دو انبار 

در این شهرستان کشف و پلمب شد.
ســرهنگ علی حســن حیدری اظهــار کرد: 
بازرسی مشترک از بازار فامنین با حضور تیم هایی 
از اصنــاف، اداره صنعت، معدن و تجارت و پلیس 

اجرایی شد.
وی اضافه کرد: به دنبال اجرای این طرح، تیم 
بازرسی به دو انبار مجاور هم مشکوک شده و پس 
از ارزیابی های صورت گرفته مشــخص شد که در 
این انبارها برای عرضه خارج از شــبکه، شکر دپو 

شده است.
فرمانــده انتظامی فامنین ارزش ریالی شــکر 
کشــف شــده از این انبارها را 450 میلیون ریال 
برآورد و اظهار کرد: دو نفر در این راستا شناسایی، 

دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.
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هر چند تالش خبرنگار هگمتانه برای برقراری ارتباط با مســؤوالن تبلیغات اسالمی همدان 
در خصوص دریافت آمار خانه های عالم بدون روحانی اســتان همدان بی نتیجه ماند اما حجت 
االسالم علی دشتکی، مدیرکل سابق تبلیغات اسالمی استان همدان در سال97، از فرسوده و 
ناقص بودن بسیاری از خانه های عالم در استان، وجود 4۰۰ روحانی مستقر و کمتر از 15۰ خانه 

عالم »قابل استفاده« خبر می دهد.

ان م  

هگمتانه، گروه خبر همدان - نرگس موذنیان: 
اکنون که بودجه تبلیغاتی و فرهنگی در جهان، از 
بودجه تسلیحاتی و نظامی پیشی گرفته و جنگ 
نظامی، جای خود را به جنگ تبلیغاتی داده است، 
می توان گفت که تبلیغات، از سرمایه های عظیم 
قرن حاضر به شمار می آید. با توجه به گسترش 
مجازی  اجتماعی  شبکه های  و  جدید  رسانه های 
بزرگ ترین توطئه بر ضد انقالب اســالمی ایران، 
توطئه تبلیغاتی است و مهم ترین فشار بر انقالب، 
از سوی تبلیغات است از این رو اهمیت پرداختن 
به این امر، بسیار ضروری است. بر همین اساس 
هم نهاد ارزشمند ســازمان تبلیغات اسالمی، با 
داشتن رسالت عظیِم رســاندن حقایق به دنیا و 
شناساندن حقایق اسالم به مردم، برای پرداختن 
به امر تبلیغات دینی تأسیس شد که کار سیاست 
گذاری، برنامه ریزی، هدایت، تأسیس مراکز اطالع 
رسانی، اعزام مبّلغ برای اشاعه فرهنگ اسالمی 

و... را بر عهده دارد.
سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره( مبنی 
بر تأســیس ســازمان تبلیغات اســالمی و روز تبلیغ و 
اطالع رسانی دینی بهانه ای شد تا با رویکردی انتقادی و 
سازنده مروری داشته باشیم بر اهم وظایف این سازمان 
و عملکرد آن در طول 38 ســال گذشــته و بررســی 
رســالت هایی که تاکنون تحقق نیافته و یا سازمان در 
پیشبرد آنها ضعیف عمل کرده است. به آن امید که به 
اصالح امور منجر شود و به پویایی هر چه بیشتر جبهه 

فرهنگی انقالب اسالمی بینجامد.
*تبلیغات و اهمیت آن در تاریخ

تبلیغات، از تاریخ حیات انسان جدا شدنی نیست بر 
این اساس، تبلیغات در تمام دوران، به ویژه در چارچوب 
ادیــان و مذاهب، پابه پای ســیر تکاملی اندیشــه ها و 
اعتقادات انسانی، بخشــی از فعالیت های مذهبی را به 
خود اختصاص داده است. حضرت امام علی علیه السالم 
می فرمایند: »خداوند سبحان از فرزندان آدم، پیامبرانی 
را برگزید و از آنان بر وحی و تبلیغ رسالت پیمان گرفت، 
ولی آن گاه که بیش تر مردم از حق دور گشتند، رسوالن 
خود را به سوی آنان فرســتاد تا از مردم پای بندی به 
فطرت بخواهند و با تبلیغ، حّجت را بر آن ها تمام کنند 

و آیات قدرت خداوندی را به آنان نشان دهند«.
*سازمان تبلیغات انقالب اسالمی

بعد از پیروزی انقالب اســالمی، در یکم تیرماه سال 
1360 هم زمان با روز »تبلیغ و اطالع رســانی دینی« 
سازمان تبلیغات اســالمی با عنوان »نهاد شورای عالی 
تبلیغات اســالمی« به صورت نهادی منسجم، مستقل 
و وابســته به والیت فقیه، با حکــم امام خمینی قدس 
ســره و به منظور پرداختن به امر تبلیغات تأسیس شد. 
این نهاد انقالبی در سیر تکاملی خود، 14 فروردین ماه 
سال 1368 بر اساس نظر امام خمینی)ره( به »سازمان 

تبلیغات اسالمی« تغییر نام یافت.

پیرو تحوالتی که الزمه وجودی یک نهاد پویاســت، 
و با عنایت خاص رهبر انقالب، از ســال 1380 هجری 
شمســی محورهای اساسی آموزش، تحقیق و پژوهش، 
نشر و گسترش فرهنگ و معارف اسالمی و انس با قرآن، 
با بهره گیری از ابزارهای جدید و فناوری روز در سرلوحه 

فعالیت این سازمان قرار گرفت.
* عمده وظایف سازمان تبلیغات اسالمی

وظایف زیادی برای این سازمان تعریف شده که در 
ایــن گزارش مجال پرداختن به همــه آنها وجود ندارد 
ولی هدایت و حمایت انجمن های اسالمی و تشکل های 
اســالمی- مردمی و نظــارت بر آنها، انجــام مطالعات 
راهبردی و بررســی های کاربــردی در زمینه نیازهای 
فرهنگی اقشــار مختلف جامعه به ویژه جوانان، نظارت 
بر چاپ و نشــر قرآن کریم و انجام فعالیت های قرآنی 
از طریق تربیــت مربی، تدوین جزوه های آموزشــی و 
همــکاری بــا وزارتخانه های ذی ربط جهت گســترش 
آموزش و معارف قرآن کریم، تالش در راستای هدایت 
افکار عمومی با استفاده از رسانه های همگانی و فعالیت 
مستقیم رســانه ای در صورت لزوم، سازماندهی و اعزام 
مبلغ به سراســر کشــور به ویژه مناطق محروم، احیا و 
اشاعه اندیشه تابناک اسالم، دفاع از اصول اسالم، نظام 
مقدس جمهوری اســالمی و آرمان های انقالب اسالمی 
و شــناخت توطئه های فرهنگی- تبلیغــی بیگانگان را 

می توان از جمله وظایف اساسی این سازمان برشمرد.
*ضرورت معنامحوری فعالیت های قرآنی

سازمان تبلیغات اسالمی در طول سال های فعالیت 
خود در زمینــه فعالیت های قرآنــی همچون آموزش 
روخوانی، روان خوانی و تجوید به نســبت موفق عمل 
کرده اســت اما بــا توجه به نیاز جامعه امــروز و اینکه 
متأسفانه کمتر شاهد سبک زندگی اسالمی و جلوه های 
عمل به قرآن کریم هستیم باید بر روی تفسیر، مفاهیم 
و معنــای قرآن کریــم در قالب های مختلف بیشــتر 

سرمایه گذاری شود.
*ضرورت جذب مخاطب عام توسط این سازمان

ســازمان تبلیغات اســالمی به لحاظ رویکرد جذب 
مخاطبان باید یک ســازمان عمومی باشد در حالی که 
به نظر می رسد فعالیت های آن بیشتر متوجه مخاطبان 
و گروه های خاص دینی و فعال در امور مذهبی اســت. 
در صورتی که برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های این 
سازمان باید اقشار مختلف مردم در هر سطح اعتقادی 
را شــامل شــود و آنها را با گنجینه عظیم اســالم ناب 

محمدی)ص( آشنا کند. هر چند شناسایی و نظارت بر 
فعالیت هــای گروه های مذهبی نیز در زمره وظایف این 
سازمان است اما در زمینه ارتباط مؤثر با اقشار مختلف 
مردم خالء هایی احســاس می شود و به ویژه با توجه به 
بیانیه گام دوم انقالب این ســازمان باید ارتباط با نسل 
جوانی که با توجه به هجمه های رسانه ای دشمنان بیش 
از پیش در معرض خطر قرار دارند را در دســتور کاری 
جدی خود قرار دهد و روحانیان باید خارج از قالب منبر، 
خطابه و تبلیغ شفاهی به دنبال تعامل اجتماعی با مردم 

نیز باشند.
*کمبود مبلغ و روحانی در روســتاها بحرانی 

جدی است
یکی از مشکالتی که بارها مسؤوالن سازمان تبلیغات 
اسالمی نیز بدان اذعان داشته اند مسئله کمبود روحانی 
و مبلغ در روستاها به ویژه روستاهای کوچک و مناطق 
دورافتاده اســت. در واقع با وجود تمهیداتی که از سوی 
ســازمان برای افزایش تعداد مبلغان اعزامی و گسترش 
پوشش تبلیغاتی در کشور صورت می گیرد، نیاز به مبلغ 
در ســطح ملی تأمین نشده اســت. از جمله دالیل این 
امر کمبود ســاختاری سرانه مبلغان نسبت به جمعیت 
کشــور، ناهماهنگی در وظایف نهادهای اعزام کننده و 
در آموزش های تبلیغات دینی اســت. در استان همدان 
بنابر اعالم معاون فرهنگی، پژوهشــی و آموزشی اداره 
کل تبلیغات اســالمی طبق آخرین آمار منتشــر شده 
در ســال ۹۷، 130روحانی مستقر در روستاهای استان 
وجــود دارد کــه برخی از آن ها بیش از یک روســتا را 
تحت پوشــش برنامه های تعیین شده قرار می دهند و با 
به شمار آوردن حدود 150 روحانی طرح هجرت که با 
پشتیبانی حوزه علمیه همدان انجام می شود، نزدیک به 
300 روستا زیرپوشش شبکه تبلیغی قرار دارد. این در 
حالی است که طبق آمار دفتر امور روستایی و عشایری 
اســتانداری همدان، استان همدان دارای یک هزار و 6۷ 

روســتا است که این موضوع خود بحرانی جدی است و 
تبلیغات اسالمی باید از طریق هم افزایی با دستگاه هایی 
چــون حوزه علمیه و اداره اوقــاف و امور خیریه که در 
برخی وظایف آنها اغلب هم پوشانی نیز مشاهده می شود 
نسبت به ســاماندهی و اعزام مبلغ در راستای افزایش 
و تکامل شــبکه تبلیغ مبادرت ورزد چرا که طرح هایی 
همچون اردوهــای جهادی طالب نیز به صورت موقتی 

کارساز است.
*خانه های عالم در انتظار صاحب خانه

خانه های عالم مکان هایی هســتند که در هر روستا 
برای مبلغان دینی ساخته می شــود. این فضاها عالوه 
برداشــتن امکانات اقامتی برای مبلغان، دارای دفتر کار 
و محل مالقات عمومی هم هستند که تبلیغات اسالمی 
ســاخت و اداره خانه های عالم را بــر عهده دارد. وجود 
روحانی دائم و برگزاری 3 وعــده نماز جماعت در این 
روســتاها، پیگیری مســائل فرهنگی و مذهبی و انجام 
فعالیت های عام المنفعه و کاهش آسیب های اجتماعی 
از جملــه رویکردهای ایجاد خانه های عالم اســت. اما 
متأسفانه بســیاری از خانه های عالم در کشور با وجود 
احداث و صرف هزینه های الزم همچنان بدون روحانی 
هســتند که اغلب محرومیت شــدید این مناطق، عدم 
تجهیز خانه هــا و عدم مزایای مالی ترغیب کننده، علت 
این مسئله شناخته می شــود. استان همدان نیز از این 
ماجرا مستثنا نیست و هر چند تالش خبرنگار هگمتانه 
بــرای برقراری ارتباط با مســؤوالن تبلیغات اســالمی 
همدان در خصوص دریافــت آمار خانه های عالم بدون 
روحانی استان همدان بی نتیجه ماند اما حجت االسالم 
علی دشتکی، مدیرکل ســابق تبلیغات اسالمی استان 
همدان در سال۹۷، از فرســوده و ناقص بودن بسیاری 
از خانه های عالم در استان، وجود 400 روحانی مستقر 
و کمتر از 150 خانه عالم "قابل استفاده" خبر می دهد! 
که به نظر می رســد پس از گذشت 40 سال از پیروزی 

انقالب شــکوهمند اســالمی زیبنده جامعه اســالمی 
نیســت که مناطق دورافتاده و محــروم از نعمت وجود 
روحانی بی بهره باشند ضمن اینکه نتایج بررسی ها نشان 
می دهد که در روســتاهایی که از نعمت وجود روحانی 
برخوردار هستند میزان آسیب های اجتماعی به شدت 
کاهش یافته اســت بنابراین ضروری است در راستای 
خدمت رســانی به محرومــان و جلوگیری از هدر رفتن 
سرمایه هایی که صرف احداث خانه های عالم شده است 
این خانه ها هرچه ســریع تر ساماندهی و تجهیز شوند و 
برای تأمین روحانی مورد نیــاز و ایجاد انگیزه و رغبت 
برای روحانیان که به این مناطق عزیمت کنند، به نظر 

می  رسد باید تسهیالتی درنظر گرفته شود.
*عدم اتخاذ دیدگاه اداری به مقوله فرهنگ

یکی از نکاتی که متولیان فرهنگی باید بدان نگاه ویژه 
داشته باشند این است که بین کار اداری و کارمندی با 
فعالیت فرهنگی باید تمایز قائل شــد. تبلیغات اسالمی 
به عنوان یک نهاد فرهنگی باید در به کارگیری نیروی 
متخصص همواره به این مهم توجه داشته باشد چرا که 
یک فعال فرهنگی هرگز اسیر قالب های از پیش تعیین 
شــده اداری نمی شود و همواره خالقیت و پویایی را در 
فعالیت هــای خود لحاظ می کنــد. بنابراین ما تا زمانی 
که بــه مقوله فرهنگ با روحیه کارمنــدی نگاه کنیم، 

کارآمدی الزم را نخواهیم داشت.
*ضرورت تأسیس مرکز تبلیغات اسالمی ویژه 

بانوان در مناطق محروم
بــا توجه به این کــه یکی از رســالت های تبلیغات 
اسالمی تأســیس مراکز اطالع رسانی تخصصی، تبلیغی 
و دینی اســت یکی از نیازهای فرهنگی که به شدت در 
روستاها و مناطق محروم احساس می شود این است که 
مرکز تبلیغاتی ویژه بانوان در این مناطق دایر شــود تا 
بتواند پاسخ گوی سؤاالت و نیازهای زنان در حوزه های 
مختلف همســرداری، زناشویی، آداب تربیت فرزند و به 

طور کلی آموزش سبک زندگی اسالمی باشد.
*غفلت از ظرفیت جلسات خانگی قرآن کریم 
روضه های خانگی یا جلسات خانگی قرآن کریم یکی از 
بهترین راه ها برای تبلیغ دین اســت که اگر از ظرفیت 
آنها به درســتی استفاده شــود می تواند منشأ بسیاری 
از اقدامات پســندیده در جامعه باشــد، اما با تأســف 
باید گفت عدم ســاماندهی و نظارت بــر این مجالس 
سبب شــده تا این روزها شــاهد ورود برخی از آفت ها 
و آســیب ها به این مجالس باشیم. در حقیقت می توان 

گفت مجالس خانگی، روضه ها و جلســات دینی از اهل 
بیت علیهم الســالم به ما رسیده است. به طور مشخص 
ما دســتوری از امــام صادق علیه الســالم داریم که در 
خانه هایتان برای ما مجالس روضه برگزار کنید. در آداب 
ویژه عاشورا هم این برنامه را داریم. به نوعی این فرمان 
اهل بیت علیهم السالم است که خانه های ما، خانه اهل 

بیت علیهم السالم باشد.
اما از اصلی ترین آسیب هایی که امروزه در جلسات روضه 
خانگی وجود دارد، بی سوادی سخنران، ترویج خرافات و 
گاه عرفان های کاذب، اسراف در هزینه ها و مبحث قدیمی 
چشــم و هم چشمی و...اســت، این مشکالت بیشتر در 
جلسات خانگی زنان گزارش شده است و سفره های نذری 
که قرار بود روزی گره از مشــکالت مؤمنان باز کند، امروز 
به ابزاری برای آسیب های فوق تبدیل شده است. بنابراین 
تبلیغات اسالمی باید نظارت خود را بر این جلسات بیشتر 
کنــد و با بهره گیــری از نظر نخبگان دینی به بررســی 
ریشــه های ورود این خرافات و بدعت ها و ارائه راهکارهای 

الزم بپردازد.
*ضرورت پاســخ گویی به شبهات و مبارزه با 
تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن با بهره گیری 

از ابزارهای نوین
امروزه با گسترش و نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی 
و اســتقبال کم نظیر مردم به ویژه نوجوانان و جوانان از 
این رسانه های تعاملی، و هجمه های گسترده دشمنان 
انقالب اسالمی در این فضا به ویژه از طریق شبهه افکنی، 
به نظر می رسد که سازمان تبلیغات اسالمی باید با توجه 
به این مهم و نیز در راستای عمل به منویات مقام معظم 
رهبری مبنی بر استفاده از ابزارهای جدید و فناوری های 
به روز، تالش کند تا با ابزارهای نوین و جذاب تبلیغاتی، 
شبهه افکنی دشمنان را با بهره گیری از نیروهای کارآمد 
و متخصــص خنثی کند و بیش از پیش تولید محتوای 
مناســب داشته باشد چرا که بسیاری از مردم و به ویژه 
جوانــان و نوجوانانی که با بدنه مذهبی جامعه ارتباطی 
ندارند و مستقیماً در معرض تهاجم فرهنگی شبکه های 
ماهواره ای، شبکه های اجتماعی و... قرار دارند، سؤاالت 
بسیاری دارند که اگر پاسخ مناسب آن را دریافت نکنند، 

به راحتی تحت تأثیر و نفوذ دشمنان قرار می گیرند.
سازمان تبلیغات اســالمی در طول 38 سال 
فعالیت خود منشأ برکات بسیاری در عرصه  ترویج 
فرهنگ دینی بوده است و اقدامات شایسته ای را در 
کارنامه خود دارد اما با توجه به شرایط امروز کشور 
و تالش های دشمنان در اسالم هراسی، شبهه افکنی 
و مبارزه و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
به نظر می رسد رســالت های این نهاد فرهنگی و 
تبلیغی بیش از پیش سنگین و دشوارتر شده است 
که ضروری اســت فعال تر و خالقانه تر از گذشته 
عمل کند. امیدواریم با رویکرد جوان گرایی که در 
این سازمان شکل گرفته است در آینده ای نزدیک 

شاهد تحوالت بزرگ و مؤثری باشیم.

: ی  ار  ی گ ا ا ا ت ا ا ت  هان    

767 روستای همدان بدون روحانی
تا ر ا ا  ا  ان  ار ا    نا  
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اختصاص6 هزار و 942 میلیارد ریال تسهیالت و کمک بالعوض
 به واحد های آسیب دیده استان همدان

هگمتانه، گروه رویداد: مدیرکل بنیاد مسکن 
مجموع  گفت:  همدان  اســتان  اسالمی  انقالب 
تســهیالت بانکی برای واحدهای آسیب دیده 6 
هزار و 942 میلیارد ریال است که از این مقدار 
پنج هزار و 47۰ میلیارد ریال در حوزه پرداخت 
تسهیالت بوده و یک هزار و 472 میلیارد ریال را 

کمک بالعوض در برمی گیرد.
حسن ظفری با اشاره به برآورد خسارات بر اثر وقوع 
ســیل در فروردین ماه سال جاری، اظهار کرد: ارزیابی 
کارشناســان بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان نشان 
می دهــد به 21 هزار واحد روســتایی و دو هزار واحد 
شــهری آسیب وارد شده که ســرعت عمل استان در 

احصاء این آسیب ها قابل توجه بوده است.
وی ادامه داد: کل تسهیالت بانکی برای واحدهای 
آسیب دیده 6 هزار و ۹42 میلیارد ریال است که از این 
مقدار پنج هزار و 4۷0 میلیارد ریال در حوزه پرداخت 
تسهیالت بوده و یک هزار و 4۷2 میلیارد ریال را کمک 

بالعوض در برمی گیرد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان 
با اشاره به واریز 41 هزار و 200 میلیارد ریال تسهیالت 
بالعوض به حساب استان همدان، تصریح کرد: تاکنون 
در مرحله نخســت تسهیالت سه هزار واحد روستایی، 
100 فقره واحد شهری، یک هزار و 500 مورد تعمیری 

و 500 فقره معیشتی ابالغ شده است.
ظفــری در ادامــه از تکمیل پرونده هــای تکمیلی 
و تعمیــری خبــر داد و اذعان کرد: تاکنــون دو هزار 
و ۹10 فقــره پرونده تعمیری، یک هــزار و 4۹۷ فقره 
پرونده احداثی و چهار هزار و ۹4 فقره برای واحدهای 
آســیب دیده تکمیل شده که در مجموع هشت هزار و 

501 فقره پرونده تکمیل شده است.
وی گفــت: خوشــبختانه تاکنــون صــدور پروانه  
ساختمانی یک هزار و 343 واحد مسکن خسارت دیده 
انجام شــده و بالغ بر یک هزار و 10۷ متقاضی به بانک 
معرفی شــده اند که پیرو آن 5۷ فقــره منجر به عقد 

قرارداد شده است.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان 
همــدان یادآوری کــرد: آواربرداری 31۹ مســکن 
خســارت دیده بر اثــر وقوع ســیل در فروردین ماه 
ســال جاری توســط بنیاد مســکن انقالب اسالمی 

استان همدان انجام شده است.
ظفری با بیــان اینکه برخــی از بانک های عامل 
در راســتای اعطای تسهیالت به خســارت دیدگان 
همکاری و تعامل خوبی داشــته اند و انتظار می رود 
مابقی بانک ها نیز موانع را برطرف کنند تا در فرآیند 
بازســازی مشــکلی پیش نیاید، ابراز کرد: تقاضای 
بنده این اســت که نظام بانکی بدون دریافت پروانه 
ســاختمانی نســبت به عقد قرارداد احــداث واحد 
مســکونی اقدام کند، چراکه صدور پروانه ساختمانی 
توســط مجموعه شهرداری و سازمان نظام مهندسی 

مستلزم زمانی طوالنی است.
وی افزود: ســهمیه سیمان اســتان هنوز از سوی 
بنیاد مســتضعفان ابالغ نشده که تقاضای بنده در این 
بخش پیگیری این ســهمیه است تا سهمیه در اختیار 
واحدهای احداثی که نیاز آنان 160 کیســه است قرار 

گیرد.
اقدامات مجموعه بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
استان همدان تنها معطوف به شهرستان همدان نبوده 
و در شهرســتان ها نیز باقوت در حال پیگیری و انجام 
اســت. آنچه در ادامه می خوانید نگاهی به فعالیت های 
صورت گرفته در شهرستان نهاوند در راستای بازسازی 

واحدهای مسکونی بر اثر وقوع سیل است:
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان نهاوند 
با اشاره به بارندگی های شدید فروردین ماه سال جاری 
و خســارت به واحدهای فرسوده مســکونی شهری و 
روستایی این شهرستان، خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
از 15 هزار و ۷00 واحد مســکونی در روستاهای این 
شهرســتان که با استفاده از تســهیالت مقاوم سازی 
مسکن روستایی نوسازی شــده اند، هیچ یک خسارت 
ندیده  و تمام واحدهای آســیب دیده از ساختمان های 

قدیمی و فرسوده بوده است.
علیرضــا نثاری عنوان کرد: تعــداد ۹ هزار و 350 
واحد مســکونی در 16۹ روســتا و چهار شهر توسط 
کارشناســان بنیاد مســکن انقالب اسالمی شهرستان 
مورد بازدید و ارزیابی قرارگرفته که از این تعداد، چهار 
هــزار و 23۹ واحد در مرحله نخســت به عنوان واحد 

مسکونی آسیب دیده شناسایی شده است.
وی گفــت: از تعــداد چهــار هــزار و 23۹ واحد 
شناسایی شده در مرحله نخست، دو هزار و 400 واحد 

نیــاز به احداث و یک هزار و 83۹ واحد نیازمند تعمیر 
تشخیص داده شــده که ثبت اطالعات اولیه این افراد 
ســه روز پس از اتمام بارش ها در سامانه پایش انجام 

شده است.
نثاری تصریح کرد: با توجه به پیگیری های صورت 
گرفته و تخصیــص اعتبــارات الزم در این خصوص، 
مرحله نخســت تسهیالت بازســازی خسارت دیدگان 
در حال پرداخت بوده و عملیات اجرایی آن آغازشــده 
و مابقی تســهیالت نیــز در حال پیگیــری از مراجع 

ذی صالح است.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان نهاوند 
یادآوری کرد: خوشبختانه با تالش های صورت گرفته 
در این مدت، در شهرستان نهاوند آواربرداری ۷2 واحد 

و پی کنی 42 واحد انجام شده است.
نثــاری در بخش دیگری از ســخنان خود با تأکید 
بر اینکه نوســازی خانه های روستایی و شهری موجب 
ایمن شدن ساختمان ها در برابر حوادث طبیعی خواهد 
شــد، ادامه داد: کاهش تلفات انســانی، ایجاد اشتغال 
پایدار و رونق تولید در شهرستان و استان نیز از دیگر 

مزایای نوسازی مسکن خواهد بود.
وی در پایــان بــا قدردانــی از تعامــل همه جانبه 
بانک های عامل در پذیرش پرونده افراد واجد شرایط، 
خاطرنشــان کرد: امیدوارم با مســاعدت و تسهیل در 
انعقاد قرارداد توسط بانک ها شاهد خانه دار شدن مردم 
آســیب دیده باشیم و این روند، نقطه عطفی در اجرای 
هر چه بهتر کار و ســرعت بخشیدن به روند بازسازی 
باشــد؛ به طوری که بتوانیم تا قبل از آغاز فصل سرما، 
ســرپناهی امن و خانه ای ایمن برای مردم شهرستان 

نهاوند بسازیم.

بررسی برنامه های گذر از تابستان 98 
با حضور مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آب شرکت مهندسی آبفای کشور

هگمتانه، گروه رویــداد: با حضور مدیرکل 
دفتــر نظارت بــر بهره برداری آب شــرکت 
مهندســی آبفای کشــور، جلســه بررسی 
برنامه های گذر از تابســتان 98 و بازســازی 

تأسیسات آب شهر همدان برگزار شد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی آبفای 
اســتان همدان، در این جلســه که با حضور مدیران 
عامل شرکت های آبفای شهری و روستایی، معاونان 
بهره بــرداری و مدیران و کارشناســان این معاونت 
برگزار شد ســید علیرضا طباطبایی ضمن تشکر از 
کمک شــرکت های آب و فاضالب استان همدان به 
استان های گرفتار در ســیل اخیر، از اقدامات انجام 
گرفتــه در خصــوص تأمین و توزیــع آب پایدار به 
شهروندان که نتیجه آن نبود تنش آبی در این استان 

است تشکر و قدردانی کرد.
وی با اشــاره به پایداری خدمــات در حوزه آب 
و فاضالب در کل اســتان همدان افــزود: روح بهره 

برداری حاکم در آب و فاضالب شــهری و روستایی 
اســتان همدان نتیجه حمایت های مدیران عامل هر 
دو شرکت اســت که این امر جای تشکر و قدردانی 

دارد.
وی با اشــاره بــه راه انــدازی کارگاه آموزشــی 

تأسیســات آب و فاضالب در آبفای شهری گفت: در 
حوزه آموزش " از خود به خود" کار بسیار ارزنده ای 
در آبفای استان همدان انجام شده است که هر چقدر 
در این بخش کار شــود اثرات آن به خود شــرکت و 
در نتیجه منفعت آن به خدمت رســانی بهتر به مردم 

می انجامد.
مدیــرکل دفتر بهره بــرداری از طرح های آبفای 
کشــور، گفت: کاهش نیاز به تولید آب ضمن حفظ 
و پایداری منابع آبی از مهمترین سیاست های حوزه 
بهره برداری اســت که توسعه تله متری و در نتیجه 
هوشمند ســازی تأسیســات از اصلی ترین اقدامات 

است.
بنابراین گزارش، سید علیرضا طباطبایی با حضور 
در شهر همدان از تأسیسات تصفیه و تولید آب شهر 
همدان از جمله تصفیه خانه آب عباس آباد، ایستگاه 
پمپاژ ینگجه، تصفیه خانه شــهید بهشتی و ایستگاه 

پمپاژ پارک مردم بازدید به عمل آورد.

: را ا   ا ن ا  ا   ر  گا  نا ري ن ی   ه ن  ا  

احداث برج خشک واحد 2 نیروگاه شهید مفتح در حال انجام است
ي ا   ا ی  ا  ر  آ    يی      

هگمتانه، گروه رویداد: سرپرســت معاونت 
مهندســی و برنامه ریزی نیروگاه شهید مفتح 
در ســخنان پیش از خطبه هــای نماز جمعه 
برج خشک  احداث  اینکه  بیان  با  کبودراهنگ 
واحــد 2 نیروگاه در حال انجام اســت گفت: 
دعوت عموم مــردم به صرفه جویی در مصرف 
آب و برق مصداق عینی فریضه امر به معروف 
اســت و امیدوارم با کمک و همکاری شــما 
امسال  تابستان  مصرف  اوج  بتوانیم  هموطنان 

را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
مهدی کردلو در ســخنرانی پیــش از خطبه های 
نماز جمعه شهرســتان کبودراهنگ گفت: هفته اول 
تیرماه، هفته صرفه جویــی در مصرف آب و برق نام 

گرفته است.
وی ادامه داد: 50 درصد برق تولیدی در کشــور 
صرف مصارف خانگی می شــود و بــرق تولیدی در 
کشــور ایران ارزانتر از بسیاری از کشورها در اختیار 

مصرف کنندگان قرار می گیرد.
وی بیــان کرد: 40 درصد برق تولیدی در کشــور 
صرف وســایل سرمایشــی می شــود و انرژی برق با 
مشکالت زیادی تولید می شود از اینرو همه ما موظفیم 

در استفاده بهینه از این نعمت الهی تالش کنیم.
سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه 
شــهید مفتح ادامه داد: هر درجه افزایش دما حدود 
1300 مگاوات بــه میزان تقاضا می افزاید و خاموش 
کردن یک المپ توســط هر مشترک حدود 1000 

مگاوات صرفه جویی در پی دارد.

وی اظهار کــرد: وزارت نیرو به منظور تشــویق 
هموطنــان به همکاری بیشــتر در مصــرف بهینه 
برق کاهش 50 تومانی به ازای هرکیلووات ســاعت 
درصورت مصرف زیر الگوی مصرف را در نظر گرفته 
و برای کســانی که بیش از الگو مصرف کنند تا 16 

درصد هزینه باالتر در قبض منظور می کند.
کردلو گفت: نیروگاه شــهید مفتح نقش مؤثری 
در مهار ســیالب ناشی از بارندگی های شدید امسال 
داشت. وی ادامه داد: بارندگی ها موجب ذخیره سازی 
مناسب در سدها و تأمین آب مورد نیاز نیروگاه های 
برق آبی شــد که این موضوع دلیل بر آن نیست که 
مشکل کبود برق وجود ندارد و صرفه جویی و درست 

مصرف کردن را باید سرلوحه قرار دهیم.
کردلو گفت: تولید برق در نیروگاه شــهید مفتح 

با استفاده از پساب تصفیه شده شهر همدان صورت 
می گیرد.

وی ادامه داد: برج خشــک واحد یک نیروگاه هم 
زمــان با پروژه انتقال پســاب در ســال ۹4 به بهره 
برداری رســید که بــا بهره بــرداری از این برج 85 
درصــد صرفه جویی در مصرف آب واحد یک صورت 
گرفت و هم اکنون عملیات احداث برج خشک واحد 

2 نیروگاه در حال انجام است.
کردلو بیان کرد: دعوت عموم مردم به صرفه جویی 
در مصــرف آب و برق مصداق عینــی فریضه امر به 

معروف است.
وی تصریح کرد: امیدوارم با کمک و همکاری شما 
هموطنان بتوانیم اوج مصرف تابســتان امسال را با 

موفقیت پشت سر بگذاریم.



۱397 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراض و ســاختمان ها فاقد سند رسم مستقر در  ۱2 برابر را شــماره ۱3946۰326۰۰6۰۰۱677 مورخ 22
واحد ثبت حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاض آقا محمدرضا ترکمن فرزند عل بابا به شــماره شناســنامه۱۵ صادره از مالیر در ششدان یک قطعه 
262۵۱ مترمربع قسمت از 3۰ اصل اراض واقع در روستا منگاو بخش دو مالیر خریدار از مالک رسم آقا نعمت اله ترکمند  با گردو و بادمســتان به مســاحت 74
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگه م شود. در صورت که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاض اعتراض داشته 
باشــند م توانند از تاریخ انتشــار اولین آگه به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پ از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضای تقدیم نمایند. بدیه است در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ان مالير ت اسناد  امال شهرس م:۱398/04/02  ر اداره  ار نوبت د اري ان   ۱398/03/۱8 : ار نوبت ا اري ان

اقد سند رسم مان ها  ت  ارا  ساخ ف  و ماده 3 قانون  ماده ۱3  نامه قانون   ه مو

 22۱63 شماره م الف: 77

نظر به اینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراض و ساختمانها فاقد سند رسم مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان به موجب را شماره ۱3986۰326۰۰4۰۰۰۱8۱مورخ 
۱397 تصرفات مفروز و مالکانه آقا همت اله فقیر دارا کد مل ۵84997۱394 فرزند عزیزاله متقاض پرونده کالسه ۱397۱۱4426۰۰4۰۰۰۰98 در ششدان یک باب ساختمان به  ۰3 2۱
8۱ مترمربع قسمت از پالک شماره 3634 اصل واقع در بخش یک تویسرکان واقع در محله اسالم آباد خریدار مع الواسطه از صدراله سور محرز گردیده است. لذا مفاد را صادره  مساحت ۱3
به اســتناد ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگه م شــود، در صورت که شــخ یا اشخاص ذینفع به را صادره اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار 
این آگه تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویســرکان تســلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمنا معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
یر اینصورت متقاض م تواند گواه عدم داخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید که اداره ثبت نیز  مرجع قضای دادخواســت تقدیم و رســید آن را به ثبت محل ارائه نمایند در 

بدون توجه به اعتراض عملیات ثبت را برابر مقررات ادامه خواهد داد، ضمنا صدور سند مالکیت مانع متضرر به دادگاه نم باشد.
ويسرکان ت اسناد  امال  م: ۱398/04/۱8  ر اداره  ار نوبت د اري ان   ۱398/04/02 : ار نوبت ا اري ان

ويسرکان ه   اقد سند رسم حو مانها  ت  ارا  ساخ ف  و قانون   ه مو

 222۵8 شماره م الف: 94

نظر به اینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراض و ساختمانها فاقد سند رسم مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان به موجب را شماره ۱3976۰326۰۰4۰۰۰2۰9مورخ 
۱398 تصرفات مفروز و مالکانه آقا محمود نظر دارا کد مل 3979377733 فرزند توال متقاض پرونده کالسه ۱396۱۱4426۰۰4۰۰۰4۱ در ششدان یک باب ساختمان به مساحت  ۰3 26
26 متر مربع واقع در بخش 2 تویسرکان خیابان مطهر خریدار  ۱2۵ مترمربع قســمت از پالک شــماره ۵46 فرع از یک اصلی و قســمت از پالک ۵48 فرع از یک اصل به مســاحت 28 2۰
عل محرز گردیده اســت. لذا مفاد را صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگه م  مع الواســطه از رویا و محمدرضا ادیب و همدم چرا
شــود، در صورت که شــخ یا اشخاص ذینفع به را صادره اعتراض داشته باشــند از تاریخ انتشار این آگه تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم و رسید عرض حال جهت ارائه 
یر اینصورت متقاض  به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمنا معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع قضای دادخواست تقدیم و رسید آن را به ثبت محل ارائه نمایند در 
م تواند گواه عدم داخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبت را برابر مقررات ادامه خواهد داد، ضمنا صدور ســند مالکیت 

مانع متضرر به دادگاه نم باشد.
ويسرکان ت اسناد  امال  م: ۱398/04/۱8  ر اداره  ار نوبت د اري ان   ۱398/04/02 : ار نوبت ا اري ان

ويسرکان ه   اقد سند رسم حو مانها  ت  ارا  ساخ ف  و قانون   ه مو

 222۵9 شماره م الف: 97

ان ن   ا ا  آگه    
ه  ارا ن  ان ا  ت

تاريخ انتشار: 98/04/02
ت مدیره شــرکت جلسه مجمع عموم عاد سالیانه نوبت دوم شرکت تعاون مذکور راس  بنا به تصمیم هی
ســاعت 9 ص مور ۱398/04/۱5 در محل حسینیه پادگان امام حسین )علیه السالم( برگزار م شود 
بدین وســیله از کلیه اعضا )صاحبان سهام( دعوت م شــود در تاریخ و ساعت مقرر در مجمع عموم فوق 
حضور به هم رسانیده و یا وکال خود را با توجه به ماده ۱9 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عموم حداکثر 

ت مدیره تعاون کتبا معرف نمایند. یک روز قبل از تاریخ مجمع عموم به هی
2- طر وتصویب  ت مدیره و بازرس در مورد عملکرد ســال 97  ســه: ۱- گزارش کتب هی ور  دس
3- انتخاب بــازرس اصل و  صورتهــا مال ســال 97 و تصمیم گیر در خصوص نحوه تقســیم ســود
۵- تصویب بودجه و تعیین خط مش شرکت  ت مدیره 4- انتخاب اعضا اصل و عل البدل هی عل البدل
7- طر و تصویب انتخاب  6-طر و تصویب به تغییرات ســرمایه و اعضا شــرکت تعاون در ســال 98 
 -9 8- طر و تصویب آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عموم روزنامه جهت درج آگه ها شرکت تعاون
 -۱۱ ۱۰- طــر و تصویب آیین نامه حدود اختیارات مدیرعامل - معامالت طــر و تصویب آیین نامه مال

ت مدیره ۱2- طر و تصویب پاداش هی - استخدام طر و تصویب آیین نامه ادار
ن ا ت مديره شرکت  ه

20338

ر  و ا ت  ا س   
قا   ان ا پست های ان ه به منظور انجام خدما بهــــره برداری  ن
ان از میان  ان های مرکزی  همدان  لرس ی بر در اســ ر ي ن و و 
برادران بومی واجد شــرایط در چارچوب مفاد مندرج در دفترچه آزمون دعوت به 

همکاری می نماید.
داوطلبان می توانند  جهت کســب اطالعات بیشــتر در خصــوص تعداد نفرات 
اري  مــورد نیاز ، شــرایط بومــی بودن و شهرســتان های مــورد تقاضــا از 
ht و یا t p ://k s h ieht .ir  98/04/03 ال 98/04/29 به سایــــــــتهای 

www.b مراجعه و در صورت دارا بودن شــرایط  ak ht armo s hav er.ir 
الزم ، پ از مطالعه دفترچه راهنمای آزمون نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
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ان و  ان  ای ورز  

ان و  ان  ای

انی  ا  اتار ش  ر
ر ش انی  ه ر 

هگمتانــه، گــروه ورزش: کاتاروهــای 
قهرمانی کشور خوش  مسابقات  در  همدانی 

درخشیدند.
مســابقات کاتای قهرمانی کشــور در دو رده 
ســنی زیر 35 ســال و باالی 35 سال به میزبانی 

اصفهان برگزار شد.
در این رقابت ها و در رده ســنی زیر 35 سال 
و در مــاده »ناگه نوکاتــا«، محمد نوروزی و علی 

نوروزی از همدان نایب قهرمان شدند.
در رده ســنی باالی 35 سال و در ماده »ناگه 
نوکاتــا«، فتح ا... فریدی وثوق و حمیدرضا کریمی 

ناصر از همدان به نشان طال دست یافتند.
در مــاده »کاتامه نوکاتا« نیــز عبداله جعفری 
و علی شــمس از همــدان قهرمان شــدند و در 
ماده »جونوکاتا« حســین مهری و مجید قاسمی 

جمشید از همدان بر سکوی سوم ایستادند.
در ماده »گوشین جوتسو« محمدحسن نجفی 
و علیرضا کریمی ناصر از همدان عنوان دوم را به 

دست آوردند.

ا  ت ر  ار  ا   آ
ا ار  ه

هگمتانه، گــروه ورزش: نوزدهمین دوره 
مدرسه فوتبال شــهرداری همدان آغاز به 

کار کرد.
با حضور ســعید خوشــبخت رئیس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری، پیام 
حیدری مشاور ورزشی شهردار و با حضور بیش از 
450 نفر از نوآموزان و خانواده ایشــان نوزدهمین 

دوره مدرسه فوتبال شهرداری همدان آغاز شد.

انی  ه ا  ا  ا
ا ا    ا

هگمتانــه، گــروه ورزش: به مناســبت 
گرامیداشــت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش 
زورخانه ای از طرف هیأت پهلوانی و زورخانه ای 
شال پهلوانی به آیت ا... شعبانی نماینده ولی 

فقیه و امام جمعه همدان اهدا شد.
روز گذشــته آیت ا... شعبانی نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه همدان به مناسبت گرامیداشت روز 
فرهنگ پهلوانــی و ورزش زورخانه ای از زورخانه 
پهلوان علی میرزا بازدید کرد. در این دیدار هیأت 
پهلوانــی و زورخانه ای شــال پهلوانی بــه آیت ا... 
شــعبانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان 

اهدا کرد. 

ا  ه انی  ا  ا   
ر ش ان  ا  ر

هگمتانه، گروه ورزش: ســخنگوی هیأت 
پینگ پنگ همدان گفت: پینگ پنگ بازان 
همدانی عنــوان قهرمانی رقابت چندجانبه 

کشور را کسب کردند.
حمید نظری اظهــار کرد: این رقابت ها با حضور 
40 ورزشــکار از استان های زنجان، مرکزی، همدان 
و نیز شهرســتان های نهاوند و فامنین در ورزشگاه 

شهدای قدس همدان برگزار شد.
وی اضافه کرد: در این پیکارها حامد موســیوند 
عنوان قهرمانی را کسب کرد، امید بشیری دوم شد 
و عرفان لرستانی به همراه مسعود عزیزان به ترتیب 

سوم و چهارم شدند.
نظری خاطرنشــان کرد: این مسابقات در بخش 
انفرادی برگزار شد و به ورزشــکار برتر این دوره از 

مسابقات جوایز نقدی اعطا شد.
وی با اشــاره به برپایــی اردوی تیم ملی گفت: 
اردوی تیم هــای ملی بانــوان از هفتم ماه جاری به 

میزبانی سالن شهید عضدی تهران برگزار می شود.
وی افزود: در این اردو که تا بیستم تیرماه جاری 
برگزار می شود، شیما صفایی از همدان حضور خواهد 

داشت.
نظری یادآور شــد: این اردو در رده های ســنی 
بزرگساالن، جوانان و نوجوانان دایر می شود و هشت 

ملی پوش دعوت شده اند.
وی خاطرنشــان کرد: شــیما صفایــی یکی از 
ملی پوشان همدانی اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا 

به شمار می رود.

قهرمانان بوکس همدان شناخته شدند
هگمتانه، گروه ورزش: سخنگوی هیأت بوکس 
همدان گفت: قهرمانان مسابقات بوکس نوجوانان 
همدان شــامگاه جمعه با برگــزاری دیدارهای 
مرحله نهایی به میزبانی خانه بوکس این شــهر 

معرفی شدند.
علی نیکوکار شــایان اظهار کرد: ایــن رقابت ها با 
شرکت بیش از 30 ورزشکار از شهرستان های همدان، 
مالیر، اسدآباد، تویسرکان، کبودراهنگ، فامنین، رزن، 
مریانج و ســامن برگزار شد که در پایان تیم همدان با 

1۹ امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد.
وی اضافه کرد: همچنین تیم اســدآباد و مریانج با 
چهار امتیاز به ترتیب عنوان های دوم و ســوم تیمی را 

به دست آوردند.
نیکوکار شــایان خاطرنشان کرد: در بخش انفرادی 
این دوره از مسابقات و در وزن 46 کیلوگرم ایلیا سیف 
از اسدآباد و علیرضا قره گوزلو از همدان به ترتیب اول 

و دوم شدند.
وی بیــان کرد: در وزن 48 کیلوگرم علی اصغر 
غالمی از همدان اول شــد و امیرحسین کرمی از 
اســدآباد عنوان دوم را به دســت آورد و در وزن 

از سامن قهرمان  ابوالفضل روســتای  50 کیلوگرم 
شــد و علی بیات از همدان سکوی دوم را تصاحب 

کرد.

نیکــوکار شــایان افــزود: در وزن 52 کیلوگــرم 
محمدحســین ســبحانی از همدان و میکائیل سوری 
از تویســرکان، در وزن 54 کیلوگــرم مجید اکبری از 

همدان و محمد فامیلی از اســدآباد، وزن 5۷ کیلوگرم 
متین عابدی از مریانج و محمد عمویی از اسدآباد، وزن 
60 کیلوگرم محمدجواد وزینی از همدان و امیرحسین 
داوری از رزن بــه ترتیب عنوان هــای اول و دوم را به 

دست آوردند.
وی یادآور شــد: همچنیــن در وزن 63 کیلوگرم 
محمــد ندیمان قهرمــان شــد، در وزن 66 کیلوگرم 
یاســین حبیبی از رزن و یاســین حیدری از همدان، 
وزن ۷0 کیلوگرم امیرحســین ضیا شــفیع از همدان 
و ابوالفضــل جبــاری از اســدآباد، وزن ۷5 کیلوگرم 
امیرحســین رنجبران از همدان و حمیدرضا حســن 
کاویار از مالیر، وزن 80 کیلوگرم محمدرضا قاســمی 
و در وزن به اضافه 80 کیلوگرم حســین هوشــمندی 
از همدان و سیدمهدی حسینی از اسدآباد عنوان های 

اول و دوم اوزان را به دست آوردند.
نفرات برتــر این مســابقات با دعــوت در اردوی 
مشــترک، خود را برای حضور در رقابت های کشوری 

و انتخابی تیم ملی آمده می کنند
مســابقات انتخابی تیم ملی هجدهم ماه جاری در 

خرم آباد برگزار می شود.

استعدادهای برتر کونگ فو معرفی شدند
هگمتانــه، گروه ورزش: روز گذشــته نتایج 
مسابقات المپیاداســتعدادهای برتر کونگ فو و 

هنرهای رزمی به میزبانی همدان اعالم شد.
نتایج مسابقات المپیاداستعدادهای برتر کونگ فو و 
هنرهای رزمی استان همدان با حضور هفت تیم با ۹0 
نفر شرکت کننده از شهرستانهای همدان الف، همدان 
ب، مالیر، کبودراهنــگ، رزن، فامنین و بهار و در 11 
وزن رده ســنی نوجوانان اســتایل نیمــه آزاد که روز 
گذشته به مناســبت بزرگداشت یاد و خاطره شهدای 
کونگ فوی اســتان و روز فرهنگ و منش پهلوانی در 
محل ســالن مرکزی همدان خانه کونگ فو)شهیدان 
اسالمیان( برگزار شــد، تیم های کبودراهنگ، همدان 
و بهار اول تا سوم شــدند و تیم مالیر جام اخالق این 

رقابتها را از آن خود کرد.
در بخش انفــرادی در وزن منهــای 35 کیلوگرم 
مقام نخســت مهدی حســن بیگــی )کبودراهنگ(، 
نایب قهرمان محمدرضا چراغی )کبودراهنگ( و مقام 
ســوم علیرضا غضنفری )همــدان( و در وزن منهای 
38 کیلوگــرم مقام اول علی رشــیدی )کبودراهنگ(، 
مقام دوم محمدمهدی اســکندری )همــدان( و مقام 
در  و  ترکمند)کبودراهنــگ(  محمدمهــدی  ســوم 
وزن منهــای 41 کیلوگــرم مقام نخســت ابوالفضل 
امینی)کبودراهنــگ(، نایــب قهرمان محمدیاســین 
بختیاری)بهار( و مقام سوم امیرمحمد ترکمند )مالیر( 
و در وزن منهــای 44 کیلوگرم مقام اول فرهاد وکیلی 
)فامنیــن(، مقام دوم عباس کرمــی )همدان( و مقام 

ســوم مهدی بابایی )کبودراهنــگ( و در وزن منهای 
4۷ کیلوگــرم مقــام نخســت محمدرســول صادقی 
نایب قهرمان محمدامین جمشــیدی  )کبودراهنگ(، 
)بهار( و مقام ســوم علیرضا کرمی )کبودراهنگ( و در 
وزن منهای 51 کیلوگرم مقام اول امیرحسین مرادی 
)بهار(، مقام دوم محمدرضــا حقیقت پور )همدان( و 
مقام سوم امیرمحمد بختیاری )بهار( و در وزن منهای 
55 کیلوگــرم مقام اول فردین رحیمی )کبودراهنگ(، 
مقــام دوم علی جمشــیدی )همدان( و مقام ســوم 
محمدامیــن مرادیان )همــدان( و در وزن منهای 5۹ 
کیلوگرم مقــام اول عمران حســینی )همدان(، مقام 
دوم مرتصی صفری )کبودراهنگ( و مقام ســوم میالد 
غفرانــی جهــان )رزن( و در وزن منهای 63 کیلوگرم 

مقام اول مهــدی نوری )بهار(، مقــام دوم علی اصغر 
هاشمی )فامنین( و مقام ســوم امیر حسین خدابنده 
)همــدان( و در وزن منهــای 68 کیلوگــرم مقام اول 
امین شعبانلو )همدان(، مقام دوم امیرحسین ترکمان 
)مالیر( و مقام سوم ابوالفضل بیات )همدان( و در وزن 
به اضافه 68 کیلوگرم ابوالفضل رشیدی )کبودراهنگ( 

به مقام نخست دست یافت.
گفتنی است، نفرات برتر این رقابتها بعد از برگزاری 
اردوهای آمادگی و انتخابی بیــن نفرات برتر هر وزن 
و نفرات انتخابی توســط کمیته اســتعدادیابی هیأت 
در مرداد امســال برای شــرکت و حضور در مسابقات 
المپیاد اســتعدادهای برتر کشور فدراسیون کونگ فو 

اعزام خواهند شد.

دیدار سید امیر برقعی با رئیس فدراسیون تنیس کویت
هگمتانــه، گــروه ورزش: مدیــر همدانی 
توســعه تنیس منطقه غرب و آســیای میانه با 
رئیس فدراســیون تنیس کویت و رئیس مجمع 

کنفدراسیون تنیس آسیا دیدار کرد.
در راســتای برنامه های توسعه ای ورزش تنیس در 

سطح قاره آسیا، ســیدامیر برقعی مدیر ایرانی توسعه 
تنیــس در منطقــه غرب و آســیای میانــه با رئیس 
فدراسیون تنیس کویت و رئیس مجمع کنفدراسیون 

تنیس آسیا دیدار کرد.
در این ســفر که به دعوت فدراسیون تنیس کویت 

صورت گرفت، برنامه های آتی توسعه تنیس کویت در 
ســالهای 201۹ و 2020 طی جلسات فنی با اعضای 
هیأت رئیسه آن فدراسیون مورد بررسی و برنامه ریزی 

قرار گرفت.
همچنیــن شــیخ احمــد جابر الصبــاح رئیس 

فدراســیون تنیــس کویــت ضمــن قدردانــی از 
برنامه هــای خوب فدراســیون جهانی و آســیایی 
تنیــس بــه منظــور تقویــت این رشــته در همه 
زمینه هــا، از تالشــها و زحمات برقعی در ســطح 

تنیس آســیا و منطقه تقدیر کرد.

: ا ی  ا

بدون اعاده اموال نامشروع، رسیدگی به اموال مسؤوالن بی اثر است

هگمتانــه، گــروه ایــران و جهــان: عضو 
هیأت رئیســه مجلس گفت: طــرح اعاده اموال 

به  نامشروع مســؤوالن مکمل قانون رسیدگی 
اموال مســؤوالن اســت و اگر این طرح نباشد، 

قانون مذکور بی اثر خواهد بود.
سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم 
مشــهد و کالت در مجلس شورای اســالمی، با اشاره 
به دســتور کار مجلس برای بررسی طرح اعاده اموال 
نامشروع مسؤوالن گفت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  تا پیش از این تنها فقط اموال 
وزرا و رئیس جمهور ثبت و ضبط می شد، اما دامنه ثبت 

اموال گسترش پیدا کرده است.
وی بــا اشــاره به ابــالغ آیین نامه اجرایــی قانون 
رسیدگی به اموال مسؤوالن توسط رئیس قوه قضائیه، 

افزود: در طرح اعاده اموال نامشروع مسؤوالن، طراحان 
طرح رســیدگی به اموال نامشــروع مســؤوالن نیز به 
دنبال اصالح قانون رســیدگی به اموال مسؤوالن و هم 

اصالح قانون اجرای اصل 4۹ قانون اساسی هستند.
عضو هیأت رئیســه مجلس اظهار کرد:                                         در اصل 4۹ 
قانون اساســی             آمده کسانی که در زمان مسؤولیتشان 
اموالی را به صورت ناصحیح کسب کرده اند، این اموال 
باید بــه بیت المال بازگردد، امــا در قانون اجرای این 
اصل، این موضوع را به زمان طاغوت عطف به ماســبق 

به دوران طاغوت کرده اند.
قاضی زاده خاطرنشان کرد: در طرح جدید که طرح 

اعاده رسیدگی به اموال نامشروع مسؤوالن است، دایره 
شمول قانون اصل 4۹ بیشتر شده و مقامات جمهوری 
اسالمی نیز مشمول این قانون شده اند و چنانچه اموال 
نامشروع کسب کرده باشد باید به بیت المال بازگرداند.

وی افزود: یک فوریت این طرح با رای باالیی در مجلس 
به تصویب رسید و امیدواریم در کلیات و جزئیات نیز روند 
خوبی را در تصویب طرح شاهد باشیم و یک قانون قوی و 

بازدارنده در بحث مقابله با فساد داشته باشیم.
عضو هیأت رئیســه مجلس اظهار کرد: طرح اعاده 
اموال نامشروع مسؤوالن، از فساد مسؤوالن پیشگیری 
می کنــد؛ چراکه احکام قــوی دارد در این باره که اگر 

مســؤوالن نتوانند زندگی پاک و شــفاف و شیشه ای 
داشــته باشــند، ناچار هســتند که اموالشــان را به 

بیت المال بازگردانند.
قاضی زاده خاطرنشــان کرد: مجازات های سنگینی 
برای مسؤوالن در صورت عدم اعاده اموال نامشروعشان 
به بیت المال در این طرح در نظر گرفته شده و اگر این 
طرح نباشــد، آیین نامه رســیدگی به اموال مسؤوالن 
بی اثر است؛  چراکه طبق این قانون دارایی ها فقط ثبت 
می شود و این مسئله پیش بینی نشده که اگر این اموال 
زیاد شــد، چگونه باید با آن برخورد شود و طرحی که 
االن در دســتور کار مجلس است می گوید چگونه باید 

اموال نامشروع مسؤوالن بازگردانده شود.
نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شــورای 
اســالمی در پایان گفــت:  همانطور کــه یک فوریت 
طرح رســیدگی به اعاده اموال نامشــروع مسؤوالن با 
رأی باالیــی در مجلس به تصویب رســید پیش بینی 
می شــود که کلیات این طرح نیز با یک رأی قاطع در 
صحن مجلس به تصویب برســد و البته ممکن اســت 
در جزئیات بعضی از نمایندگان یکســری حرف هایی 
داشته باشــند که معموال در مذاکرات مجلس این امر 
مرسوم اســت و به طور کل باید ببینیم در محتوا چه 

پیش می آید.



۱397 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراض و ســاختمان ها فاقد سند رسم مستقر در  ۱2 برابر را شــماره ۱3946۰326۰۰6۰۰۱677 مورخ 22
واحد ثبت حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاض آقا محمدرضا ترکمن فرزند عل بابا به شــماره شناســنامه۱۵ صادره از مالیر در ششدان یک قطعه 
262۵۱ مترمربع قسمت از 3۰ اصل اراض واقع در روستا منگاو بخش دو مالیر خریدار از مالک رسم آقا نعمت اله ترکمند  با گردو و بادمســتان به مســاحت 74
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگه م شود. در صورت که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاض اعتراض داشته 
باشــند م توانند از تاریخ انتشــار اولین آگه به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پ از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضای تقدیم نمایند. بدیه است در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ان مالير ت اسناد  امال شهرس م:۱398/04/02  ر اداره  ار نوبت د اري ان   ۱398/03/۱8 : ار نوبت ا اري ان

اقد سند رسم مان ها  ت  ارا  ساخ ف  و ماده 3 قانون  ماده ۱3  نامه قانون   ه مو

 22۱63 شماره م الف: 77

نظر به اینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراض و ساختمانها فاقد سند رسم مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان به موجب را شماره ۱3986۰326۰۰4۰۰۰۱8۱مورخ 
۱397 تصرفات مفروز و مالکانه آقا همت اله فقیر دارا کد مل ۵84997۱394 فرزند عزیزاله متقاض پرونده کالسه ۱397۱۱4426۰۰4۰۰۰۰98 در ششدان یک باب ساختمان به  ۰3 2۱
8۱ مترمربع قسمت از پالک شماره 3634 اصل واقع در بخش یک تویسرکان واقع در محله اسالم آباد خریدار مع الواسطه از صدراله سور محرز گردیده است. لذا مفاد را صادره  مساحت ۱3
به اســتناد ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگه م شــود، در صورت که شــخ یا اشخاص ذینفع به را صادره اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار 
این آگه تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویســرکان تســلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمنا معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
یر اینصورت متقاض م تواند گواه عدم داخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید که اداره ثبت نیز  مرجع قضای دادخواســت تقدیم و رســید آن را به ثبت محل ارائه نمایند در 

بدون توجه به اعتراض عملیات ثبت را برابر مقررات ادامه خواهد داد، ضمنا صدور سند مالکیت مانع متضرر به دادگاه نم باشد.
ويسرکان ت اسناد  امال  م: ۱398/04/۱8  ر اداره  ار نوبت د اري ان   ۱398/04/02 : ار نوبت ا اري ان

ويسرکان ه   اقد سند رسم حو مانها  ت  ارا  ساخ ف  و قانون   ه مو

 222۵8 شماره م الف: 94

نظر به اینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراض و ساختمانها فاقد سند رسم مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان به موجب را شماره ۱3976۰326۰۰4۰۰۰2۰9مورخ 
۱398 تصرفات مفروز و مالکانه آقا محمود نظر دارا کد مل 3979377733 فرزند توال متقاض پرونده کالسه ۱396۱۱4426۰۰4۰۰۰4۱ در ششدان یک باب ساختمان به مساحت  ۰3 26
26 متر مربع واقع در بخش 2 تویسرکان خیابان مطهر خریدار  ۱2۵ مترمربع قســمت از پالک شــماره ۵46 فرع از یک اصلی و قســمت از پالک ۵48 فرع از یک اصل به مســاحت 28 2۰
عل محرز گردیده اســت. لذا مفاد را صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگه م  مع الواســطه از رویا و محمدرضا ادیب و همدم چرا
شــود، در صورت که شــخ یا اشخاص ذینفع به را صادره اعتراض داشته باشــند از تاریخ انتشار این آگه تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم و رسید عرض حال جهت ارائه 
یر اینصورت متقاض  به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمنا معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع قضای دادخواست تقدیم و رسید آن را به ثبت محل ارائه نمایند در 
م تواند گواه عدم داخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبت را برابر مقررات ادامه خواهد داد، ضمنا صدور ســند مالکیت 

مانع متضرر به دادگاه نم باشد.
ويسرکان ت اسناد  امال  م: ۱398/04/۱8  ر اداره  ار نوبت د اري ان   ۱398/04/02 : ار نوبت ا اري ان

ويسرکان ه   اقد سند رسم حو مانها  ت  ارا  ساخ ف  و قانون   ه مو

 222۵9 شماره م الف: 97

ان ن   ا ا  آگه    
ه  ارا ن  ان ا  ت

تاريخ انتشار: 98/04/02
ت مدیره شــرکت جلسه مجمع عموم عاد سالیانه نوبت دوم شرکت تعاون مذکور راس  بنا به تصمیم هی
ســاعت 9 ص مور ۱398/04/۱5 در محل حسینیه پادگان امام حسین )علیه السالم( برگزار م شود 
بدین وســیله از کلیه اعضا )صاحبان سهام( دعوت م شــود در تاریخ و ساعت مقرر در مجمع عموم فوق 
حضور به هم رسانیده و یا وکال خود را با توجه به ماده ۱9 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عموم حداکثر 

ت مدیره تعاون کتبا معرف نمایند. یک روز قبل از تاریخ مجمع عموم به هی
2- طر وتصویب  ت مدیره و بازرس در مورد عملکرد ســال 97  ســه: ۱- گزارش کتب هی ور  دس
3- انتخاب بــازرس اصل و  صورتهــا مال ســال 97 و تصمیم گیر در خصوص نحوه تقســیم ســود
۵- تصویب بودجه و تعیین خط مش شرکت  ت مدیره 4- انتخاب اعضا اصل و عل البدل هی عل البدل
7- طر و تصویب انتخاب  6-طر و تصویب به تغییرات ســرمایه و اعضا شــرکت تعاون در ســال 98 
 -9 8- طر و تصویب آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عموم روزنامه جهت درج آگه ها شرکت تعاون
 -۱۱ ۱۰- طــر و تصویب آیین نامه حدود اختیارات مدیرعامل - معامالت طــر و تصویب آیین نامه مال

ت مدیره ۱2- طر و تصویب پاداش هی - استخدام طر و تصویب آیین نامه ادار
ن ا ت مديره شرکت  ه

20338

ر  و ا ت  ا س   
قا   ان ا پست های ان ه به منظور انجام خدما بهــــره برداری  ن
ان از میان  ان های مرکزی  همدان  لرس ی بر در اســ ر ي ن و و 
برادران بومی واجد شــرایط در چارچوب مفاد مندرج در دفترچه آزمون دعوت به 

همکاری می نماید.
داوطلبان می توانند  جهت کســب اطالعات بیشــتر در خصــوص تعداد نفرات 
اري  مــورد نیاز ، شــرایط بومــی بودن و شهرســتان های مــورد تقاضــا از 
ht و یا t p ://k s h ieht .ir  98/04/03 ال 98/04/29 به سایــــــــتهای 
www.b مراجعه و در صورت دارا بودن شــرایط  ak ht armo s hav er.ir 

الزم ، پ از مطالعه دفترچه راهنمای آزمون نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

ي   ا ي   ا ي
ا  ا  ا  ا   ا 

ا  ت   

ی بــه کام  ار د ر اســت ر ــ  : ر امــام ع
ــو بــود  ــون بــه کام  ــو  يــان  ی بــه  ــو  ر
منا  ــو بــود  يان  ــون بــه  ــو   سرمســت م
ــت وس ــ  ماي ــه  ــر د ماي ــرا ه ي ــا  م

انـه م نامـه ه ه هـای ر مان  سـا
 0 9 ۱ 8 9 0 9 0 9 3 6
3 8 2 8 2 9 3 9 سازمان آگهی های روزنامه هگمتانه

38254040 - 38282939 - 09189020120
hegmatan.request@gmail.com

 یکشنبه 2 تیـــــر ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4278

ت او ا  ت ا

گا ا 

ت 
تی ا ا  ت ر ا  

هگمتانه، گــروه اقتصاد مقاومتی: قرن 
بیست ویکم، چین نظریه  توسعه  همه جانبه 
و هماهنگ بین انســان و طبیعت، شهر و 
روستا، شرق و غرب، و اقتصاد و جامعه را 
مطرح کرد و گام هــای مهمی برای تحقق 
آن برداشت. الگوی برنامه ریزی توسعه در 
کشور چین سبب رشد چشمگیر اقتصادی 
در این کشور شده است و آن را به اقتصاد 
اول جهان تا سال 2۰5۰ تبدیل خواهد کرد.

این کشور با توسعه  دانش، پژوهش و فناوری 
و ایجــاد الگوی تجــارت خارجی صحیح، نقش 
بزرگــی در اقتصاد جهانــی دارد. اقتصاد چین 
در حال تبدیل شــدن به اقتصادی مدرن است 
کــه »مصرف« و »خدمــات« جایگاه مهمی در 
آن دارد. می تــوان گفت چین روشــی را اتخاذ 
کرد که به اقتضای اقتصادش به آن نیاز داشت. 
اگرچه از نســخه  چین به عنوان نسخه  متداول 
برای توســعه  یاد نمی شــود اما به نظر می رسد 
»کانالیزه دانســتن مسیر توســعه در الگوهای 
ارائه شــده« اشــتباه متداولی اســت که برخی 
کشورها علی رغم انجام آن ، به دنبال دستیابی به 
نتیجه  مطلوب هستند. جمهوری اسالمی فارغ 
از الگو قرار دادن یک کشــور خاص، نیازمند آن 
اســت که ضمن اجماع اقتصاددانان بر الگویی 
متناســب با ظرفیت های بالقوه و بالفعل بومی 
کشــور، در جهت توســعه ی اقتصــادی خود 
برنامه ریزی کند. در واقع چین با »تکیه بر تولید 
ملی از طریق اتخاذ سیاســت های تقویت کننده  
آن«، »بومی سازی صنایع و فناوری« و »توسعه 
و به روزرســانی فناوری«، بهره وری اقتصاد خود 

را ارتقا بخشید .
چینی ها مسئله  »علم و فناوری« را موضوعی 
ملی لحاظ کرده، هرگز پیشرفت در این عرصه را 
معطــل حضور بخش خصوصی نکرده اند. برنامه  
اصلــی آنان، انتقال و بومی ســازی فناوری های 
جدید در این کشور بوده  است. به همین جهت 
اســت که بیش از 60 درصد صادرات کشوری 
کــه 50 درصد مردم آن کشــاورز هســتند را 
محصــوالت با فنــاوری باال تشــکیل می دهد. 
دومین راهبــرد، تنظیم و بازبینــی برنامه ها و 
نظامات آموزشــی و پژوهشــی کشور متناسب 
با نیاز بومی در حوزه ی فناوری کشــور اســت. 
توسعه  پارک های علم و فناوری و پژوهش محور 
شــدن نظام علمی کشــور، اصلی ترین گام در 

جهت نیل به این هدف است.
 سومین مسئله  جالب در برنامه  توسعه  چین، 
انجام اصالحات تدریجی است. عمده  کشورهای 
موفق ضمن اولویت بندی در حوزه های مختلف، 
با تمرکز بر چند عامل مشــخص توافقی و پایه، 
توســعه ی خود را شــکل داده اند. در این الگو، 
ضمن توسعه  بخشی در اقتصاد، با تمرکز بودجه 
و دســتگاه ها بــر بخش های مورد نظــر، توان 
کافی بــرای خوداتکایی و رقابــت در آن حوزه 
ایجاد می گردد. عمده  برنامه های توســعه  ایران 
با ارائه  فهرســت بزرگــی از اولویت ها، در عمل 
اصل اولویت بندی را  نادیده می گیرند. از سویی 
وجــود حجم انبوهــی از طرح هــای عمرانی و 
زیرساختی نیمه تمام که پس از تخصیص اعتبار 
و شروع در دولت های مختلف، باقی مانده است، 
در عمل هزینه  زیادی بر دوش اقتصاد کشــور 

گذاشته است.
 چهارمیــن نکته  مهم در الگوی توســعه  
چیــن، ارتبــاط و تعامل همه جانبــه با دنیا 
اســت. چین بــا تمرکز بر تولیــد ملی خود 
ضمن شــروع مذاکرات ده ســاله با سازمان 
تجــارت جهانــی، در یک برنامــه ی زمانی 
مشخص، تولید خود را به حد مطلوبی رساند 
و عماًل با این برنامه، جلوی خام فروشــی را 
با وارد کردن مردم  گرفت. از طرفی چیــن 
با کارگاه های کوچک و متوسط،  در اقتصاد، 
تولید و اشــتغال را به سطح خوبی ارتقا داد 

و تبدیل به کارخانه ی دنیا شــد.
 کشــور ایران هــم به نظر می رســد در 
شــرایط فعلی ضمــن تعامــل همه جانبه با 
برنامه   تعیین  نیازمنــد  دنیا،  و  همســایگان 
توســعه  صنعتی اســت تا از ایــن طریق در 
و  حوزه هایی مشخص ســرمایه گذاری کرده 
به قطــب اقتصادی در آن حوزه در ســطح 

گردد. تبدیل  جهان  و  منطقه 
پنجمین مســئله در الگــوی چینی، وجود 
نگاه مدبرانه به نســخه های خارجی است. ایران 
نیــز مانند چین باید نــه کورکورانه و منفعالنه 
نهادهای جهانــی مانند تعدیل  سیاســت های 
ســاختاری یا برنامه های صنــدوق بین المللی 
پــول)آی ام اف( را بپذیرد و نه کامــاًل آن ها  را 
رد کنــد؛ بلکه باید  فعاالنه و متناســب با نیاز 
کشور، گام های مورد نیاز برای رسیدن به هدف 
و منافــع ملی را تعریــف نماید و در یک برنامه  
زمانی واقع بینانه، در صورت نیاز از پیشنهادهای 
خارجی اســتفاده کند و اقتصــاد ملی را فدای 

نسخه های بیگانه نکند.

ی ا  ی ا

ي انی  اي
امروز  مقاومتــی:  اقتصاد  گــروه  هگمتانه، 
نشــان های تجــاری ایرانی ناشــناخته در 
ایران فراوان اســت. به ویژه نام خیلی از این 
نشان های تجاری شــباهتی به نام نشان های 
تجاری خارجــی دارد و محصوالت با کیفیت 
خوبی هم به بازار ارائه می دهند. ما در حمایت 
ازکاالی ایرانی، به هیچ  وجه خرید یا حمایت 
از کاالی بی کیفیت را پیشنهاد نمی کنیم، بلکه 
منظور، حمایــت از کاالی با کیفیت داخلی یا 
کاالی داخلی در حال افزایش کیفیت اســت. 
در این مطلب برخی از بهترین و با کیفیت ترین 
کاال های ایرانــی را در عرصه حمایت از کاالی 

ایرانی به شما معرفی خواهیم کرد:
لوازم خانگی برقی گازی

لباسشویی: آبسال، پارس، پا کشوما، فریدولین
گاز صفحه ای: اخوان، اســتیل البرز، آلتون، بیمکث، 

داتیس، درسا، رزگاز، سینجر، کن، مس، روبینا
اجاق گاز مبله: آلتون، پادیسان، پیلوت، تا کنو گاز، 
رزگاز، ســینجر، پاتریس، لوفرا )عادل گاز(، اســنوا، 

روبینا
یخچال فریزر: الکترواستیل، اسنوا، امرسان، پارس، 

هیمالیا، دونار، یخساران
تلویزیون: اســنوا، ایکس ویژن / دستگاه دیجیتال: 

ایکس ویژن
پنکه: پارس خزر، ارشیا، مه پویا، نانیوا، جهان آوا

ماشین ظرفشویی: اســنوا / بخارشوی: نانیوا، پارس 
خزر

جاروبرقی: اسنوا، نانیوا، پارس خزر
جاروشارژی: پارس خزر / جاروعصایی: پارس خزر

اتوبخار: اسنوا، پارس خزر، نانیوا
ســر خ کن: پارس خزر، نانیوا / ساندویچ ساز: پارس 

خزر
توستر: پارس خزر، نانیوا / مایکروویو: اسنوا

آبمیوه گیری: اسنوا، نانیوا، پارس خزر، جهان آوا
همزن: پارس خزر / خردکن: پارس خزر

مخلوط کن: نانیوا، جهان آوا / چای ساز: نانیوا، پارس 
خزر

چر خ گوشت: نانیوا، پارس خزر، جهان آوا
غذاساز برقی: نانیوا، پارس خزر

کباب پز: پارس خزر / تخم مر غ پز: پارس خزر
آسیاب: پارس خزر، جهان آوا

سبزی خردکن: پارس خزر / ترازو دیجیتال: پارس 
خزر، نوین،

ظروف و ملزومات آشپزخانه
چر خ خیاطی: کاچیران / سشــوار مسافرتی: پارس 

خزر
آرام پز: مه پویا / زودپز: حاتم گاز، نانیوا، پارس استیل
پلوپز: پارس خزر، مه پویا، نانیوا / بخارپز: پارس خزر

سرویس لوازم آشپزخانه: آدران شفق، اورانوس، بازن، 
بهازکاال، زیباسازان، لیمون، پایون، گل رز

ســینی پذیرایی: ایران کوئین، پاسارگاد، سانجیکو، 
میالد، نگار

بلور: نوری تازه، بلور اصفهان، شوگا، کاوه
کریستال: جی سی سی)jcc(، رف، فونیکس ایران
اوپال: آیروپال، پارس اوپال، زرین اوپال، آرکوفام

چینی: توس، تقدیس، زرین، مقصود / چینی تزئینی: 
ویولت

قابلمه استیل: پارس استیل، غفاری
ظــروف تفلون: )PMT( پویان مهــر، تابان، کویر، 

تکنو، خورشید، زرساب، عروس
چدن: تکنو / گرانیت: تکنو / سرامیک: تکنو

ظروف هاردآنادایز: کارال، پاتیالن
قاشق چنگال: صنایع استیل ایران، پاشا، ناب استیل

غذاساز دستی: نوین
سرویس دســتگیره، دم کن و …: الیکو، رزین تاژ، 

استاتیرا
فالسک: احمد)شرکت کاالی خانه(، یزدگل، غفاری

)GH.T(کتری استیل: مرادی، تابنا ک قیطاسی
کتری لعابی: لعاب اصفهان
سرویس پاسماوری: چیده
آرایشی بهداشتی

ملزومات ســرویس بهداشــتی: نگار، پا کســیس، 
مهسان، زمرد

مایع لباسشویی: سپید، پریمکس، آیری، آمو، ا کتیو، 
تاژ، سافتلن

پودر لباسشویی: سپید، پوش، ارکید، پریمکس، برف، 
کف، داروگر، آیری، تارا، سافتلن، تاژ، اکتیو

قرص ماشین لباسشویی: پوش
خمیردندان: مریدنت، سیلورگیت، بس، کرند، لطیفه، 

فارمد
مواد شوینده: گلرنگ، لطیفه، سیلورگیت، گلرنگ، 

اوه، هوم، پالس، اکتیو، فیروز
نخ دندان: پاتریکس / ژیلت: پاتریکس

مسواک: پاتریکس، بلندا کس، پنبه ریز
لوازم آرایشی: این لی، موتاک، کنویس

پوشاک
راحتی مردانه: پاتن جامه، جامه بافت، دنیس تریکو، 
نیکوتنپــوش، تعطیات )هالیــدی(، جامه پوش آرا، 
رویین تن پوش، تن درســت، سله بن، پیکسل، نیو 

وان
مجلسی مردانه: گراد، ما کسیم، آریا، ایکات، دامات، 

ال سی من، زا گرس پوش، موکارلو، جامینه
کفش مردانه: ویوا )ورزشی(، آداک، هنر

راحتی زنانه: جامه بافت، مدیســکو، دنیس تریکو، 
نیکوتنپوش، تعطیات)هالیدی(، پرشــه، پوپو، جامه 
پوش آرا، سارک، مدیس، پارادایس، رویین تن پوش، 
تن درســت، ناربن، ســله بن، میم، فرشید( الگانت 

)جوراب ضخیم زنانه(
روسری: حریر پردیس شهریار) hps(، لورنزو، اچ بی 

اس، موژان لیو، ریتا کارمال

: ی  ار   گ

ظرفیت درآمدزایی طالی کثیف 
هگمتانه، گروه اقتصاد مقاومتی - لیال نادعلی فر: 
بر اســاس برآوردهــای صورت گرفتــه هر فرد 
شهرنشــین به طور میانگین 75۰ گرم و هر فرد 
روستایی 35۰ گرم زباله تولید می کند. این میزان 
زباله منجر به ایجاد آلودگی های بسیاری در زمین 

و هوا می شود.
بخش عمده ای از زباله های تولید شده زباله های خشک 
هستند که روزبه روز بر میزان آنها نیز افزوده می شود. در 
این بین نیز افرادی هســتند که اقدام به جمع آوری این 

زباله ها می کنند و از این راه پولی به جیب می زنند.
یکــی از زباله گرد ها با بیان اینکه بیش از یک ســال 
است که به این کار روی آورده است می گوید:" قبال شغلم 
کارگر ساختمانی بود که به دلیل آنکه اوضاع مسکن روبه 

رکود رفت مجبور شدم به زباله گردی روی بیاورم."
امیر با بیان اینکه به ســختی مخارج خود و خانواده 
اش را تهیه می کند ادامه می دهد:" زباله هایی که خشک 
باشند مانند پالســتیک و کاغذ از سطل های زباله جمع 

می کنم و آنها را می فروشم."

*یک زباله گرد: روزانه حدود 3۰ تا 4۰ کیلوگرم 
زباله جمع آوری می کنم

یکی دیگر از زباله گردها در حالی که چند تکه کاغذ 
شــانه تخم مرغ را در دست دارد می گوید:"روزانه حدود 
30 تا 40 کیلو زباله جمع آوری می کنم و آنها را به قیمت 

30 الی 40 هزار تومان به فروش می رسانم.
وی در خصوص ســختی های کارش اضافه می کند:" 
بعضی وقت ها تیغ و یا ســر سرنگ وارد دستم می شود و 

واقعا برایم مشکالت درست می کند."
وجود افــراد زباله گرد علیرغم آنکه به حفظ طبیعت 
و تفکیک زباله ها کمک می کند اما باعث شــده اســت 
معضالت اجتماعی مختلفی مانند زشــت شــدن چهره 
شــهر، پایین آمدن شــأن افراد و همچنین موجب بروز 

بیماری های مختلف برای افراد و خانواده هایشان شود.

*علی ضمیر: به طور میانگین روزانه 4۰۰ تا 45۰ 
زباله گرد در شهر دیده می شوند

معاون خدمات شهری شهردار همدان هم با بیان اینکه 
بــه طور میانگین روزانه 400 تــا 450 نفر زباله گرد در 
شهر دیده می شوند می گوید:" زباله گردها زباله را پس از 
جمع آوری به فروش می رسانند و کار تفکیک زباله ها را 

پیمانکار انجام می دهد."
"وحیــد علی ضمیر" دلیــل زباله گــردی را صرفه 
اقتصادی آن می داند و ادامــه می دهد:" کیفیت زباله ها 
و فرهنگ مصرفی باعث می شــود که مواد داخل زباله ها 

ارزشمند باشند."
کارشناسان شهری معتقد هستند برای حل معضل و 
پدیده زباله گردی عالوه بر ورود دستگاه های مرتبط باید 
برنامه ریزی جامع و کاملی در این خصوص وجود داشته 

باشد تا تفکیک زباله ها در مبدا انجام گیرد.
حسین سیبی سرپرست ســازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری همدان با بیان اینکه روزانه 420 تن زباله در 
همدان تولید می شــود می گویــد: "روزانه 15 تا 20 تن 
نایلکس دفع می کنیم زیرا پسماند های پالستیکی از سایر 

پسماندها بیشتر است."
در همدان به غیر از زباله های عادی حدود 10 تن هم 
زباله عفونی توســط 550 مرکز بهداشتی درمانی استان 
و 21 مرکز خدماتی بهداشــتی بیمارستانی در شبانه روز 
تولید می شــود که 60 درصد آن مربوط به شهر همدان 
است. حال باید دید سرنوشت این زباله ها چیست؟ چگونه 

دفن می شوند و یا چه بر سر محیط زیست می آورند؟!
ســیبی با بیان اینکه سایت دفن بهداشتی زباله شهر 
همــدان که بعد از پلیس راه همدان بــه تهران قرار دارد 
حدود 2۷0 هکتار وســعت دارد می گوید:" سایت دفن 
پســماند های همدان با هزینه ای افزون بر 1۷0 میلیارد 

ریال در مدت 18 ماه ساخته می شود."
این مســؤول ادامه می دهد:" در فرایند جا نمایی آن 

همه مسایل زیست محیطی لحاظ شده است اما این به 
آن معنا نیست که شــهروندان همدانی تالش مضاعفی 

برای کاهش تولید زباله نداشته باشند.
برای بســیاری از مردم سخت است که قبول کنند با 
همین زباله ای کــه تولید می کنند می توانند به طبیعت 
شان کمک کنند و در مصرف منابع طبیعی صرفه جویی 
کرده اما این یک واقعیت اســت که در کل دنیا به سمت 

آن رفته اند.
کشور نروژ تا سال 2011 از حدود 60 درصد ضایعات 
جمع آوری شده خود انرژی تولید کرده است و تقریبا 40 
درصد را نیز بازیافت و تنها در حدود 2 درصد باقی مانده 

که آن را به شکل زباله دفن نموده است.

*عربی: زباله ها را به انرژی تبدیل کنیم فرصتی 
فوق العاده به شمار می آید

مدیرکل محیط زیســت استان همدان از طرح تولید 
انرژی از زباله سخن به میان می آورد و می گوید:" این که 
بتوانیم زباله ها را به انرژی تبدیل کنیم فرصتی فوق العاده 

به شمار می آید."
"عادل عربی" با اشاره به اینکه طرح استحصال انرژی 
از زباله امکان پذیر است ادامه می دهد:" این طرح نیازمند 
حجم انبوه زباله، لوله گذاری در الیه های پسماند و اینکه 

زباله مربوط به چند سال قبل باشد است."
وی با بیان اینکه شــهر تهران این طرح را اجرا کرده 
است می گوید:" باید دید در استان همدان نیز این طرح 

مقرون به صرفه است یا نه؟"
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان 
هم با اشــاره به اینکه طرح تولید انرژی از زباله در تهران 
مقرون به صرفه نبوده است می گوید:" این طرح نیازمند 
هزینه های بســیاری اســت و میزان بــرق تولیدی نیز 

جوابگوی هزینه ای که برای آن می شود نخواهد بود."

*یک شهروند: نصب سطل های تفکیک زباله در 
محالت ضروری است

یکی از شهروندان همدانی که در محدوده شیرسنگی 
زندگی می کند می گوید:" در شــبانه روز حدود 2 کیلو 

زباله تولید می کنند که عمدتا نیز خشک هستند."
معصومی با بیان اینکه در برخی نقاط شهر ایستگاه های 
تفکیک زباله نصب شده اند ادامه می دهد:"اگر شهرداری 
در محالت اقدام به نصب ســطل های تفکیک زباله کند 

بسیار مطلوب است."

*14 ایستگاه دریافت پسماند خشک در نقاط 
مختلف شهر همدان مستقرشد

"سیبی" با اشاره به اینکه برای افزایش همکاری مردم 
در کاهش پسماند های شهر 14 ایستگاه دریافت پسماند 
خشــک در نقاط مختلف شــهر همدان مستقر کردیم 
می گوید:" شــهروندان می توانند با تحویل پسماند های 
خشک خود بر اساس وزن آن مطابق قیمت روز وجه نقد 

یا اقالمی مانند پودر رختشویی، کیسه زباله و لوازم تحریر 
دریافت کنند."

سرعت شهروندان در تولید زباله بسیار تعجب برانگیز 
اســت. جمع آوری زباله ها و تفکیــک آن از مبدا یکی از 
برنامه های جدی شهری محسوب می شود و علیرغم توجه 
جدی که به آن وجــود دارد اما همچنان از برنامه عقب 

خود عقب است.

*اســتفاده زباله در صنایع مختلف مانند ذوب 
آهن

مدیرکل محیط زیست استان همدان از استفاده زباله 
در صنایع مختلف مانند ذوب آهن سخن به میان می آورد 
و می گوید:" قسمتی از پسماند که قابل اشتعال است را 
می توان در کوره های بزرگ به عنوان سوخت دوم و سوم 
به کار برد کــه این امر باعث کاهش هزینه ها و مدیریت 

پسماندها می شود."
وی با بیان اینکه بهترین روش اســتفاده از پســماند 
بازیافت است معتقد است:" به راحتی می توان زباله ها را 
تفکیک و آنها را بازیافت کرد که این امر کمک بســزایی 

به طبیعت می کند."
می تــوان از صنعت بازیافت به عنــوان یکی از صنایع 
پول ساز در جهان نام ببریم که کشورهای پیشرفته پای 
در این راه گذاشــته اند و  درصد قابل توجهی از ضایعات 
دورریختنی خود را با استفاده از فناوری های پیشرفته و 
مدرن و از زباله های عادی چون پالســتیک، فلز، کاغذ و 
زباله هــای الکترونیکی مانند تلفن همراه بازیافت کرده و 

مجدد مورد استفاده قرار می دهند.
درآمدزایی کشور ها از این صنعت بسیار زیاد است تا 
جایی که کشور چین بیش از هر کشور دیگری به بازیافت 
کاالهایی چون بطری های پالستیکی، جعبه های مقوایی و 
رایانه های قدیمی اقدام می کند و به بزرگ ترین واردکننده 

زباله در جهان تبدیل شده است.

*بازیافــت زباله ها در صرفه جویی منابع طبیع 
کمک شایانی به طبیعت می کنند

یکی از اســتادان دانشــگاه بوعلی سینا با بیان اینکه 
بازیافت به معنی استفاده از مواد مصرف شده برای تولید 
و ســاخت مجدد همان کاال یا کاالی قابل استفاده دیگر 
اســت می گوید:" بازیافت زباله ها در صرفه جویی منابع 

طبیعی کمک شایانی به طبیعت می کنند."
" حســینی " بــه صرفه جویی در انرژی نیز اشــاره 
می کند و ادامه می دهد:" برای بازیافت مواد زاید هم نیاز 
به مقداری انرژی است اما انرژی الزم برای بازیافت زباله 
خیلی کمتر از انرژی مورد نیــاز برای تولید محصوالت 

جدید از مواد خام است.

*سوزنچی: فرصت طالیی به تهدید بدل شد
ابوالقاسم سوزنچی کشاورز همدانی درباره تولید کود 
به روش 'ورمی کمپوســت ' از زبالــه می گوید:" ورمی 

کمپوست تولید کود از طریق کرم های خاصی به نام 'آی 
زینیا فوتیدا' بوده که هرگونه مــوادی را در اختیار آنان 
قرار دهند در مدتی کمتر از ســه ماه به کود 100در صد 

طبیعی تبدیل می کنند.
وی کــه در مزرعه اش اقدام به تهیه این کود می کند 
ادامــه می دهد:" با تولید این نوع کودها عالوه بر این که 
کشــور نیازی به وارد کردن کودهای شیمیایی ندارد و از 
خروج ارز جلوگیری می کند، محصوالت کشاورزی سالم 

تری نیز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. "
این کشــاورز همدانی با اشاره به اینکه تولید صنعتی 
این نوع کود ممکن اســت در حال حاضر به دلیل نیاز به 
واردات ماشین آالت آن امکان پذیر نباشد می گوید:" اما 
شیوه تولید سنتی این نوع کود می تواند به ایجاد اشتغال 
نیز منجر شــود، زیرا هر فردی می تواند در خانه خود به 

تولید این کود و پرورش کرم اقدام نماید."
بر اساس قانونی که در سال 1383 در مجلس شورای 
اسالمی به تصویب رسید باید تا سال 13۹0، یعنی 8 سال 
پیش همه زباله ها در مبداء تفکیک شده و به ایستگاه های 
بازیافت فرستاده می شد. اما متأسفانه این قانون هنوز در 

جامعه ما اجرا نشده است.

*ساخت دستگاه تفکیک زباله در همدان
حسینی کارآفرین همدانی که اقدام به ساخت دستگاه 
تفکیک زباله نموده اســت؛ می گوید:" این دســتگاه با 
دریافت زباله های خشک مانند قوطی، پالستیک و کاغذ 
براساس بهای آنها اقدام به پرداخت بلیت اتوبوس و مترو 

به شهروندان می کند."
وی با اشــاره به اینکه طراحی، ســاخت و مونتاژ این 
دســتگاه توسط نیروهای بومی انجام شــده است ادامه 
می دهد:" مشابه خارجی این دستگاه سال هاست در اروپا 
استفاده می شود که 260 میلیون دالر هزینه دارد ولی ما 
با 100 تا 120 میلیون تومان توانســته ایم نمونه بومی 

آن را بسازیم."
" حســینی " با بیان اینکه این دستگاه قرار است در 
فروشگاه شهروند تهران مورد استفاده قرار گیرد می گوید:" 
ما برای نصب این دستگاه ابتدا با تهران رایزنی کردیم زیرا 

شهرستان سخت همچین موضوعی را قبول می کنند."
وی با اشــاره به اینکه این دســتگاه به مردم فرهنگ 
درست استفاده کردن از زباله را می آموزد ادامه می دهد:" 
مردم آمــوزش می بینند که با زباله نیــز می توان ثروت 
تولید کرد و به حفظ طبیعت نیز کمک نمود." براساس 
آمارها کشورهای صنعتی و توسعه یافته بیشترین تولید 
زباله و ضایعات صنعتی را به خود اختصاص داده اند زیرا 
میزان تولید و مصرف در این کشــور ها بیشــتر است اما 
آنچه اهمیت دارد این است که این کشور ها توانسته اند به 

فرهنگ مدیریت و بازیافت زباله دست پیدا کنند. 
طبق آمارهای جهانی،  در استرالیا با توجه به شرایط 
زمین ۷0 درصد پسماند دفن و 30 درصد به صورت بازیافت، 
در ایتالیا 54 درصــد دفن، 12 درصد بازیافت و 33 درصد 
کمپوست، در ژاپن تنها سه درصد دفن، 1۷ درصد بازیافت 
مواد و ۷4 درصد بازیافت انرژی، در ســوئیس یک درصد 
دفن، 33 درصد بازیافت مواد، 50 درصد بازیافت انرژی و 
16 درصد کمپوست، در آمریکا 54 درصد دفن، 24 درصد 
بازیافــت مواد، 14 درصد بازیافت انرژی و هشــت درصد 

بازیافت کمپوست صورت می گیرد.

*کالم پایانی
بیراه نیست اگر بگوییم مدیریت پسماند یکی از مسائل 
مهم زیست محیطی اســت که می طلبد با توجه به گرم 
شــدن کره زمین و گسترده شدن شــهرها با دقت نظر 
بیشــتر به آن نگاه کنیم. با تالش برای فرهنگ سازی در 
تفکیک زباله می توان مقدار زباله تولیدی شــهروندان را 
به حداقل رســاند و محیط زیست کمتری را برای دفن 
زباله ها آلوده کرد. همچنین می توان از این طالی کثیف با 
روش های نوین بازیافت، عالوه بر نجات محیط زیست به 

اقتصاد شهر نیز کمک کرد.
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شهرداری منطقه سه همدان

تاريخ انتشار آگهی : 02/ 04  /98

  شــهرداری منطقه سه همدان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا 
 از پیمانکاران دارای صالحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت و تحویل اســناد و اوراق شــرکت در مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ

  ۱6 / 04 /98  به آدرس: همدان، خیابان شهدا، میدان شهید مفتح ،شهرداری منطقه سه– واحد فنی و مهندسی مراجعه نمایند . 
خالصه شرايط شرکت در مناقصه 

 ۱- حداکثر مهلت قبول پیشــنهادها و تحویل اســناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شــهرداری منطقه ســه ازتاریخ انتشــار این آگهی تا تاریخ 
 ۱6/  98/04 خواهد بود.

2- محل اخذ اسناد مناقصه از امور قراردادها ، واحد فنی و مهندسی شهرداری منطقه سه همدان خواهد بود.
3- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید ســپرده ایشــان به نفع شهرداری ضبط و با  نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز 

به همین منوال عمل خواهد شد.
4- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اســناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی که می بایستی به شماره 

حساب 740۱۱۱333۱3332 شهرداری منطقه سه همدان نزد بانك مهر ايران شعبه شهدا واریز گردد.
۵- متقاضی باید بر اســاس ظرفیت کاری مورد تأیید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری قیمت پیشنهادی خود 

را ارائه نماید بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد .
6- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

9- پیشنهادات ارائه شده توسط پیمانکاران به مدت سه ماه اعتبار دارد.
۱۰- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده ۱۰ آیین نامه مالی شهرداری می باشد.

۱۱- الزم به ذکر است هنگام تحویل اسناد داشتن رتبه مربوطه، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات 
اعضای شرکت، گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی الزامی می باشد )کلیه صفحات مدارکی که در داخل پاکت )ب( قرار می 

گیرند حتماً باید با امضای اصلی افراد مجاز و ممهور به مهر شرکت طبق آخرین تغییرات شرکت باشد( 
۱2- بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان ۱۰درصد کل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت 

در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.
۱3-نحوه پرداخت: کل یا قسمتی از مبلغ به صورت تهاتر، شامل هرگونه عوارض – پروانه ساختمانی – جرائم کمیسیون های ماده ۱۰۰ ماده 77 
 و........... و یا  امالک و مستغالت شامل آپارتمان – ملک – زمین با کاربری های تجاری و مسکونی یا تهاتر با سایر مناطق.....  می باشد و پیمانکار 

می بایست روال اداری آن  را  طی نماید.
 )در صورتی که پیمانکار در مزایده شــرکت نکند ادعایی در خصوص مطالبات تهاتری نخواهد داشــت و میبایست با منابع مالی خود نسبت به 

انجام پروژه اقدام نماید.(
۱4- به پروژه های ذکر شده هیچگونه تعدیل و پیش پرداختی تعلق نمی گیرد.

۱۵- تاریخ تحویل پاکتها به دبیرخانه تا پایان وقت اداری مورخ ۱3/  98/04 می باشد.
۱6- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ   ۱6 / 04 /98  ساعت  ۱2 در شهرداری مرکزی خواهد بود.)حضور نمایندگان پیمانکاران در این 

جلسه بالمانع است(
۱7- برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 326774۱3-۰8۱تماس حاصل نمایید.

۱8- ضمناًٌ مشاهده اطالعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس:  www.hamedan.ir  امکانپذیر می باشد.

مبلغ برآوردمرحلهنام پروژه
مدت پیمان)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه)ریال(
محل تامین اعتباررتبه پیمانکار

هدایت آبهای سطحی 
8 ماه11،925،170،729تجدیدمنطقه مرکزی همدان  

600،000،000
بانک مهر ایران 

شعبه شهدا
پنج ابنیه)حقوقی(

کمک های عمرانی دولت 
و درآمدهای عمومی 
شهرداری منطقه سه 

همدان

احداث پارک و زمین 
ورزشی روباز پارک 
6 هکتاری واقع در 
سایت 26 هکتاری

8 ماه15.385.009.135تجدید

770.000.000
بانک مهر ایران 

پنج ابنیه)حقوقی(شعبه شهدا

کمک های عمرانی دولت 
و درآمدهای عمومی 
شهرداری منطقه سه 

همدان

پوشش رودخانه فجر 
با دال بتنی ساخته 

ترافیکی
8 ماه16.402.272.189تجدید

821،000،000
بانک مهر ایران 

شعبه شهدا
پنج ابنیه)حقوقی(

کمک های عمرانی دولت 
و درآمدهای عمومی 
شهرداری منطقه سه 

همدان

بهسازی و نوسازی 
6 ماه7،022،679،687تجدیدجوالن

351،000،000
بانک مهر ایران 

پنج ابنیه)حقوقی(شعبه شهدا

کمک های عمرانی دولت 
و درآمدهای عمومی 
شهرداری منطقه سه 

همدان

شماره م الف 46۱
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تلفن دفتر روزنامه: 
نمابر تحریریه: 
: پیامگیر صوت
سامانه پیامک:

تلفن سازمان آگه ها:
تلفن سازمان شهرستان ها:

ا   

 20 هانی   9 اي  ي  گ تا 
ی ر ا   اي

فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
آســمانی«  »اجرام  کتــاب 
 )Ce l e st i a l  B o d i e s(
نوشــته جوخــه الحارثی با 
ترجمه اکبــر بتویی به زودی 
مهراندیش  انتشارات  توسط 

منتشر می شود.
این کتاب با ترجمه انگلیسی 
مریلیــن بوث در ســال 201۹ 
برنــده جایزه جهانــی من بوکر 
معتبرترین   ،)Ma n b o o ke r (
جایــزه ادبی در بریتانیا، شــد. 
جوخه الحارثی نویسنده 40ساله 

عمانی دانش آموخته ادبیات کالسیک عربی از دانشگاه ادینبورگ است 
و در دانشگاه ســلطان قابوس عمان مشغول تدریس است. الحارثی، با 
بردن این جایزه، اولین نویســنده عرب است که موفق به کسب جایزه 

بین المللی من بوکر می شود.
کتاب با نام عربی »سیدات القمر« که از زمان انتشار مورد تحسین قرار 
گرفته، درباره زندگی ســه خواهر و خانواده هایشان و تغییرات اجتماعی 
در عمان است. ماجراهای کتاب در روستای العوافی عمان می گذرد. سه 
خواهر به نام های مایا، اسماء و خوله شخصیت های اصلی کتاب هستند. 
این کتاب با ظرافت و زیبایی خاصی به بیان اوضاع اجتماعی کشور عمان، 
از زمانــی که برده داری در آن رایج بوده تا زمانی که به لطف درآمدهای 
نفتی وارد دوران به اصطالح مدرن می شــود، می پردازد. ترجمه انگلیسی 
این کتاب را خانم مریلین بوث انجام داده اســت که در مؤسسه اورینتال 
و دانشکده مگدالن دانشگاه آکســفورد، کرسی خالد بن عبداهلل السعود 
بــرای مطالعات دنیای معاصر عرب را در اختیار دارد. او عالوه بر تألیفات 
دانشــگاهی، رمان های بسیاری را از عربی ترجمه کرده است که آخرین 
آن ها »آوای پنگوئن« و »راهی به بهشــت نیست« بوده است که هردو از 
آثار رمان نویس لبنانی، حســن داوود هستند. ترجمه این اثر به انگلیسی 
مورد تأیید کامل نویسنده که خود به این زبان نیز تسلط دارد، قرار گرفته 

و از سوی بسیاری از کارشناسان مورد تحسین قرار گرفته است.
انتشــارات مهراندیش کتاب »اجرام آسمانی« را که دارای نثری زیبا و 
زبانی قدرتمند است، با ترجمه اکبر بتوئی به زودی منتشر می کند. بتوئی 
فارغ التحصیل زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی 
ارشــد زبان شناسی همگانی از دانشــگاه تهران است و ترجمه کتاب هایی 
چون »لیبرالیسم و امپراتوری«، »دیپلماسی صلح عادالنه در سیره پیامبر«، 
»عملیات پرش بلند« و »آخرین دختر«ـ  نوشــته نادیا مراد، برنده جایزه 

نوبل صلح 2018 را در کارنامه کاری خود دارد.

: ا  ا  ا

ا  ت  ا ت  ن ا    
ار ي ن ا  ی ن ي  

2  2 ی  ا

و ای مرغ بهشتی هک دهد داهن و آبتای شاهد قدسی هک کشد بند نقابت

کاغوش هک شد منزل آسایش و خوابتخوابم بشد از دیده رد این فکر جگرسوز

اندیشه آمرزش و رپوای ثوابتردویش نمی رپسی و رتسم هک نباشد

ست از این شیوه هک مست است شرابتراه دل عشاق زد آن چشم خماری پیدا

ات باز هچ اندیشه کند رای صوابتتیری هک زدی رب دلم از غمزه خطا رفت

گارا هک بلند است جنابتره انهل و فریاد هک کردم دینشنی ست ن پیدا

صلحی کن و بازآ هک خرابم ز عتابتحافظ هن غالمیست هک از خواهج گرزید

حافظ
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رم  ت هر  4 قیم . 3 1 3 . 0 0 0
46.140.000 قیمت تمام سکه
24.330.000 قیمت نی سکه
16.320.000 قیمت ربع سکه

رم دولت 10.110.000 قیمت سکه یک 

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 کل کشور است.

 130 000
 148 980
 1 8 080

19 210
 22 0

روز اعکس  ر ر ا ا  ار   ا

آنی ن  ه ا  ا   آ 

ا   ا ا  ي ا  ی 
ن ه   شت 

در قرآن مجید آمده است: هرگاه به شما سالم کردند پاسخ 
آن را بهتــر از آن بدهید یا حداقل همانگونه پاســخ دهید، 

خداوند حساب همه چیز را دارد.
حضــرت امام علــی علیه الســالم فرموده اند: ســالم هفتاد 
ثــواب دارد که 6۹ تای آن برای ســالم کننده و یکی برای 

جواب دهنده است.
حکایت: یکــی از بزرگان که به تقوا و خیرخواهی شــهره 
بود ابتدا به ســالم می کرد وقتــی مخاطب جواب می داد او 
مجدداً ســالم و تحیت گرمتری انجام می داد! از او ســؤال 
کردند چرا این گونه عمل می کنی؟ گفت: می خواهم مخاطب 

هم سالم کننده محسوب و از ثواب وافر آن بهره مند شود.
سالمی چو بوی خوش آشنایی

بدان دیده مردم روشنایی

ا ت  ن 

بِچا میوا اَ همو کوچوکیشان میان
 رای دُرُس بفتن

م اُزم سندوســالی می گذره دیه، ســرد گرم روزگار چشــیدم، 
می دانم ای زمانه بشش اتباری نیس. خوشی میگذره، غمم می گذره. اُ 
که می مانه اعمالمانه. م میپام به ای جوانا انقد خودشانه ا هم ورمیدارن 
بری چیزای الکی دلُم می ســوزه براشان. خیلیاشان اگر کسی باشه 

بهشان خوب و بد نشان بده راشانه پیدا ُمکنن.
میان قر و ادای الکی و فیس و افاده گیر افتادن. هیش کی ام نیس 
باالی سرشــان. ماندن ماطل شــی مد میشه، شی کالس داره، شی 
بیشتر میان چشم میارتشان همو کار بکنن. ایراد ا ما بزرگترارم هس؛ 
اگر ما به موقع یادشان می دادیم حاال ایجو کار ا دسمان در نیمیرف.

همینه که می گن سر حاملگی میوا قرآن زیاد باخوانین. میان خانه 
تان قرآن وا صدای بلند باخوانیــن. االن م می وینم خانواده های که 
اهل قرآن و دعا و نماز و مســجد بودن، بچاشــان ماشاال خیلی مایه 

ی سربلندیشانن. خب جواب گرفدن ازی همه برکت و رحمت خدا.
بچا میوا ا همو کوچوکیشان میان رای ُدُرس بفتن تا عاقبتشان به 
خیر بشه. ایشاال خانه هاتان همیشه به نور دعا و کالم خدا مزین باشه.

: ار ت ه  

بار دیگر یزیدیان زمان عزم ستیز با حسین)ع( زمان کرده اند 
هگمتانــه، گروه فرهنگی: کجــای این خاک بودی، 
زیــر کدام آســمان، آن لحظه که ایــن کلمات از قلب 
پرشــورت جاری می شد؟ زیر آتش کدام خمپاره و آماج 
کــدام گلوله برایم نوشــتی حرف هایــت را؟ چه حالی 
داشــتی وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشــته بودی 
البه الی واژگان پرپر و می نوشتی از عبورت؟ می نوشتی 
از افق های گلگــون، از جوانه های روییده در خاک های 
تفدیده. تو می نوشــتی و امروز منم کــه می خوانمش، 
منم که صدای تو شــده ام در خواب های ســنگین دنیا. 
تو می نوشــتی و امروز ماییم کــه کلمات تو را فریادیم، 
چشــم هایت را بیداریــم و دســتانت را در اهتــزاز، ای 

تاریخ! جاودانه 
الرحیم« الرحمن  »بسم اهلل 

»و ال تحســبن الذین قتلوا فی ســبیل اهلل امواتا بل 
احیاء عند ربهم یرزقون: هرگز گمان مبرید کســانی که 
در راه خدا کشته شــدند مرده اند، بلکه آنها زنده ابدی 

هستند و نزد پروردگار خویش روزی می خورند«.
سالم بر مهدی موعود صاحب عصر و امام زمان)عج( 
و با ســالم بر خمینی بت شــکن و با درود بر شهدای به 

خون خفته از صدر اسالم تاکنون.
یکبار دیگر دشــمن آوای تجاوز سر داده و می خواهد 
تیشــه به ریشه اســالم بزند گویا بار دیگر یزیدیان زمان 
عزم ستیز با حسین زمان را کرده اند و جنگ با مؤمنین را 
در ســر خود پرورانده اند و گویا در این زمان ندای حسین 
زمــان پیر جماران از کربالی ایران به گوش می رســد که 
ندای »هــل من ناصر ینصرنی« را ســر می دهد. آری بار 
دیگر حسین یاور می طلبد و چنین بر می آید که می گوید 

آیا کسی هست مرا یاری کند؟
اکنون یاران حســین باید به یاری موالیشان بشتابند 
و بایــد بار دیگر تــرک خانه و کاشــانه، فرزند و عیال 
کرد و با حســین خود بگویند که حســین جان ما اهل 
کوفه نیســتیم که فرزندت روح خــدا و پیر جماران را 

بگذاریم. تنها 
بدانید امروز ماندن در شهر و کاشانه و شعار دادن ننگ 
اســت، بار دیگر باید یاران حسین به تجاوزگران بفهمانند 
که هرکس تجاوز کند دهــان او را خرد خواهیم کرد. بار 
دیگر انصار اباعبدا...الحسین)ع( باید بر سر یزیدیان فریاد 
کشــند و بگویند که ما دست بیعت با حسین)ع( خواهیم 
داد و بار دیگر مؤمنین به کافران باید بفهمانند که هر کس 

با حق مقابله کند بر خاک خواهد افتاد.

اکنون بــار خدایا من می خواهم به یاری حســینت 
بروم کــه همانا یاری دین توســت و از تو ای پروردگار 
می خواهــم که ایــن عمــل را از من بپذیــری گرچه 
کوله بــاری پر از گناه بــر دوش دارم و قلبــم از اندوه 

گناهان تیره و تار است.
ای خــدا تو می دانی که زمــان همچون پاره های ابر 
می گرد و اکنون زمان اندک اســت لطف و کرمت را که 
همیشه پشــتیبان من بوده بار دیگر نصیبم فرما و توبه 
مرا پذیرا باش و ســختی های این راه را کفاره گناهانم 

قرار ده، آمین.
اما پیامم به مردم این اســت که وصیت حضرت رسول 
)ص( را در نظر داشــته باشــند و یقین داشــته باشند تا 
وقتــی که کتاب قــرآن و امــام معصوم را دارنــد پیروز 
هســتند بار دیگر از ملت های مســلمان می خواهم که در 
یک دست ســالح و در دست دیگر قرآن در دست گرفته 
و با رهنمودهای پیــر جماران به تجاوزگران بفهمانند که 
اگر تمام اعضای بدنشــان را در راه اسالم از دست بدهند 

مکتب شان همیشه حفظ خواهد شد.
از پدر و مادر هم کــه در بزرگ کردن من رنج فراوان 
کشــیدند و آرزو داشتند که جبران آن همه رنج ها را کنم 
عذر می خواهم نتوانستم آن همه رنج و درد را جبران کنم 
و از آنها می خواهم در عزاداری من گریه نکنند که شهادت 

آرزوی من است.

" در پار پرواز له با نشا  " دورهمی م
هگمتانه، گروه خبر همــدان: اولین هفته از 
جشنواره اوقات فراغت تابستانه " دورهمی محله 
با نشاط " با رویکرد ایجاد و ترویج روحیه شادابی 
و نشاط و سالمت شــهروندان به همت سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان و 
همکاری هیأت ورزش های همگانی در پارک پرواز 
برگزار و با استقبال خوب اهالی محله های پردیس 

و اعتمادیه روبه رو شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شهر همدان در حاشیه این برنامه گفت: نشاط اجتماعی 
رابطه مستقیمی با ســالمت روان افراد دارد و الزم است 
سیاست های شهری بر پایه نشاط اجتماعی برنامه ریزی 

شود.
رضوان سلماســی ادامه داد: ایجاد نشــاط در شهر 

از اولویت ها و سیاســت های شــورای اســالمی شهر 
وکمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا است. در همین 
راستا ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان با برگزاری جشــنواره دور همی محله با نشاط 
سعی در گسترش و ترویج نشاط و شادابی در محله های 

مختلف شهر دارد.
سلماســی با ابراز رضایت از برگزاری اولین روز این 
جشنواره در پارک پرواز افزود: ما می توانیم شهری شادتر 
داشته باشیم و برنامه های متنوعی که سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شهرداری در این جشنواره برگزار 
می کند می تواند در افزایش نشاط در محله ها مفید باشد.

سعید خوشبخت رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری همدان نیز در این باره گفت: برنامه 
دور همی محله با نشــاط در بخش هــای متنوعی از 

جمله برنامه هنری شاد گروه عمو حمید، تئاتر آموزش 
شهروندی، برنامه های ورزشی مثل فریزبی، دارت، هفت 
سنگ و برج هیجان برگزار می شود. سعید خوشبخت 
گفت: همچنین برنامه هایی چون تســت فشار خون، 
مشاوره های سالمت اجتماعی و آموزش های شهروندی 

نیز در حاشیه برنامه ها برگزار می شود.
خوشبخت با دعوت از شــهروندان برای حضور در 
فرهنگســراها و مجموعه های فرهنگی ورزشی شهر و 
استفاده از این جشنواره های شاد و فرح بخش افزود: این 
جشنواره شرایط ایجاد فضای شادتر و مهربانانه تری برای 

شهروندان مهیا می کند.
وی افزود: دومین جشنواره نیز در روز پنجشنبه 13 
تیرماه جاری از ســاعت 18 تا 20 در مجموعه شهید 
مدنی واقع در فاز 2 کوی شهید مدنی برگزار خواهد شد.


