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 آهسـته غـذا بخوريـد

با قرار دادن زباله در
 ساعت 9 شب 
جلوی درب منازل به داشتن 
شهری پاک کمک کنیم

مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری 
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اي  مرحله  يک   98-17 مناقصه شماره  کيفئ-  رزيابئ  ا آگهئ 

موضوع مناقصه:   گازرساني به 19 واحد صنايع در شهرستان نهاوند
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه مذکور را از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانکاران واجد شرايط واگذار 

نمايد.
شرح مختصر کار:

 1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 12/725/254/000 )دوازده ميليارد و هفتصد و بيســت و پنج ميليون و دويســت و پنجاه و چهار هزار( ريال
 مي باشد.

2- مبلغ تضمين شــرکت در مناقصه 636/263/000 ) ششصد و سي و شش ميليون و دويست و شصت و سه سه هزار( ريال مي باشد که به 
صورت يکي از تضامين قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتي مي باشد.

3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد.
متقاضيان شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت 12 روز مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دريافت 

اسناد ارزيابي کيفي به آدرس اينترنتي ذيل اقدام نمايند.
تاريخ تحويل پاکات ارزيابي کيفي حداکثر تا ساعت 11 روز يکشنبه 1398/04/09 مي باشد.

محل تحويل: همدان، ميدان شــير ســنگي، ساختمان مرکزي شرکت گاز استان همدان، طبقه اول، اتاق 207، امور قراردادها مي باشد.تاريخ بازگشايي 
پاکات مالي متعاقبا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

تلفن: 4 – 38260571، 8 – 38261075
دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان     تاريخ چاپ نوبت اول: 1398/03/26                                                                              تاريخ چاپ نوبت دوم: 1398/03/28

شركت ملی گاز اریان

ن شركت گاز استان همدا
 )سهامی خاص(

شماره آگهي: 22133

اول نوبت 
شماره مجوز:1398.1657

8 صفحه  قیمت: 1500 تومان یکشنبه 26 خرداد ماه 1398  12 شوال  1440  16 ژوئن 2019  سال بیست و یکم  شماره 4272  

324
پیگیری راه اندازی دفاتر مجمع خیرین سالمت 
در اسدآباد و بهار

مدیرکل تبلیغات اسالمی همدان خبر داد:

تهیه 18 سری جهیزیه برای خانواده های 
مستضعف همدان در طرح احسان مسجد

امیر خجسته نماینده همدان:

دولت در اجرای قانون افزایش حقوق ها 
تعلل نکند

@HegmatanehNewspaper كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

خبــر همدان 5

رئیس اتحادیه کیف و کفش همدان:

همدان تولیدکننده موفق 
کفش های زنانه

رئیس اتحادیه کیف و کفش همدان گفت: 94 
درصد از کفش های تابستانی زنانه موجود در بازار 

همدان حاصل تولید استان است.
احمــد گازرانــی در گفتگویــی اظهــار کرد: 

خوشبختانه تولیدکنندگان همدان در بخش ...

کاهش تقاضای بازار گوشت
2

برنامه ریزی ها برای برپایی 
کنگره ملی سی ُامین سال 

زعامت رهبر انقالب در همدان
آیت اهلل شعبانی: هدف کنگره تبیین سیاست ورزی دینی 

و کارآمدی های نظام مقدس جمهوری اسالمی است
 بقایی: آیت اهلل نوری همدانی، سرلشکر رضایی، مهندس عزت اهلل ضرغامی، مجید مجیدی و دكتر والیتی برای 

سخنرانی در نظر گرفته شده اند
 سردار مجیدی: باید در حوزه های فرهنگی از حالت پدافندی بیرون بیاییم و حالت آفندی داشته باشیم

 آیت ا... موسوی اصفهانی: باید عالوه بر پرداختن به نقاط قوت به نواقص اجتماعی نیز بپردازیم
 حجت االسالم فاضلیان: باید در اندازه ای كه می توانیم پای در میدان بگذاریم

 صوفی: دیدار مردم همدان با رهبر انقالب را در ذیل برنامه های این كنگره تعریف كنیم
5  گردان: برای برگزاری هرچه شایسته تر این برنامه پای کار هستیم

2

4
جریمه رانندگان 

بدون توقف خودرو

4

کشف تونل دستکند 
در نهاوند

2
در کارگروه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده عنوان شد:

266 میلیارد تومان تسهیالت سیل
در بخش کشاورزی همدان

8
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

اجرای طرح ایران-سیمیت به صورت 
آزمونه در کبودراهنگ و فامنین

شهردار همدان در مراسم آغاز به کار رسمی شوراهای اجتماعی محالت شهر همدان:

کمک به ارتقای کیفیت زندگی در شهر
 با شوراهای اجتماعی محالت

روز یادداشت  2

بازی دشمن
 را رونق ندهیم

برخی از ما که معموالً خوش نیت هم هستیم 
با بخشــی افکار و رفتارها در زمین دشمن و در 
بدخواهان مشی می کنیم.  نقشــه  تقویت  جهت 
مثاًل اگر همین دشــمنان خارجــی با آمارهای 
رســمی و بعضاً بین المللی تأیید کنند که ما در 

... داشته ایم  پیشرفت  عرصه هایی 

هوای همدان 3 درجه گرم می شود

پراكندگی غبار رقیق در آسمان استان
همدان:  خبــر  گــروه  هگمتانه، 
كارشناس مركز پیش بینی هواشناسی 
تا 3   1 افزایــش  از  اســتان همدان 
درجه ای دمای هوای همدان تا سه روز 

آینده خبر داد.
محمدحسن باقری شکیب در گفتگویی 
در توضیــح این خبر مطرح کــرد: دیروز 
بعدازظهــر افزایش ســرعت وزش باد در 
برخی از ساعات را داشتیم که این وضعیت 

جوی تا 5 روز آینده پایدار می ماند.
وی ادامــه داد: تــا پایان هفته شــاهد 

پدیده مهمی نخواهیم بود و هیچ بارشــی در استان 
پیش بینی نمی شود.

باقری شکیب تصریح کرد: غبار رقیق همچنان در 

آسمان اســتان پراکنده است اما وضعیت آن طوری 
نیست که بتوان آن را خطرساز و یا ناسالم اعالم کرد.

وی خاطرنشــان کرد: تــا 3 روز آینده دمای هوا 

از 1 تــا 3 درجه افزایــش خواهد یافت و 
شهروندان تا پایان هفته روزهای گرمی را 

مجدد تجربه می کنند.
باقری شکیب با بیان اینکه دمای فعلی 
هوای همدان 24 درجه ســانتیگراد است، 
اضافه کرد: در 24 ساعت گذشته دمای هوا 
از 9 درجه تا حدود 30 درجه سانتیگراد در 

نوسان بوده است.
پیش بینــی  مرکــز  کارشــناس 
هواشناســی اســتان همــدان در پایان 
24 ســاعت گذشــته  یادآور شــد: در 
مالیر، نهاوند و اســدآباد با 32 درجه سانتیگراد 
گرم تریــن و بهــار با 8 درجــه خنک ترین نقاط 

داده اند. اختصاص  خود  به  را  استان 

گردان: اعتقاد داریم اگر مشاركت مردمی نباشد در كارها موفق نخواهیم بود
سلماسی: شورای اجتماعی محالت اقدامی مؤثر در تشویق شهروندان به مشاركت در امور شهری است

خوشبخت: تنظیم و انتشار 2 جلد كتاب با عنوان »دستورالعمل مدیریت اجتماعی محالت« و »آموزش مبانی مدیریت شهری«
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آزاد خط 

  محمد جمــال حجتی با کســب اکثریت 
آراء به عنوان رئیس شــورای اسالمی شهرستان 
درگزین برگزیده شــد. وی هــم اکنون به عنوان 
یکی از نمایندگان استان همدان در شورای عالی 

استان های کشور، نیز عضویت دارد.

  نرخ تاکســی های اینترنتی همدان افزایش 
یافته اســت. نکته جالب توجه اینکه در برخی از 
این تاکســی ها راننده اقدام به روشن کردن کولر 
می کنــد و بدون اطالع مســافر مبلــغ اضافه ای 

دریافت می کند!

  صدمین مرحله پرداخت یارانه نقدی خانوار 
براساس اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها ساعت 
24 امشب 26 خرداد به حساب سرپرستان خانوار 
واریز می شود. با احتســاب صدمین یارانه نقدی، 
تاکنون به هر ایرانی مبلغ چهارمیلیون و پانصد و 

پنجاه هزار تومان یارانه تعلق گرفته است!

خبــر

رئیس سازمان آتش نشانی همدان:
وقوع 15 آتش سوزی در مراتع 

همدان طی یک روز
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس سازمان 
آتش نشــانی همدان از وقوع 15 مورد آتش 
سوزی مراتع و پوشش گیاهی طی یک روز در 

همدان خبر داد.
محمدرضا بیاناتی در گفتگویی بیان کرد: طبق 
اعــالم مرکز پیام و کنتــرل فرماندهی عملیات 17 
عملیات مهار آتش و 2 عملیات امداد و نجات حاصل 
تالش آتش نشــانان همدان در جمعه گذشته بوده 

است.
وی گفــت: روز بیســت و چهــارم خردادمــاه 
شهروندان همدانی 447 مرتبه با سامانه 125 تماس 
گرفته انــد که از این تعداد تماس 19 مورد منجر به 

عملیات شده است.
بیاناتی بابیان اینکه 16 تماس برای مشــاوره و 
راهنمایی برقرار شده و 50 تماس اشتباه بوده است، 
گفت: متأســفانه 362 مــورد از تماس ها نیز ایجاد 

مزاحمت بوده است.
وی اظهار کرد: عملیات انجام شده در این مدت 
17 مورد آتش سوزی شامل حریق مغازه در خیابان 
شهدا، تصادف و نشت سوخت خودرو در کوی الوند 
و 15 مورد حریق مراتع و پوشــش گیاهی در پشت 
فروشــگاه اتکا، گنجنامه، جاده ربــاط، کوی الوند، 
آبشینه، کوی شهید مدنی 2 مورد، میدان فلسطین 
2 مورد، باغ حکمتی، بلوار آیت ا... نجفی، بلوار شهید 

رجایی، بلوار نظربیگ، حیدره و بلوار ارم بوده است.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان 
گفت: همچنین 2 مورد عملیات امداد و نجات شامل 
مهار حیوانات در گنجنامه و نجات حیوانات در خضریان 

توسط آتش نشانان به انجام رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان:
تعیین 270 پایگاه برای اوقات 

فراغت دانش آموزان همدان
پیش بینی حضور 100 هزار دانش آموز در 

برنامه های اوقات فراغت و طرح هجرت 
آموزش و پرورش همدان

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: مدیرکل 
آموزش و پرورش همدان گفت: امســال 270 
پایگاه در قالب کالس های ورزشی، فرهنگی، 
هنری، دینی، ادبی و علمی برای غنی سازی 
اوقات فراغت دانش آموزان این استان تعیین 

شده است.
محمد پــورداود روز شــنبه در گفتگویی افزود: 
امســال برنامه ویژه ای برای برگــزاری کالس های 
اوقــات فراغت در مناطق غیر برخــوردار و محروم 
استان تدوین شده اســت. وی اظهار کرد: ثبت نام 
ویژه کالس های تابستانی از 27 خردادماه در مدارس 

استان آغاز می شود و تا شهریور ماه ادامه دارد.
پورداود عنوان کرد: برنامه ریزی ها باید به گونه ای 
باشد تا اصول 6 گانه سند تحول بنیادین آموزش و 

پرورش مورد توجه قرار گیرد.
مدیــرکل آموزش و پــرورش همــدان گفت: 
برنامه های اوقات فراغت آموزش و پرورش در قالب 
پایگاه های تابستانی و طرح هجرت با مشارکت سایر 
ارگان ها و نهادهای متولی اجرا می شود. وی با اشاره 
به اینکه امسال طرح هجرت نیز در 436 عرصه انجام 
می شود، پیش بینی کرد: در برنامه ها و فعالیت های 
اوقات فراغت و طرح هجرت امســال بیش از 100 

هزار دانش آموز زیر پوشش قرار می گیرند.

مدیرکل تبلیغات اسالمی همدان خبر داد:

تهیه 18 سری جهیزیه برای 
خانواده های مستضعف همدان 

در طرح احسان مسجد
هگمتانــه، گروه خبر همــدان: مدیرکل 
تبلیغات اسالمی استان همدان گفت: با اجرای 
طرح احسان مســجد، 18 سری جهیزیه به 
خانواده های کم درآمد استان همدان اهدا شد.

حجت االســالم محمد هادی نظیری ظهر دیروز 
در مراسم اهدای جهیزیه به خانواده های کم درآمد 
اســتان، با بیان اینکه آســیب های اجتماعی یکی 
از مشکالت اساسی کشور اســت اظهار کرد: طرح 
ســالمت اجتماعی در اســتان همدان با محوریت 
پایگاه هــای فرهنگی و اجتماعی بر همین اســاس 
استوار است. این طرح با محوریت مساجد در محالت 
و حاشیه های آسیب پذیر در حال اجراست. وی افزود: 
در طرح سالمت اجتماعی خیران با مدیریت روحانی 
محل برای حل مسائل و مشکالت اساسی در حوزه 

اجتماعی اقدامات اساسی انجام می دهند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان با بیان 
اینکه ازدواج و اشــتغال مهمترین علت آسیب های 
اجتماعی اســت، گفت: با همکاری خوب و گسترده 
ســتاد اجرایی فرمــان امــام )ره( و کمک خیران 
و مدیریت امــام جماعت مســاجد، جهیزیه برای 

خانواده های دارای مشکل تهیه می شود.
نظیــری تصریح کرد: 17 مورد جهیزیه شــامل 
تلویزیون،یخچال، فرش، اجاق گاز، ماشین لباسشویی 
و... در این هفته تحویل خانواده های نیازمند شــده 
است. یک خانواده نیز در شهرستان همدان با دریافت 
وســایل اساسی، در طرح احسان مسجد، آماده آغاز 

زندگی شده اند.
وی همچنیــن با اشــاره به تــالش پایگاه های 
فرهنگی و اجتماعی اســتان بــرای برطرف کردن 
معضل اعتیاد گفت: بیش از 300 خانوار در اســتان 
با تالش معتمدان، خیران و با محوریت مســاجد و 
پایگاه های اجتماعی و مدیریت ائمه جماعات از دام 

اعتیاد نجات پیدا کردند.

شهردار همدان در مراسم آغاز به کار رسمی شوراهای اجتماعی محالت شهر همدان:

کمک به ارتقای کیفیت زندگی در شهر با شوراهای اجتماعی محالت
هگمتانه، گروه خبر همدان: شــهردار همدان 
در مراسم آغاز به کار رسمی شوراهای اجتماعی 
محالت شــهر همدان گفت: شوراهای اجتماعی 
محالت به ارتقای کیفیت زندگی در شــهر کمک 

می کند.
به گــزارش خبرنــگار هگمتانه، اعضای شــوراهای 
اجتماعی محالت شهر همدان عصر جمعه 24 خردادماه 
طی مراسمی که با حضور شهردار همدان، اعضای شورای 
اسالمی شهر همدان، اعضای شورای اجتماعی محالت، 
معتمدان محالت و مدیران مناطق و نواحی شهر همدان 
در مرکز همایش های قرآنی و بین المللی همدان برگزار 
شد، با قرائت سوگندنامه به طور رسمی فعالیت خود را 

آغاز کردند.
صوفی: مدیریت شــهری در کنــار اقدامات 
عمرانی به مســائل اجتماعی و نیازهای اساسی 

مردم نیز توجه می کند
شــهردار همدان در این آیین اظهار کرد: شوراهای 
اجتماعی محالت آغاز یک کار بزرگ در مدیریت شهری 
اســت که قطعاً می تواند به باال بردن کیفیت زندگی در 

شهر کمک کند.
عباس صوفی ادامه داد: این اتفاق خوب حاصل نگرش 
اعضای شورای اسالمی شهر است که مدیریت شهری را 
به ســمت باال بردن کیفیت زندگی مردم شهر همدان 

هدایت می کند.
وی ضمن تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای اساســی 
مردم با استفاده از رویکرد مشارکتی شهروندان خاطرنشان 
کرد: مدیریت شــهری در کنار اقدامات عمرانی به مسائل 
اجتماعی و نیازهای اساســی مردم نیز توجه می کند و در 
واقع توجه به نیازهای مردم در حوزه مدیریت شهری قطعاً 

می تواند به باال بردن کیفیت خدمات کمک کند.
صوفی افــزود: امیدواریم با اتفــاق خوبی که در این 
دوره از مدیریت شــهری رقم خورد، بتوانیم شهروندان 
مشارکت جو را در حوزه مدیریت شهری مشارکت بدهیم 
و شهری مشارکت پذیر داشته باشیم و از حضور اعضای 
شورای اجتماعی محالت برای توسعه هدفمند شهر و باال 

بردن کمیت و کیفیت خدمات شهری بهره مند شویم.
وی تصریــح کرد: ما افتخار می کنیــم که این اتفاق 
بزرگ در این دوره از مدیریت شــهری و شورای اسالمی 
شــهر رقم خورد و امیدواریم بتوانیــم این کار را به کل 

محالت شهر تعمیم بدهیم.
صوفــی ضمن تشــکر از اعضای شــورای اجتماعی 
محالت برای شــرکت در دوره های آموزشــی این شورا 
تصریح کــرد: اعتقاد داریم که اگر می خواهیم شــهری 
پویا و اثرگذار داشته باشیم تا شهروندان در آن احساس 

آرامش کنند، قطعاً باید به نیازهای مردم توجه کنیم.
وی تقویــت نواحــی و پروژه محــور بــودن بودجه 
شــهرداری را از دیگر اقدامات خوب در حوزه مدیریت 
شــهری دانست و افزود: امسال در رویکرد بودجه 98 به 
نیاز شهروندان از محالت توجه کردیم و بر اساس نیازها 
به بودجه کل رسیدیم و از اعضای شورای اسالمی شهر 
همدان نیز که در تدوین بودجه در کنار مدیریت شهری 

بودند، تشکر می کنم.
* گردان: اعتقاد داریم اگر مشــارکت مردمی 

نباشد در کارها موفق نخواهیم بود
رئیس شــورای اســالمی شــهر همدان نیز در این 

آیین ضمن تشــکر از کارکنان شهرداری همدان اظهار 
کرد: از سال ها پیش ناحیه محوری و محله محوری را در 
قسمت های مختلف شهر در دستور کار قرار داده ایم اما 
شورای اجتماعی محالت مشکالت محلی و منطقه ای را 
بررسی می کند و پل ارتباطی بسیار نزدیکی با شهرداری 
مناطق اســت که می تواند از بســیاری از دوباره کاری ها 

جلوگیری کند و هزینه ها را نیز کاهش دهد.
کامران گردان اضافه کــرد: امیدواریم بتوانیم از این 
شوراها در بودجه بندی و سایر مسائل و مشکالت محالت 
اســتفاده الزم را داشــته باشــیم و اعضای این شورای 
مشورتی که در محالت شکل گرفته نیز با درایت بتوانند 

مدیریت شهری را کمک کنند.
وی تصریح کرد: اعتقاد داریم اگر مشــارکت مردمی 
نباشــد در کارها موفق نخواهیم بود و امروز حضور 90 
درصدی اعضای شــورای اجتماعی محالت در دوره های 
آموزشی نشان می دهد که احساس مسؤولیت پذیری این 

افراد بسیار باال است.
وی خاطرنشان کرد: اعضای شورای اجتماعی محالت 
کار بســیار دشــواری را در پیش دارند؛ چراکه باید این 
کار را از نقطه صفر بپیمایند، بنابراین باید با قوت هرچه 
تمام تر کار خود را آغاز کنند تا بتوانیم در سال های آینده 
با الگوگیری از 4 محله آزمایشــی، این اقدام را در سایر 

محالت شهر نیز انجام دهیم.
وی گفت: بــا هم افزایی بین دســتگاه های مختلف 
اســتان، مدیریت یکپارچه شــهری ایجاد می شود و ما 
می توانیم بسیاری از مشکالت از جمله آب، برق و... را از 

طریق شورای اجتماعی محالت بررسی کنیم.
رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان خاطرنشان 
کرد: تمامی هم افزایی ها بین دســتگاه های مختلف با 
انعقاد تفاهم نامه ها به نفع شهروندان انجام شده است 
تا بتوانیم مدیریت یکپارچه شــهری را به منصه ظهور 

برسانیم.
وی خطاب به شــهردار همدان نیز گفت: تالش شود 
تا عالوه بر 4 محله کوی محمدیه، کوی شهید مدرس، 
کــوی کوثر و جوالن در 2 مــاه پیش رو، 8 محله دیگر 
به این محالت اضافه شــود تا بتوانیم مسائل و مشکالت 

مناطق مختلف شهر را احصا کنیم.

گردان ضمن اعالم آمادگی شــورای اســالمی شهر 
برای کمک ها و مصوبات الزم نیز گفت: بهتر است تعداد 
معتمدان افزایش پیدا کند تا این اتاق فکری که در قالب 
شــورای اجتماعی محالت شکل گرفته است گسترده تر 
شــود و کارگشا باشــد و ضمن ایجاد پل ارتباطی بین 
مدیریت شهری و مناطق بهره الزم را در مباحث عمرانی، 

اجتماعی، فرهنگی و... داشته باشیم.
اقدامی  محالت  اجتماعی  شورای  *سلماسی: 
مؤثر در تشویق شــهروندان به مشارکت در امور 

شهری است
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی 
شهر همدان نیز با بیان اینکه هدف از تشکیل شوراهای 
اجتماعــی محالت، افزایش حضور مــردم در اداره امور 
شــهری از طریق نهادسازی اجتماعی است، اظهار کرد: 
امروز در رویکرد جامعه شــناختی، شــهر به مثابه یک 
واقعیت اجتماعی تعریف و بررسی می شود از این رو طبق 
دیدگاه صاحبنظران، مدیریت شــهری بهتر است تا در 
فرآیند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها بهره مند شود 

و مردم در این تصمیم گیری ها شریک و سهیم باشند.
رضوان سلماسی تصریح کرد: یکی از راه های مشارکت 
مردم در اداره امور، ایجاد و توسعه نهادها و سازمان های 
محله ای اســت که شــوراهای اجتماعی محالت هم از 
جمله آنها است که این الگوی مشارکتی به دلیل مشکل 
ساختاری و اهداف و برنامه های خاص خود، الگوی نوینی 

به شمار می رود.
وی تأکید کرد: شــورای اسالمی شهر و شهرداری ها 
موظف بــه ایجاد و جلب مشــارکت مردم هســتند و 
راه اندازی شــورای اجتماعی محــالت اقدامی مؤثر در 
تشویق و ترغیب شهروندان به مشارکت در امور شهری 
اســت که باعث می شود مردم به طور مستقیم نظرات و 
پیشــنهادات خود را در حوزه شهری ارائه کنند و بر کار 

شهرداری نظارت داشته باشند.
وی افــزود: راه انــدازی شــورای اجتماعی محالت 
آغازگر ایجاد یک الگو و تحول در شــهر اســت، شورای 
اجتماعی محالت همدان از بین افراد مورد اعتماد مردم 
و در بخش های مختلف همچون بازاریان، جوانان، بانوان، 
مساجد و پایگاه های بسیج تشکیل شده است که وجود 

این شوراها تسریع کننده تعامل مورد نیاز مدیریت شهری 
با شــهروندان به منظور دستیابی به محیطی ایده آل در 
اجرای سیاست های مدیریت و پاسخ گویی به شهروندان 

مطالبه گر است.
وی در پایان تصریح کرد: شــورای اجتماعی محالت 
مختص شــهرداری همــدان نبوده و شــهرداری تنها 
بسترسازی و ســازوکار اجرای آن را فراهم کرده است و 
انتظار می رود تا همه سازمان ها و نهادها برای هم افزایی 
و خدمات رســانی به مردم مددرسان مجموعه مدیریت 

شهری باشند.
خوشبخت: تنظیم و انتشــار 2 جلد کتاب با 
عنوان »دستورالعمل مدیریت اجتماعی محالت« 

و »آموزش مبانی مدیریت شهری«
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان نیز در ابتدای این آیین اظهار کرد: افتخار بزرگی 
است برای مدیریت شهری و شــورای شهر همدان که 
شــوراهای اجتماعی محالت برای اولین بار در همدان و 
کشور تشکیل و راه اندازی شد و در واقع همدان یکی از 

شهرهای پیشرو در تشکیل این شوراها است.
سعید خوشبخت خاطرنشان کرد: شورای اجتماعی 
محالت از تابستان سال گذشته با مصوبه شورای اسالمی 
شــهر در دبیرخانه مرکزی آغاز به کار کرد و تاکنون 73 
جلسه راهبردی، پشتیبانی و عملیاتی نیز با معتمدان و 

کارشناسان برگزار شده است.
وی آغاز به کار این شــوراها را بســیار قوی و توأم با 
وحدت و همدلی توصیف کرد و گفت: با توجه به داشتن 
12 ناحیه در شــهر همدان، امیدواریم پس از شروع به 
کار 4 محله منتخب، در 8 ناحیه دیگر نیز این شــوراها 
ســاماندهی و تشکیل شــوند و در بازه زمانی چندساله 
شاهد مشارکت خوب و مؤثر در سایر محالت شهر باشیم.

رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان تصریح کرد:  یکی از اقدامات بسیار 
خوب دبیرخانه مرکزی شورای راهبردی تنظیم و انتشار 
2 جلد کتاب با عنوان »دستورالعمل مدیریت اجتماعی 
محالت« و »آموزش مبانی مدیریت شهری«  است که در 

طول 8 ماهه تنظیم شده است.
وی با اشــاره بــه اینکــه حداقل اعضای شــورای 
اجتماعــی هر محله 9 نفر و متشــکل از روحانی محله، 
جوان محله، بانوان محله و... اســت، ادامه داد: محتوای 
دوره های آموزشــی اعضای شــورای اجتماعی محالت،  
شامل شرح وظایف شــورای اجتماعی محالت، ارتباط 
مؤثر با شــهروندان، مدیریت محله و آشنایی با سازوکار 

دستگاه های اجرایی است.
گفتنــی اســت در پایان ایــن آییــن از کتاب های 
»دســتورالعمل مدیریت اجتماعی محالت« و »آموزش  
مبانی مدیریت شــهری« که در یک بازه زمانی 8 ماهه 
و به همت دبیرخانه مرکزی شــورای راهبردی محالت 

تنظیم شده بود رونمایی شد.
همچنین در ایــن آیین اعضای شــورای اجتماعی 
محالت شــهر همدان با قرائت ســوگندنامه و برگزاری 
آیین تحلیف فعالیت خود را به طور رســمی آغاز کردند 
ضمن اینکه در این مراسم تفاهم نامه ای نیز بین شورای 
اجتماعی محالت با نیروی انتظامی و ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی در راستای مشارکت و تعامل بیشتر در 

شهر منعقد شد.

در کارگروه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده عنوان شد:

266 میلیارد تومان تسهیالت سیل در بخش کشاورزی همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: 834 میلیارد تومان 
میزان خسارت وارد شده سیل به بخش کشاورزی 
استان اســت که تاکنون 266 میلیارد تومان آن 

تخصیص داده شده است.
به گــزارش خبرنگار هگمتانــه، 834 میلیارد تومان 
میزان خسارت واردشده سیل به بخش کشاورزی استان 
اســت که تاکنون 266 میلیارد تومان آن تخصیص داده 

شده است.
*شاهرخی: دستگاه های استان سهم خود را از 

اعتبارات سیل از وزارت متبوع دریافت کنند
استاندار همدان در کارگروه بازسازی و نوسازی مناطق 
سیل زده با بیان اینکه در 24 ساعت 143 میلی متر بارش 
به اندازه 6 ماه بارندگی در استان داشتیم، گفت: همدان 

دومین استان پربارش کشور در ایام فروردین بود.
سید سعید شاهرخی با اشاره به اینکه مدیریت سیالب 
فروردین نشــان از آمادگی دســتگاه های استان داشت، 
عنوان کرد: ریزش ها و آسیب ها عمدتاً در خانه های گلی 

رخ داد.
وی با اشاره به اینکه میزان برآورد خسارت ها در همان 
روزهای اول انجام شد، اظهار کرد: اگر بتوانیم خسارت ها 
را جبران و خانه ها را بازســازی کنیم یک نوسازی خوبی 

صورت می گیرد.
این مســؤول گفت: دولت اراده کرده است خسارت ها 

را جبران کند.
وی بیان کرد: اعتبارات سیل به دستگاه های اجرایی 

ملی داده شده است که ضروری است دستگاه های استان 
سهم خود را از وزارت متبوع دریافت کنند و دستگاه های 

اجرایی می بایست گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.
وی بــا بیان اینکه از عملکرد بانک هــا رضایت دارم، 
عنــوان کرد: انتظــار داریم بانک هــا در زمینه پرداخت 

تسهیالت سیل نیز خوش بدرخشند.
این مسؤول عنوان کرد: با همه مشکالتی که داشتیم 
دستگاه ها در مهار سیالب همکاری خوبی داشتند که باید 

این همکاری در بازسازی نیز صورت گیرد.
*طالبی: قرارگاه بازســازی و نوسازی مناطق 

سیل زده تشکیل شده است
رئیس مدیریت بحران اســتانداری همدان نیز با بیان 

اینکه خسارت های سیل به وزارتخانه ارسال شده است، 
گفت: خسارت ها در دو بخش مردمی و زیرساختی است.

علیمــردان طالبی عنوان کرد: میزان خســارت های 
مردمی از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه قرارگاه بازســازی و نوسازی مناطق 
سیل زده تشکیل شــده است، گفت: در استان ها نیز این 

قرارگاه تشکیل شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه اعتبــارات بــا توجه به 
گزارش های ارسال شده در اختیار دستگاه های مرکزی 
قرار می گیرد، گفت: دســتگاه ها موظف هستند سهم 

استان را پیگیر باشند.
این مسؤول عنوان کرد: تمام خسارت ها و پرداخت ها 

می بایست وارد سامانه کشوری شوند.
*ظفری: 8 هزار و 557 واحد روستایی و شهری 

خسارت دیده و تخریب شده هستند
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان 
نیز با بیان اینکه 21 هزار مســکن روســتایی و 2 هزار 
مسکن شهری توسط 90 کارشناس ارزیابی شده است، 
گفت: سرعت عمل اســتان در برآورد هزینه ها و میزان 

خسارت ها برگ برنده استان بود.
حسن ظفری با اشــاره به اینکه 8 هزار و 557 واحد 
روستایی و شهری خسارت دیده و تخریب شده هستند، 
بیــان کرد: 9 هزار و 531 واحد تعمیری و 2 هزار و 472 

واحد دچار آسیب اثاثیه منزل شده است.
وی گفت: 5 هزار و 470 میلیارد ریال میزان تسهیالت 
واحدهای تعمیری و یک هزار و 472 میلیارد ریال کمک 

بالعوض برای واحدها است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان هم با 
بیان اینکه میزان خسارت سیل به بخش کشاورزی 834 
میلیارد تومان است، گفت: تاکنون 266 میلیارد تومان آن 

تخصیص یافته است.
منصور رضوانی جالل عنوان کــرد: به برخی قنات ها 
آسیب وارد شد که منتظر تسهیالت نماندیم و با همکاری 

فرمانداری ها اقدامات الزم را آغاز کردیم.
وی گفت: 2هزار و 500 پرونده در شهرستان ها برای 
کمک های بالعوض و 2هزار و 600 پرونده برای تسهیالت 

4 درصد تشکیل شده است.

کاهش تقاضای بازار گوشت
وعده رئیس اتحادیه قصابان همدان: کاهش قیمت گوشت از هفته آینده            عرضه گوشت منجمد بر تقاضا پیشی گرفته است

اتحادیه  رئیس  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
قصابان همدان گفت: به علت کســادی بازار و 
کاهش تقاضای مردم برای خرید گوشت تعداد 

نیز کاهش یافته است. کشتار 
اکبر ســپهری وفا در گفتگویــی اظهار کرد: چند 
ماهی اســت که قیمت گوشــت قرمز ثابت مانده و 
افزایش قیمتی نداشــته است. اما در ماه آینده سیر 

نزولی قیمت گوشت در همدان آغاز می شود.
وی بــا بیان اینکه در تیر ماه قیمت هر کیلو گرم 
گوشــت قرمز حداقل 5 هزار تومان کاهش می یابد، 

تصریــح کرد: ممکن اســت در ماه هــای آینده این 
کاهش قیمت به 10 هزار تومان هم برسد.

رئیــس اتحادیــه قصابــان همــدان گفــت: در 
حــال حاضر قیمت هــر کیلو گرم گوشــت مخلوط 
گوســفندی 92 هــزار تومان و نرمــه آن نیز 125 
هزار تومان اســت. همچنین هر کیلو گوشت مخلوط 
گوســاله با قیمت 95 هــزار تومان و نرمه آن با نرخ 

105 هزار تومان به فروش می رسد.
سپهری وفا با اشاره به اینکه در یک مقطع زمانی 
عرضه گوشــت منجمد در بازار به صفر رسیده بوده، 

اظهار کرد: خوشــبختانه اکنون گوشــت منجمد به 
میــزان فراوان در بازار موجود اســت و حتی مقدار 
عرضه بر تقاضا پیشــی گرفته اســت. عرضه فراوان 
گوشــت منجمد در بازار عاملی برای کاهش قیمت 

گوشت گرم است.
وی افــزود: هر کیلو گوشــت منجمــد در بازار 
همدان با قیمت 50 هزار تومان به فروش می رســد 
که پیش بینی می کنیــم این رقم به 48 هزار تومان 

برسد. هم 
رئیس اتحادیــه قصابان همدان با بیان اینکه به 

علت کســادی بازار و کاهــش تقاضای مردم برای 
خرید گوشــت تعداد کشتار نیز کاهش یافته است، 
ابراز کرد: قیمت هر کیلو گرم دام زنده گوســفند 
86 هــزار تومان و گوســاله نیز 70 هــزار تومان 

است.
ســپهری وفا به موضوع قاچاق دام زنده اشــاره 
کرد و گفت: علت اصلی شدت گرفتن قیمت گوشت 
در ســال گذشــته قاچاق دام بود اما در این روزها 
آمار قاچاق دام نســبت به ماه های گذشــته کاهش 

است. داشته  چشمگیری 

خبــر همدان

یادداشت روز

بازی دشمن
 را رونق ندهیم

صادقیان حسین 

برخــی از ما کــه معمــوالً خوش نیت هم 
هســتیم با بخشــی افکار و رفتارها در زمین 
دشــمن و در جهت تقویت نقشــه بدخواهان 
مشــی می کنیم. مثــاًل اگر همین دشــمنان 
خارجی با آمارهای رســمی و بعضاً بین المللی 
تأیید کننــد که ما در عرصه هایی پیشــرفت 
آیا می تواند  داشته ایم تشــکیک می کنیم که 
درســت باشــد؟ و این حالت برزخــی را به 
دیگــران منتقل و بــازار یأس آفرینی را رونق 

می دهیم.
از جملــه مســائل یا به اعتبــاری معضل 
مبتــال بــه جماعتی از مــا اعتقــاد غلط به 
اثربخــش نبــودن فریضه امر بــه معروف و 
اســت  اســت؛ گرچه ممکن  از منکر  نهــی 
ایــن عارضه از تنبلی، انفعــال یا نوعی نفاق 
اهالی  از  ارزیابــی  پنهان نشــأت گیرد ولی 
انجام ایــن فریضه به تحقیــق ثابت می کند 
کــه امر به معروف و نهی از منکر با الیه ها و 
نمودهــای مختلفش در اکثر موارد اثربخش 

است. پیشران  و 
در حدیث معصوم علیه السالم داریم آمران 
بــه معروف و ناهیان از منکر جانشــینان خدا 
و پیامبــر)ص( هســتند، حال چــرا برخی از 
مــا می گوییم اگر این فریضــه را انجام دهیم 
گاهی مــورد انتقاد یا حتی نفرت عده ای قرار 
می گیریم آیا ما نباید در راه اشاعه ارزش های 
اجتماعــی و اخالقــی هزینه ای هــم گرچه 

بدهیم؟! حداقل 
مگر پیامبــران و صالحان در طول تاریخ 
برای انجام ایــن کار هزینه نداده اند چگونه 
مــا می خواهیم پیرو و شــیعه ایــن اعاظم 
چگونه  ندهیــم؟  هزینــه ای  ولــی  باشــیم 
می خواهیــم خــود را از محبــان و پیروان 
حســین بــن علی علیه الســالم به حســاب 
آوریم ولی آهســته برویم و آهســته بیاییم 
که گربه شــاخمان نزند! ضمن اینکه ادعای 
مشــی راه ســعادت آفرین ائمــه معصومین 

داریم؟! را  علیهم السالم 
عــده ای از ما در برخورد با مظاهر زشــت 
اجتماعــی و فرهنگــی نشســته ایم و فقــط 
آمــوزش و پرورش چــه می کند؟  می گوییم 
ارشــاد، ســازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و 

قوه قضاییه چه می کنند؟ 
گرچــه هر یک از اینهــا وظایفی دارند که 
بخشــی را انجام و در بخشــی قصور و تقصیر 
دارنــد ولی جلوتر از هــر چیز باید از خود در 
هر جایگاه حقیقی و حقوقی ســؤال کنیم من 
و شــما چه کرده و می کنیــم؟ پیامبر مکرم 
اســالم در موقعیتــی می فرماینــد خداوند از 
مؤمن ضعیف نفــرت دارد! اصحاب می گویند 
یا رســول اهلل مؤمن ضعیف کیســت؟ رسول 
گرامــی اســالم می فرمایند »کســی که اهل 
امــر به معروف و نهی از منکر نیســت«. امید 
اســت از قاعدیــن درباره ایــن فریضه مهم و 
اساســی نباشــیم و از هرگونه تــالش برای 
اجتماعی در الیه های  تخفیف مظاهر زشــت 
مختلف دریغ نورزیده و با ســکوت و انفعال و 
یأس آفرینی رونق بخش زمین بازی بدخواهان 

نباشیم.  خارجی و داخلی 
إن شاءاهلل



الدهر يومان يوم لك ويوم عليك 
فــان کان عليك فاصبـر وان کان 
لك فالتبطـر وکالهمـا سينحسر

امــام علــی )ع( : روزگار دو روز اســت، روزی بــه کام 
تــو و روزی بــه زيــان تــو، چــون بــه کام تــو بــود 
سرمســت مشــو و چــون بــه زيان تــو بــود غمناک 
ــت ــش توس ــه آزماي ــر دو ماي ــرا ه ــاش، زي مب

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

به شــماره ثبت 410 و شناســه ملي 10820023845 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســاليانه مورخ 1397/10/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد: -1 اعضاء 
هيئت مديره به قرار ذيل براي مدت دوســال انتخاب گرديدند: آقاي علي مال اميري باکدملي3978564556 وخانمها زهرا شــيخ االسالمي باکدملي 3978210614 
و ريحانــه مال اميري باکدملي 3979316408 -2 آقاي جواد گل احمدي باکدملي 3979267318 به ســمت بــازرس اصلي و خانم مرضيه بهرامي داراني باکدملي 

3978474565 به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تويسرکان )499866(

آگهي تغييرات شرکت خوراک دام کيميا کوه تويسرکان شرکت سهامي خاص

- 22200 

به شــماره ثبت 3408 و شناســه ملي 10861123996 به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1398/02/28تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1 - اعضاي هيات مديره 
به ســمت ذيل تعيين گرديدند: آقاي ســيف اله احمدي شــماره ملي 4010764880به ســمت مديرعامل و عضو هيئت مديره آقاي نصرت اله احمدي شماره ملي 
4010766085به سمت رئيس هيئت مديره آقاي محمدرضا احمدي شماره ملي 4010766859 به سمت نايب رئيس هيئت مديره آقاي جعفر احمدي شماره ملي 
4010779144 به ســمت عضو علي البدل هيئت مديره 2 - حق امضاء کليه اســناد واوراق بهادار وتعهدآوربانکي با مديرعامل و رئيس هيئت مديره ودر غياب رئيس 

با نايب رئيس و با مهر شرکت معتبر مي باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )499867(

آگهي تغييرات شرکت گاوداري پيمان خان گرمز شرکت سهامي خاص

- 22201 

به شــماره ثبت 3408 و شناسه ملي 10861123996 به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1398/02/28تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1 - آقاي 
ســيف اله احمدي با شــماره ملي 4010764880، آقاي نصرت اله احمدي با شماره ملي 4010766085 و آقاي محمدرضا احمدي با شماره ملي 4010766859 به 
عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره و آقاي جعفر احمدي با شماره ملي 4010779144 به سمت عضو علي البدل هيئت مديره همگي براي مدت دوسال انتخاب شدند.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )499868(

آگهي تغييرات شرکت گاوداري پيمان خان گرمز شرکت سهامي خاص

- 22202 

به شــماره ثبت 2475 و شناســه ملي 10861117106 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1396/11/29تصميمات ذيل اتخاذ شد: نشاني شرکت 
به آدرس: اســتان همدان - شهرســتان همدان - بخش مرکزي - شهرهمدان - محله ســعيديه -کوچه شهيدرنگچيان -کوچه شهيد شبيري -پالک 58 - طبقه اول 

-کدپستي 6516775151 تغييريافت وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گرديد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )499869(

آگهي تغييرات شرکت راه و ساختمان همدان راه شرکت با مسئوليت محدود 

- 22203 

به شــماره ثبت 8177 و شناســه ملي 10820079050 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ســاليانه مورخ 1398/03/04تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1 - آقاي محمد 
حبيبيان به شــماره ملي 3874511294 به عنوان بازرس علي البدل، آقاي حميد کلهري به شــماره ملي 3873013908 به عنوان بازرس اصلي براي يک ســال مالي انتخاب 
گرديدند. 2 - اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براي مدت دو ســال انتخاب گرديدند: آقاي ســعيد غفاري نيکخو به شــماره ملي 3874702332 آقاي بهزاد غفاري نيکخو به 
شماره ملي 3875554787 آقاي حسين کاوياني حقگو به شماره ملي 3873467712 -3 ترازنامه و عملکرد سودوزيان منتهي به سالهاي 95 و 96 مورد تصويب قرار گرفت. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )499870(

آگهي تغييرات شرکت آمود سازه هگمتانه شرکت سهامي خاص

- 22204 

به شماره ثبت 8177 و شناسه ملي 10820079050 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/03/04تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضا هيات مديره 
به قرار ذيل تعيين گرديد: آقاي ســعيد غفاري نيکخو باشــماره ملي 3874702332 به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره آقاي بهزاد غفاري نيکخو باشماره ملي 
3875554787 به ســمت رئيس هيئت مديره آقاي حســين کاوياني حقگو باشماره ملي3873467712 به ســمت نايب رئيس هيئت مديره -2 کليه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت اعم از چک، ســفته، برات، اوراق بهادار واسناد تعهدآوربانکي و ديگر قراردادها با امضاي مديرعامل آقاي)سعيد غفاري نيکخو( به تنهايي و با 

مهر شرکت معتبر مي باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )499876(

آگهي تغييرات شرکت آمود سازه هگمتانه شرکت سهامي خاص

- 22205 

برابر راي شــماره 139760326034000052 مورخه 1398/01/27هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي اسمعيل نجفي شريعتي فرزند حسن به  شماره شناسنامه 15 صادره از همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يک قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 114424/81 مترمربع تحت پالک 131/208 واقع در همدان بخش 5 خريداري مع الواسطه از سيدعباس هاشمي و حسين سلطانيان و حسن 
نجفي و معصومه قراگوزلو محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است درصورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/03/26* تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/10 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

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

شماره آگهي: 22207 شماره م الف: 146

برابر راي شماره 139760326034000049 مورخه 1398/01/26هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي رضا نجفي بهزاد فرزند حســن به  شــماره شناســنامه 11 صادره از همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه 
زمين مزروعي آبي به مساحت 46917/03 مترمربع تحت پالک 131/207 واقع در همدان بخش 5 خريداري مع الواسطه از بيرامعلي و محمد علي مرادي و علي ترابي محرز گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است 

درصورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/03/26 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/10 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

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

شماره آگهي: 22208 شماره م الف: 148

آقاي محمد خســروي گويا داراي شناســنامه شماره 9158 به شرح دادخواست به کالسه980176/ 114ح از اين حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده است که 
شــادروان حجت اله خســروي گويا به شناسنامه شماره 43 در تاريخ 85/11/16 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن متوفي/ متوفيه منحصراست به: 1- افسانه 
خسروي گويا فرزند حجت اله به ش ش 50 دختر متوفي 2- محمد خسروي گويا فرزند حجت اله به ش ش 9158 پسر متوفي 3- سوسن خسروي گويا فرزند حجت اله به ش ش 8875 
دختر متوفي 4- فريبا خسروي گويا فرزند حجت اله به ش ش 43 دختر متوفي 5- نيکو خسروي گويا فرزند حجت اله به ش ش 9157 دختر متوفي 6- فرزانه خسروي گويا فرزند حجت 
اله به ش ش 12 دختر متوفي 7- مهرانگيز راشدي فرزند محمدحسن به ش ش 138 همسر متوفي والغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتي در خواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي 

نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي/ متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي حوزه 114 شوراهاي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت

 22189 شماره م الف: 217

3 یکشنـبـــه 26 خرداد ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4272

اخبار کوتاه

عفو و تخفیف 582 نفر از محکومان 
تعزیرات با موافقت رهبر انقالب

مدیــرکل نظارت بــر اجرای احکام ســازمان 
تعزیرات حکومتی از عفو و تخفیف مجازات 582 
نفر از محکومان ســازمان تعزیــرات حکومتی با 
موافقت رهبر معظم انقالب به مناسبت عید فطر 

خبر داد.

هدف از »پرستو سازی« میترا استاد، 
لکه دار کردن دستگاه امنیتی است

عبــدی فعال سیاســی اصالح طلــب هدف از 
پرســتو خواندن میترا اســتاد را لکــه دار کردن 
دســتگاه های اطالعاتی دانست و خاطرنشان کرد 
که متهم کردن یک زن، عملی به غایت غیراخالقی 

است.

کاهش 20 درصدی قیمت گوشی های 
همراه در روزهای آینده

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی معتقد است با ثبت سفارش سه میلیون 
گوشــی همراه قیمت این کاال در روزهای آینده 

بیش از 20 درصد کاهش پیدا می کند.

زمان انتشار کارت ورود به جلسه 
آزمون سراسری 98 مشخص شد

طبق اعالم سازمان ســنجش آموزش کشور، 
اطالعیــه زمان و نحوه پرینت کارت شــرکت در 
آزمون سراســری ســال 1398 روز دوشنبه سوم 
تیرماه همراه با ســایر شرایط و ضوابط شرکت در 

آزمون منتشر خواهد شد.

بازگرداندن الیحه تعیین تکلیف تابعیت 
فرزندان حاصل از ازدواج با مردان 

خارجی به مجلس

سخنگوی شــورای نگهبان در رابطه با الیحه 
اصالح تعیین تکلیف تابعیــت فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانــی با مردان خارجی عنوان کرد: 
این الیحه با قانــون فعلی تفاوت چندانی ندارد و 
نظر هر دلســوزی را به خود جلب می کند. فقهای 
شــورای نگهبان معتقد بودند در مــاده اول این 
الیحه مســائل امنیتی حذف شــده است. موارد 
دیگــری نیــز در رابطه با این الیحــه به مجلس 

شورای اسالمی ارسال شده است.

ثبت  احوال در انتظار تولید انبوه 
بدنه کارت ملی هوشمند

سخنگوی سازمان ثبت  احوال گفت: در انتظار 
تولیــد انبوه بدنه کارت ملی هوشــمند توســط 
چاپخانه دولتی هستیم و هرزمان که این کارت ها 
تولید شــود، ثبت  احوال ایــن آمادگی را دارد که 

کارت های ملی هوشمند متقاضیان را صادر کند.

انعکاس
رسیدگی به پرونده 14 اخاللگر ارزی

مخالفت ایران و ترکیه با تحریم و یکجانبه گرایی 
در روابط بین الملل

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس جمهور با 
تأکید بر اینکه تهران عالقه مند به توسعه روابط 
با ترکیه در همه عرصه هاســت، گفت: باید به 
تالش  ها برای رساندن حجم مبادالت ساالنه دو 

کشور به سطح مورد توافق افزوده شود.
حجت االســالم حســن روحانی در دیدار رجب 
طیــب اردوغان رئیــس جمهور ترکیه در حاشــیه 
اجالس پنجمین نشست ســران کنفرانس تعامل و 
اعتمادسازی در آسیا )سیکا( با تأکید بر اینکه تهران 
عالقه مند به توسعه روابط با ترکیه در همه عرصه ها 
بویژه در حوزه اقتصادی و تجاری است، گفت: برای 
توسعه و تعمیق روابط ایران و ترکیه طی سال های 
اخیر گام های ارزنده ای برداشــته شــده و این روند 

باید شتاب بیشتری بگیرد.

روحانی همچنین همکاری های منطقه ای ایران و 
ترکیه را با اهمیت دانست و اظهار کرد: همکاری های دو 
جانبه و سه جانبه با روسیه در حوزه مسائل منطقه ای 
و از جمله در فرایند آستانه و بازسازی سوریه بسیار با 
اهمیت و در راستای تقویت صلح و ثبات منطقه است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در این 
دیدار گفت: روابط ایران و ترکیه روابطی رو به توسعه 
بــوده و تقویت بیش از پیش این روابط در عرصه های 

دوجانبه و منطقه ای بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: ترکیه مصمم است روابط خود را با تهران 

در همه عرصه ها توسعه دهد.
رؤسای جمهوری اسالمی ایران و ترکیه در این دیدار 
همچنین بر مخالفت خود با تحریم و زورگویی در منطقه 

تأکید کردند.

رئیس مرکز تحقیقات در حوادث و بالیا:

15 درصد تولید ناخالص ملی صرف حوادث طبیعی می شود
ایران و جهان: رئیس مرکز  هگمتانه، گروه 
تحقیقات در حــوادث و بالیا، گفت: حدود 15 
از تولید ناخالص ملی در بحث حوادث  درصد 
برای مدیریت  باید  که  طبیعی هزینه می شود 

حوادث برنامه ریزی بهتری داشته باشیم.
حمیدرضا خانکه در حاشیه نهمین کنگره بین المللی 
سالمت در حوادث و بالیا و در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه کشور ما ایران یکی از کشورهای حادثه خیز در 
دنیا محسوب می شود، گفت: این موضوع باید بیشتر 
مورد توجه قرار بگیــرد باید یکی از اولویت های تمام 
جامعه توجــه به حاکمیت خطــر و کاهش احتمال 

آسیب دیدگی هنگام بروز حادثه باشد.
وی با تأکید بر اینکه توجه به ریسک پذیری باال باید از 
اولویت های کشور باشد، گفت: تمام بیمارستان ها، مدارس 
و ساختمان هایی که ساخته می شوند باید برنامه ای برای 

پیشگیری از بروز حوادث و بالیا داشته باشند.
وی تصریح کــرد: عوامل خطر باید در تمامی این 
مراکز شناســایی شــده و برنامه ریزی مناسبی برای 

مدیریت آن ها صورت گیرد.
خانکه گفت: بدون شــک تدوین برنامه مناســبی 
بــرای مدیریت حوادث و کاهش تلفات ناشــی از آن 

هزینه ای را به کشور تحمیل خواهد کرد اما بدون شک 
حفظ جان چند نفر از هموطنان کشــورمان و کاهش 
هزینه هایی که بعد از بروز حادثه به کشور ما تحمیل 

خواهد شد ارزش پرداخت آن را دارد.
رئیس مرکز تحقیقات در حوادث و بالیا با اشاره به 
اینکه الزم است تمام سازه ها باید برای حوادث احتمالی 
ایمن ســازی شده باشند، تصریح کرد: سرزمینی مثل 
کشــور ایران که 93 درصد از زمین های آن در خطر 
بروز زلزله و 50 درصد در معرض بروز سیل قرار دارند 
و حدود 15 درصد از تولید ناخالص ملی آن در بحث 
حوادث طبیعی هزینه می شــود، باید برای مدیریت 
حوادث طبیعی برنامه بهتری داشــته باشند و هزینه 

و بودجه بیشتری را در نظر بگیرند.
خانکه با تأکید بر اینکه باید عالی ترین مقام های کشور 
به دنبال برنامه ریزی برای کاهش تلفات ناشی از حوادث 
و بالیا باشند و در این امر با ما مشارکت کنند، گفت: باید 
شواهد علمی در این حوادث مورد بررسی قرار بگیرند و 
یک برنامه جامع برای مدیریت حوادث مبتنی بر شواهد 
علمی تدوین شود. وی گفت: تحریم ها در زمان وقوع سیل 
مشکالتی را برای ما به وجود آورد اما با برنامه ریزی الزم از 

این حادثه سربلند خارج شدیم.

ایران و جهان

افزایش زائران حج تمتع به 84 هزار نفر
ایران  گــروه  هگمتانه، 
ســازمان  رئیس  جهان:  و 
به  اشــاره  با  زیارت  و  حج  
حجاج  اقامت  زمان  متوسط 
بر نامه ریزی  و  عربستان  در 
برای برپایی باعزت حج برای 
شدن  مشخص  از  ایرانیان، 
میزان ارز همراه زائران حج 

تمتع سال 98 خبر داد.
علیرضا رشیدیان در همایش 
آموزشــی توجیهــی مدیران و 
عوامل حج استان های گلستان، 
مازندران، گیالن و ســمنان با 

بیان اینکه امید است حج امسال در نهایت آرامش برگزار 
شــود، گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و 
در چارچــوب سیاســت های جمهوری اســالمی تالش 
برای ایجاد و تقویت روحیه اخوت، ارتباط با مســلمانان 
جهان و وحدت و تقریب بین مذاهب اسالمی و توجه به 
خودسازی از جمله ضرورت ها و ارکان این سفر معنوی، 

عبادی و سیاسی مورد توجه جدی است.
وی بــا تأکید بر اینکــه برنامه ریزی و هماهنگی های 
الزم برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم و تسهیل ارائه 
خدمات به زائران و حجاح ایرانی برای بهره گیری مطلوب 
از این سفر ارزشمند انجام شده است، اظهار کرد: با توجه 
به انجام پروازهای امسال توسط هواپیمایی کشورمان، به 
طور متوســط اقامت حجاج در عربستان 35 روز خواهد 
بود ضمن آنکه این زمان برای برخی کاروان ها بیش از این 
مدت خواهد بود و حجاج باید این زمان را فرصتی مغتنم 
دانسته و از ابعاد مختلف این حضور در جوار بیت ا...الحرام 

بهره بیشتری گیرند.
به گفته وی، با توجه به برنامه پروازی که عربستان بر 
آن توافق و اعالم کرده است، نخستین پرواز حجاج ایرانی 
17 تیرماه انجام از کشور به مقصد عربستان انجام می شود 
و پرواز های بازگشتی نیز از 27 مرداد )16 ذیحجه( آغاز تا 

17 شهریور  برابر با 8 محرم ادامه می یابد.

رشیدیان عنوان کرد: طی چند ماه گذشته تالش شده 
تا ضمن مذاکرات با طرف عربســتانی شرایط مناسبی را 
برای زائران خود در موسم حج تمتع 98 به دور از روابط 
سیاسی دو کشــور فراهم کنیم و بدین منظور تفاهمات 
خوبی با طرف سعودی شد که راه اندازی دفتر نمایندگی 
ســازمان حج و زیارت در عربســتان، برگزاری مراســم 
مناسبتی و ادعیه و افزایش تعداد زائران از 81 هزار نفر به 

84 هزار نفر از جمله این اقدامات بود.
رئیس سازمان حج و زیارت افزود: در این راستا انعقاد 
به موقع قراردادهای مسکن و تغذیه و تدارکات هم موجب 
شده تا به طور متوسط 8 درصد در حوزه مسکن معادل 
50 میلیون ریال سعودی و 5 درصد در هزینه های تغذیه 
حج امســال در عین حفظ و ارتقــای کیفیت خدمات، 
صرفه جویی شــود. وی در ادامه با اشاره به برگزاری این 
جلسات و نشست ها به منظور هماهنگی بیشتر دستگاه ها 
و بخش های خدمات رسان در امر حج و زیارت گفت: باید 
در شروع مناسک همه برنامه ها به صورت دقیق و منظم 
برگزار شود و در این میان تعامل، هماهنگی و هم افزایی 
همه بخش های دســت اندرکار الزمه و ضرورت برگزاری 

مناسب این برنامه هاست.
رشیدیان خاطرنشان کرد: سازمان حج و زیارت، بعثه 
مقام معظم رهبری، کاروان ها، مجموعه های خدماتی اعم 

از پزشــکی و آشپزخانه ها همه 
اجــزای یک پیکره محســوب 
می شــوند و باید برای عملکرد 
بهتر و خدمت شایســته تر گام 

برداریم.
رئیس سازمان حج و زیارت 
تصریــح کــرد: همچنیــن به 
منظــور رفع نواقــص، در قالب 
22 کارگروه آسیب شناسی حج 
ســال های گذشته انجام شده و 
در این راســتا رفع نقاط ضعف 
و توجه به نقاط قوت برای همه 
مدیــران و عوامل حج امســال 
ضروری اســت و باید همه دست اندرکاران به انجام شرح 

وظایف تعیین شده دقت الزم را داشته باشند.
رشــیدیان افزود: مدیران کاروان ها نسبت به کلیات 
تفاهم نامه، دستورالعمل های حج، شرح وظایف و برخی 
محدودیت ها همانند اسکان در مدینه منوره و ایام تشریق 
آگاهی  الزم را داشــته و زائران را برای این ایام توجیه و 

آماده کنند.
وی همچنین درخصــوص ارز گفت: ارز همراه زائران 
حج امســال هم همانند سال قبل 200 دالر تعیین شده 
که با توجه به هماهنگی صورت گرفته با بانک عامل قبل 

از سفر در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.
وی در موضوع ســوغات هم به زائــران توصیه کرد 
سوغات مورد نیاز خود را از فروشگاه های اینترنتی که در 
برخی استان ها هماهنگ و برنامه ریزی شده تهیه کنند که 
این موضوع هم در راستای حمایت از تولید داخلی است 
و از سویی با توجه به شرایط کنونی، ارز کمتری از کشور 
خارج می شود و هم زائران از مدت اقامت خود در این سفر 

معنوی بهره بیشتری می برند.
رئیس سازمان حج و زیارت در پایان این نشست ابراز 
امیدواری کرد با توجه به توافقات و اقدامات انجام شــده، 
حج امســال در نهایت آرامش، عزت و کرامت برای همه 

حجاج بویژه حاجیان ایرانی برگزار شود.

امیر خجسته نماینده همدان:

دولت در اجرای قانون افزایش حقوق ها تعلل نکند
ایــران و جهــان: رئیس  هگمتانــه، گروه 
فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری 
مجلــس تأکید کرد تعلل دولــت برای افزایش 

حقوق ها مردم را سردرگم کرده است.
امیر خجســته عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 
90 مجلس، با اشــاره به اختالف نظر دولت و مجلس 
در اجرای قانون افزایش حقوق کارکنان در ســال 98، 
گفت: دولت هــر طور که بخواهــد مصوبه مجلس را 
اجرایی می کند این در حالی اســت که مصوبه افزایش 
حقوق ها برای فرد، گروه یا جناح سیاسی خاص نیست، 

بلکه از سوی مجلس به قانون تبدیل شده است.
نماینــده مردم همدان و فامنیــن در مجلس دهم 
شورای اسالمی دولت در اجرای قانون افزایش حقوق ها 
تعلل و به نوعی لجبازی کرده است، گفت: در قانون به 
صراحت گفته شده اســت که به حقوق همه کارکنان 
دولت مبلــغ 400 هزار تومان به همــراه ضریب 10 
درصد اضافه شود، اگر دولت در مسیر اجرای این قانون 

مشکلی دارد با کمیسیون برنامه و بودجه و مجلس در 
میان بگذارد.

عضو هیأت رئیســه کمیســیون اصل 90 مجلس 
تأکید کرد: ســه ماه از ســال گذشته اســت و هنوز 
تکلیف روش افزایش حقوق ها معلوم نیست، این روش 
کشــورداری نیســت؛ چرا که حقوق بگیران به نوعی 

سرگردان شده اند.
وی بایــد مردم را از ســردرگمی خارج کرد، اظهار 
کرد: شاهد هستیم که دولت برخی از مصوبات مجلس 
را اجرا نمی کند و این بی حرمتی اســت، قانون  شکنی 
باالتر از این نیســت که سه ماه از سال بگذرد و دولت 
تن به اجرای قانون نداشــته باشد، در واقع با این کار 

قانون شکنی رواج داده می شود.
خجسته در ادامه بیان کرد: باید با عقالنیت مسائل 
را طرح کرد و اگر مشــکلی وجــود دارد موضوع را از 
مسیر قانونی رفع کرد، با عدم اجرای قانون روح و روان 

مردم بهم ریخته است.

این نماینده مجلس گفت: از هیأت رئیســه مجلس 
انتظار می رود در مقابل عدم اجرای قانون عکس العمل 
نشان دهند و از ابزار سوال و استیضاح استفاده کنند.

عضو هیأت رئیســه کمیســیون اصل 90 مجلس 
تأکید کرد: لجاجت رفتار مناســبی نیســت، دولت و 
مجلس باید با هم مســائل را پیش ببرند، مجلس اگر 
قدرتمند عمل کنــد دولت حتما به مصوبات و قوانین 

عمل می کند.
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شهرستان

خبــر

جالل قربانی
 شهید شاخص سال نهاوند  

سپاه  فرمانده  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
ناحیه نهاوند گفت: شــهید جالل قربانی به 
عنوان شهید شاخص نهاوند در سال 1398 

معرفی شده است.
ســرهنگ حســن مرادی اظهار کرد: معرفی 
شهدای شاخص در راستای آشنایی و بهره گیری 
هرچه بیشــتر جامعه به ویژه نسل جوان از روش 
و سبک زندگی این شهیدان است و با هدف الگو 
قرار دادن و معرفی هرچه بیشــتر و بهتر شــهدا 
به نســل جوان جامعه شهید شــاخص سال 98 

شهرستان نهاوند معرفی شد.
وی تصریح کرد: شــهید جــالل قربانی یکم 
بهمن 1337 در شهرستان نهاوند متولد شد و در 
20 شهریور ســال 1360 در منطقه سرپل  ذهاب 
به درجه رفیع شــهادت نایل آمد و پیکر مطهرش 
در جوار آستان مقدس شاهزاده محمد و علی)ع( 

شهر نهاوند به خاک سپرده شد.
مرادی افزود: هر ســاله جلساتی با بنیاد شهید 
اســتان در راستای معرفی شــهید شاخص سال 
انجام می شــود که هدف از این کار آشنایی بهتر 
جامعه و اقشــار مردم و جوانان با ســیره و روش 

شهداست.
وی عنوان کرد: هدف از معرفی شهید شاخص 
این اســت کــه ویژگی های این شــهدا به صورت 
گسترده در جامعه معرفی و نهادینه شود؛ چراکه 
اهمیــت، ارزش و ایثارگری شــهدا باعث آبرو و 

امنیت و حیثیت مردم ایران شده است.
مرادی گفت: بــا نگاهی بــه وصیت نامه اکثر 
شهدا به سه موضوع مشترک و روحیه اصلی آن ها 
اشاره شده است که شامل استکبار ستیزی، والیت 

مداری و شهادت طلبی است.
فرمانده ســپاه ناحیه نهاوند تصریــح کرد: اگر 
امروز در این شــرایط فعلی این روحیات هم توسط 
مســؤوالن و مردم پیگیری و اجرا شــود بسیاری از 

مشکالت مرتفع و برطرف خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی فامنین خبر داد

افتتاح 7 پروژه کشاورزی
 در فامنین

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر جهاد 
در  پروژه  هفت  افتتاح  از  فامنین  کشاورزی 

هفته جهاد کشاورزی خبر داد.
جعفر کاویانی دلشاد با بیان اینکه هفته جهاد 
کشــاورزی هرســاله از 21 خرداد آغاز می شود و 
تا 27 خرداد ادامه دارد، اظهار کرد: به مناســبت 
این هفته هفت پروژه آب وخاک، امور دام، زراعی، 
باغی و پرورش قارچ در شهرستان فامنین افتتاح 

خواهد شد.
وی میــزان ســرمایه گذاری پروژه هــای قابل  
افتتاح در هفته جهاد کشــاورزی 16هزار و 340 
میلیون ریال دانســت و یادآور شد: از این پروژه ها 
دو پروژه آب وخــاک، دو پــروژه دام، یک پروژه 
طــرح بوجاری، یک پروژه احداث باغ و یک پروژه 

پرورش قارچ است.
کاویانی دلشاد به تشریح این طرح ها پرداخت و 
افزود: طرح بره پرواری 200 رأسی با سرمایه گذاری 
4650 میلیــون ریال، طرح پــرورش زالو طبی با 
ظرفیت 500 هزار قطعه و با ســرمایه گذاری 40 
هزار میلیون ریال و با اشــتغال زایی سه نفر، طرح 
بوجاری با ظرفیت 1000 تن و با ســرمایه 4000 
میلیون ریال و اشــتغال زایی برای چهار نفر و دو 
طرح ســامانه نوین بارانی در سطح 40 هکتار از 
برنامه هــای شهرســتان فامنیــن در هفته جهاد 

کشاورزی است.
وی یادآور شد: با افتتاح این طرح ها و پروژه ها 
زمینه اشتغال برای 20 نفر میسر می شود و تعداد 
روســتاهای برخوردار در افتتاح پروژه های هفته 

جهاد کشاورزی چهار روستاست.
کاویانــی در خاتمه اظهار کرد: عالوه بر افتتاح 
پروژه ها غبارروبی گلزار شــهدا و دیدار با خانواده 
شــهدای جهاد کشــاورزی، دیدار بــا امام جمعه 
و فرماندار و ســخنرانی پیــش از خطبه های نماز 

جمعه نیز از دیگر برنامه ها در این هفته است.

افتتاح و بهره برداری 7 پروژه 
حوزه کشاورزی در اسدآباد

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر جهاد 
کشاورزی اســدآباد از افتتاح و بهره برداری 
این شهرستان  پروژه حوزه کشاورزی  هفت 

در هفته جهاد کشاورزی خبر داد.
ســقراط بیرنگ اظهار کرد: ایــن تعداد پروژه 
نوین  دامپروری، ســامانه های  شــامل طرح های 
آبیاری و مرمت و بازسازی راه های بین مزارع بوده 
که با اعتباری افزون بر 17 میلیارد و 842 میلیون 
ریال در هفته جهاد کشاورزی به صورت همزمان 

افتتاح می شود و به بهره برداری خواهند رسید.
وی با بیان اینکه اعتبار یکی از پروژه های قابل 
افتتاح از محل تســهیالت بانکی با اعتباری افزون 
بر 364 میلیون تومان پرداخت شده، تصریح کرد: 
این تعداد پروژه در دســت افتتــاح و بهره برداری 

برای 24 نفر ایجاد اشتغال پایدار کرده است.
بیرنگ در ادامه از مرحله دوم طرح سر شاخه 
کاری درختان گردوی این شهرســتان خبر داد و 
تصریح کرد: مرحله اول این طرح در ابتدای سال 
با استفاده از 1400 پیوندک انجام شد که مرحله 
دوم نیز از روز گذشــته آغاز شده و در این راستا 

یک هزار پیوندی خریداری شده است.

پیگیری راه اندازی دفاتر مجمع خیرین سالمت در اسدآباد و بهار

مجمع  مدیرعامل  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
راه اندازی  پیگیری  از  همدان  ســالمت  خیرین 
دفاتر مجمع خیرین ســالمت در شهرستان های 

اسدآباد و بهار خبر داد.
محمدصادق صبا با اشــاره بــه برنامه های مجمع 
خیرین ســالمت همــدان اظهار کرد: طی دو ســال 

گذشــته بیش از 70 جلســه آموزشــی در حوزه های 
مختلف نظیر پیشــگیری از بیماری کانسربرســت و 

پروستات برگزار شده است.
وی با اشــاره به اینکه جلسات آموزشی قابل لمس 
نیســت و ثمره آن را در سال های آینده خواهیم دید، 
گفــت: چند ماه پیــش گروه جوانــان مجمع خیرین 
ســالمت همدان تشکیل شــد که امیدواریم در آینده 

شاهد فعالیت چشمگیر این مجموعه باشیم.
مدیرعامل مجمع خیرین ســالمت همدان با بیان 
اینکه بــا فعالیت امور مددکاری معــادل مبلغ بالغ بر 
یک میلیارد و 800 میلیون تومان طی دو سال گذشته 
به بیماران نیازمند مســاعدت شده اســت، افزود: در 
حــوزه عمرانی نیز اقدامات خوبــی در مجمع خیرین 
صورت گرفته و شهرستان ها نیز در این زمینه فعالیت 

دارند.
وی با اشــاره بــه اینکه فاز اول خوابگاه خیرســاز 
شهرســتان فامنین به پایان رســید و فــاز دوم آغاز 

شده اســت، گفت: در رزن با مساعدت خیرین بخش 
»دیالیز« و »سی تی اسکن« در حال ساخت است.

صبا بــا بیان اینکــه در حال حاضــر 34 خانواده 
دانشــجوی تحصیالت تکمیلی متاهل ساکن خوابگاه 
خیرســاز همدان هستند، افزود: ســاخت 20 واحد از 
فاز بعدی پروژه خوابگاه همدان آغاز شــده و به دلیل 
افزایــش قیمت تجهیزات ســاختمانی، نیازمند کمک 

خیرین هستیم.
وی با اشاره به اینکه ساخت مرکز جامع سرطان با 
کمک خانواده مرحوم فرشچیان در حال ساخت است، 
گفــت: اداره آب و گاز در ســاخت این مرکز همکاری 

الزم را دارند که باید قدردان آنها بود.
مدیرعامل مجمع خیرین ســالمت همدان با تأکید 
بــر اینکه در حال ســاخت مرکز پژوهــش، آموزش، 
پیشگیری و درمان سرطان هستیم و این موضوع حائز 
اهمیت است، افزود: ساخت درمانگاه صالح آباد با کمک 

خیرین از دیگر اقدامات است.

640 متر  وی با اشاره به اینکه مرحومه منصور 
منزل خود را در میدان بعثت برای امور بهداشــتی 
و درمانی به دانشــگاه علوم پزشــکی هدیه کرده 
کــه امیدواریم بهره برداری مناســب از آن صورت 
گیرد، گفت: ســال گذشــته خانم خیری آپارتمان 
خود را بــه ارزش 600 میلیون تومــان به مجمع 
خیرین ســالمت بــرای درمان بیمــاران مبتال به 

کرد. هدیه  سرطان 
صبا با بیان اینکه خانواده جباری زمینی را در مقابل 
پادگان قهرمان به مجمع خیرین سالمت هدیه کردند 
و قدردان آنها نیز هستیم، افزود: امیدواریم سال آینده 
دفاتر مجمع خیرین سالمت در سایر شهرستان ها نظیر 

اسدآباد و بهار راه اندازی شود.
وی بــا تأکید بر اینکه هدف اصلی مجمع خیرین 
جلب مشارکت مردمی اســت، گفت: ظرفیت خوبی 
در اســتان در این زمینه وجــود دارد که باید از آن 

شد. بهره مند 

کشف تونل دستکند در نهاوند
تیم  سرپرست  شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
حفاری معبد الئودیسه نهاوند با بیان اینکه هفته 
گذشته یک تونل دســتکند تاریخی به ارتفاع 
بیش از یک متر در اطــراف منطقه دوخواهران 
کشف شــد، گفت: با توجه به گذشت دو هفته 
از آغاز حفاری معبد الئودیســه هنوز به نتیجه 

خاصی دست پیدا نکرده ایم.
مهدی رهبردر همین زمینه اظهار کرد: با توجه به 
اینکــه کار حفاری و تخلیه تونل در حال انجام اســت 
هنوز کار بررســی کامل از قدمــت آن صورت نگرفته 

است.
وی با بیــان اینکه گمانه زنی ها نشــان از آن دارد 
که ایــن تونل از مخفی گاه ها و محل گریز ســپاهیان 
و لشــکریان نظامی دوران اسکندر بوده که از آن برای 
مقاصد نظامی و امنیتی استفاده می شده است، گفت: 

کار حفاری این تونل همچنان ادامه دارد.
سرپرست تیم حفاری معبد الئودیسه نهاوند گفت: 

تاکنــون نزدیک به 40 متــر از خاک های داخل تونل 
تخلیه و همچنان به طول این دستکند اضافه می شود.

وی در رابطه با حفاری معبد الئودیســه نیز گفت: 
با توجه به گذشــت دو هفته از آغاز حفاری در منطقه 
مورد کاوش هنوز به نتیجه خاصی دست پیدا نکرده ایم.

رهبر ادامــه داد: با توجه بــه مخروبه بودن منازل 
منطقــه و احتمال ریزش برخی از منازل کار به کندی 
پیش می رود اما همچنــان امیدوارانه کار کاوش برای 

کشف نهایی معبد ادامه دارد.
وی افــزود: برای انجام کاوش در این منطقه دو ماه را 
در نظر گرفته ایم  که از ابتدای آغاز کاوش سرستون های 
ســنگی  کشف شــده  اســت اما تا مدت زمان باقیمانده 
چندین گمانه زنی دیگر صــورت می گیرد که امیدواریم 

بتوانیم این اثر گرانبهای تاریخی را کشف کنیم.
این باستان شناس افزود: با توجه به اینکه الیه های 
خاک در منطقه که از محالت قدیمی شــهر واقع شده 
است چندین بار طی سال های گذشته زیر و رو شده و 

کار کاوش را با کندی مواجه کرده است.
وی گفــت: تمــام تالش ما بر این اســت که تا 

پایــان مهلــت تعیین شــده کار کشــف معبد به 
برسد. سرانجام 

افتتاح واحد بره پرواری 1000 رأسی در نهاوند
هگمتانه، گروه شهرستان: روز گذشته 
همزمان با روز جهاد کشــاورزی با حضور 
فرماندار و مســؤوالن شهرستان نهاوند 
یک واحد دامی بره پرواری 1000 رأسی به 

بهره برداری رسید.
فرماندار نهاوند گفت: طی یک سال گذشته 
ما برای رونق اشــتغال تالش هایی انجام داده 
و کارهایی را در ســطح اســتان و شهرستان 

پیگیری کرده ایم که ثمربخش بوده است.
مراد ناصری گفت: طی این مدت از محل 
تســهیالت اشــتغالزایی 35 میلیــارد تومان 
پرداختی داشــتیم کــه 95 درصد طرح های 
معرفــی شــده نتیجه بخش بــوده و به ثمر 

است. نشسته 
وی با بیــان اینکه همه بایــد برای تحقق 
سیاســت رونق تولید و اشــتغال تالش کنند، 
گفــت: به منظــور پیگیری کارهــا از مراحل 
طرح های مختلف به طور مرتب بازدید به عمل 

آمده و جلســات متعددی با مسؤوالن استان برای رفع 
موانع برگزار شده است.

فرمانــدار نهاوند گفت: یکی از مهمترین بخش های 
اقتصــادی شهرســتان بخــش کشــاورزی اســت و 
ظرفیت های خوبــی در این زمینه وجــود دارد که با 
فعال شدن آنها زمینه اشتغالزایی و رونق تولید بیش از 

گذشته فراهم می شود.
وی گفــت: در هفتــه جهاد کشــاورزی 12 طرح 
بــا اعتبار پنــج میلیــارد و 850 میلیــون تومان به 
بهره برداری می رســد و برای 90 نفر به طور مستقیم 

شغل ایجاد می کند.
یک واحد گلخانه سبزی و صیفی جات نیز در زمینی 
به مســاحت 18 هزار مترمربع با اعتبار یک میلیارد و 
200 میلیون تومان از محل آورده بخش خصوصی در 
محل روستای فهرومند به بهره برداری رسید، این واحد 
گلخانه دارای شــش ســالن بزرگ است که به کشت 

خیار و گوجه اختصاص یافته است.
مدیر جهاد کشــاورزی نهاوند هــم اظهار کرد: این 
مرکز بزرگترین واحد دام ســبک در سطح شهرستان 
اســت که برای آماده ســازی آن یک میلیــارد و 800 

میلیــون تومان هزینه شــده که یک میلیــارد و 400 
میلیون تومان آن از محل تسهیالت اشتغال روستایی 

تأمین شده است.
حســین خردمند افزود: در حــال حاضر این واحد 
دامی دارای 370 رأس دام ســبک است که با تکمیل 
ظرفیت آن ســاالنه بیش از 50 تن به ظرفیت گوشت 

شهرستان اضافه می شود.
* مبارزه با سن مادر در 4200 هکتار از مزارع 

کشاورزی نهاوند
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند همچنین در گفتگویی 

از مبارزه با ســن مادر در چهــار هزار و 235 
هکتار از مزارع کشــاورزی این شهرستان خبر 

داد.
خردمند با اشاره به آغاز مبارزه با سن مادر 
و پوره ســن غالت در مــزارع نهاوند، گفت: از 
ابتــدای فصل مبارزه تاکنــون در چهار هزار و 
235 هکتار از مزارع شهرســتان نهاوند مبارزه 

با سن مادر انجام  شده است.
وی با اشــاره به مبارزه با پوره ســن غالت 
در دو هــزار و 522 هکتــار از مــزارع غالت 
شهرستان نهاوند گفت: با توجه به حجم باالی 
بارندگی های بهــاری و کاهش تراکم جمعیت 
ســن؛ ســطح مبارزه بــا این آفت نســبت به 

سال های گذشته کاهش داشته است.
مدیر جهاد کشــاورزی نهاوند گفت: سطح 
زیر کشــت گندم و جو آبی و دیم شهرســتان 
نهاوند در ســال زراعی جاری 34 هزار هکتار 
اســت و شبکه مراقبت ســن غالت متشکل از 
کارشناســان مستقر در مراکز با هماهنگی واحد حفظ 

نباتات در این زمینه فعالیت دارند.
وی با اشاره به فعالیت شش تیم از اوایل اردیبهشت  
امســال، گفت: عملیات مبارزه با سن مادر و پوره سن 
غالت نیــز از اوایل خرداد در دســتور کار قرار گرفته 

است.
خردمنــد افزود: در طرح »همگام با کشــاورز« 
40 مهندس  که توسط بسیج ســازندگی اجرا شد 
کشــاورزی نیز حضور داشــتند کــه خدمات ارائه 

دادند.

بهره برداری از 11 کیلومتر پروژه محور خلعت آباد- شیرین سو به سمت قیدار تا پایان سال
هگمتانــه، گروه رویــداد: مدیــرکل راه و 
پروژه  از  بازدید  شهرسازی اســتان همدان در 
چهار خطه کردن محور خلعت آباد –کبودراهنگ 
– شیرین سو- قیدار بیان کرد: 11 کیلومتر از این 
پروژه تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

بــه گزارش هگمتانــه به نقــل از اداره ارتباطات و 
اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، 
مهندس حســن ربانی ارشد عنوان کرد: کل این پروژه 
حدود 172 کیلومتر اســت که از این میزان 57+ 12 

کیلومتر در استان همدان است.
ربانی ارشد خاطرنشان کرد: این پروژه از کبودراهنگ 
شروع شده بود که با پیگیری ها و تالش های پورمختار 

نماینده مردم کبودراهنــگ 12 کیلومتر از خلعت آباد 
تا کبودراهنگ هم به این طرح ملی اضافه شــد و هم 
اکنون در حال مطالعه آن هســتیم تا مجوز ماده 23 

پروژه را اخذ نماییم.
وی یادآور شــد: از 57+12 کیلومتر این پروژه 20 
کیلومتر در حال بهره بــرداری و 18 کیلومتر در حال 
پیمان اســت و امیدواریم امســال با کمک و حمایت 
مدیران ارشد اســتان بتوانیم 11 کیلومتر دیگر از این 

پروژه را به بهره برداری برسانیم.
مدیرکل راه و شهرســازی همدان ادامــه داد: از این 
11کیلومتر 5/5 کیلومتر مربوط به کنارگذر شیرین سو 
است که زیرگذر تقاطع راه نگارآباد است که در طرح نبوده 

و به منظور ارتقای ایمنی به کنارگذر اضافه شده است.
ربانی ارشد با اشاره به برخورداری باالی 95 درصد 
جمعیت این شهرســتان از راه آســفالته عنوان کرد: 
امسال نیز آسفالت دو محور ناصرآباد- زین آباد و شیخ 
جراح – مسجدین در دستور کار است که قبل از پایان 

فصل کاری انجام خواهد شد.
وی در رابطــه بــا دیگر اقدامات انجام شــده در 
شهرســتان کبودراهنــگ گفت: در حــوزه خدمات 
شــهری دو مجتمع اداری گل تپه و شــیرین سو در 
این شهرســتان به بهره برداری رســیده است و در 
بحث طرح های شــهری نیز طــرح تفصیلی گل تپه 

و شیرین سو انجام و ابالغ شده است.

اخبار پلیس

کشف 26 هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق در بهار

فرمانده انتظامی اســتان همدان از کشف 26 
هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان بهار از یک 

دستگاه کامیون خبر داد.
سردار بخشــعلی کامرانی صالح به مسیر حمل 
محموله گازوئیل قاچاق اشــاره کرد و گفت: این 
محموله به مقصد اســتان های غربی کشور حمل 
می شــد؛ یک متهم در این خصوص با تشــکیل 

پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سارقان زیورآالت آرایشگاه 
زنانه در همدان دستگیر شدند

رئیــس پلیــس آگاهی اســتان همــدان از 
دستگیری سه سارق به عنف زیورآالت از آرایشگاه 

زنانه در این استان خبر داد.
رضا زارعی با اعالم این خبر اظهار کرد: در پی 
ارجاع یک فقره پرونده ســرقت به عنف زیورآالت 
از سه خانم در آرایشــگاه زنانه در یکی از مناطق 
شــهر همدان، بالفاصله تیمی از کارآگاهان پلیس 

آگاهی به بررسی موضوع پرداختند.
وی در ادامه گفت: در تحقیقات پلیسی و برابر 
اظهارات شاکیان مشخص شد دو جوان مسلح به 
ســالح سرد قمه با صورت پوشانده به وسیله کاله 
مخصوص وارد آرایشگاه شده و از سه خانم حاضر 
در آرایشــگاه مقداری زیورآالت از قبیل گردنبند، 

گوشواره، دستبند و النگو سرقت کرده اند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان بیان کرد: 
زیورآالت ســرقت شــده به ارزش حــدود 350 
میلیون ریال بود و سارقان پس از سرقت این سه 
خانم را در دستشــویی آرایشگاه حبس کرده و از 

محل متواری شدند.
وی افــزود: بــا انجــام تحقیقات و بررســی 
دوربین هــای مداربســته ســاختمان های اطراف 
آرایشــگاه مشخص شد دو نفر به صورت پیاده در 
محل پرســه می زدند که به دلیــل کیفیت پایین 

دوربین، چهره متهمان مشخص نشد.
زارعی تصریح کرد: بــا توجه به اظهارات یکی 
از شــاکیان، یکی از کارکنان آرایشــگاه با وجود 
اتمــام کار به گفته خــودش در انتظار خواهرش 
تــا ســاعت ها در آرایشــگاه بوده کــه به محض 
ورود سارقان به آرایشــگاه، یکی از سارقان قصد 
سرقت النگوهایش را داشت اما سارق دیگر گفت 

النگوهایش بدل است.
وی ادامه داد: مأموران، ســارقان را که با یکی 
از کارکنان آرایشگاه ارتباط داشت، شناسایی و در 

کمتر از 72 ساعت دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان در پایان 
خاطرنشــان کــرد: دو متهم مرد ایــن پرونده به 
همراه یکی از کارکنان این آرایشگاه دستگیر و در 
بازجویی ها به جرم خود اعتراف کرده و با تشکیل 

پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

جریمه رانندگان
 بدون توقف خودرو

رئیس پلیس راه اســتان همدان از راه اندازی و 
فعالیت دســت افزار موبایلی توسط پلیس راه در 

محورهای مواصالتی خبر داد.
سرهنگ رضا عزیزی گفت: در 15 روز گذشته 
دست افزار موبایلی، ســامانه ای فعال در راستای 
جریمــه رانندگان که بدون توقف خودرو اســت، 
راه اندازی شــده و در حال حاضر پلیس راه برای 
اعمــال جریمه رانندگان متخلف از آن اســتفاده 

می کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از رانندگان متخلف در 
ایام تعطیل عید فطر توســط این دســت افزار، در 
تمامی محورهــای مواصالتی و ورودی و خروجی 

استان همدان با حضور پلیس راه جریمه شدند.
عزیزی با اشــاره به اینکه با استفاده از دست 
افزار موبایلی دیگر نیازی به توقف خودرو نیست، 
خاطرنشان کرد: هنگامی که یکی از عوامل پلیس 
راه قصد اعمال جریمه برای راننده را داشته باشد 
با اســتفاده از دســت افزار موبایلی شماره پالک 
خودرو را ثبت کرده و با دریافت اطالعات خودرو، 
میــزان مبلغ جریمه و علت آن توســط ســامانه 
دست افزار در مدت 15 دقیقه برای راننده ارسال 

می شود.
وی یادآور شد: استفاده از این دستگاه موجب 
تســهیل اعمال مجازات رانندگان متخلف بوده و 
دیگر نیازی نیســت که پلیــس راه برای متوقف 
کردن خودروی راننده متخلف آن را تعقیب کند 

و یا اخطار الزم را برای توقف خودرو بدهد.
رئیس پلیس راه استان همدان اضافه کرد: در 
حال حاضر تمام عوامــل پلیس راه در محورهای 
مواصالتی مجهز به این دســت افزار هســتند و 
روزانــه جریمه های بســیاری در ســامانه ثبت و 
جزئیات آن به صاحبان پالک خودروی ثبت شده 

ارسال می شود.

کشف مواد مخدر صنعتی و 
سنتی در مالیر

فرمانده انتظامی شهرستان مالیر از کشف 116 
گرم ماده مخدر گل، 22 گرم شیشــه و هروئین و 

دستگیری 6 متهم در این شهرستان خبر داد.
محمدباقر ســلگی اظهار کرد: در اجرای طرح 
برخــورد با توزیع کنندگان مــواد مخدر، مأموران 
کالنتری 12 شهرســتان، 18 گرم هروئین، 116 
گــرم ماده مخــدر گل و چهار گرم مــاده مخدر 

شیشه را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان مالیر بیان کرد: 
شــش متهم در این خصوص دستگیر شدند و با 

تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی داده شدند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان:

احداث سد خرم رود سال 1402 به پایان می رسد
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای استان همدان با اشاره به اینکه سد 
خرم رود 22.5 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد، 
گفت: پیش بینی شــده احداث سد خرم رود در 

سال 1402 به پایان برسد.
منصور ســتوده اظهــار کرد: پروژه ســد خرم رود 
بــه روش فاینانــس داخلی و بــا 320 میلیارد تومان 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال اجراست.
وی بــا بیان اینکه قرارداد احداث ســد خرم رود با 

بخش خصوصی در ســال 96 منعقد شده است، افزود: 
برای اولین بار اســت که ســد از طریق سرمایه گذاری 

بخش خصوصی و فاینانس داخلی انجام می شود.
ســتوده خاطرنشان کرد: این ســد هشت میلیون 
مترمکعب ظرفیت دارد و برای مصرف شرب روستایی 

و صنعت در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان همدان با 
بیان اینکه پروژه از نظر اجرا مشــکلی ندارد و پیمانکار 
خوب کار می کنــد، افزود: تا کنون پیمانکار این پروژه 

35 میلیارد تومان آورده داشته است.
وی یادآور شــد: از ابتدای سال آبی تا کنون 604 
میلیمتر بارش در اســتان ثبت شده که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته که 389 میلیمتر بود، 55.5 

درصد افزایش دارد.
ســتوده با بیان اینکه میزان بارش ها در مقایســه 
با آمــار بلندمدت 70 درصد افزایش داشــته اســت، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی سدهای استان 

پر آب است.
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خبــر

رئیس اتحادیه کیف و کفش همدان:

همدان تولیدکننده موفق 
کفش های زنانه

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: رئیس 
اتحادیه کیف و کفــش همدان گفت: 94 
درصد از کفش های تابستانی زنانه موجود 

در بازار همدان حاصل تولید استان است.
احمــد گازرانــی در گفتگویــی اظهار کرد: 
تولیدکنندگان همدان در بخش  خوشــبختانه 
تولید کفش های زنانه خوش درخشــیدند و 94 
درصد از کفش های بــازار را به خود اختصاص 

داده اند.
وی تصریح کرد: اما تولید کفش های مردانه 
در اســتان همدان بســیار ضعیف است و 90 
درصــد آن از مناطق دیگر به بازارهای اســتان 

وارد می شود.
رئیس اتحادیه کیف و کفش همدان با بیان 
اینکــه یک هزار واحد تولیدی کیف و کفش در 
استان فعال اســت، اظهار کرد: مشکالتی مانند 
گرانی مواد اولیه و کاهش نقدینگی از مهم ترین 

دغدغه های تولیدکنندگان است.
گازرانــی افــزود: گرانی مواد اولیه ســبب 
افزایــش قیمت تمام شــده کفش های تولیدی 
شده که خود عاملی برای افزایش قیمت فروش 

به مصرف کنندگان است.
وی افزود: قدرت خرید مردم پایین اســت و 
دیگر مانند ســال های گذشته تمایلی به خرید 

کفش های تابستانی ندارند.
وی گفــت: تولیدکنندگان و مغــازه داران 
کمترین سود را بر روی اجناس لحاظ می کنند 
امــا باز هم مردم قدرت خریــد ندارند و میزان 
خرید نســبت به ســال های گذشــته کاهش 

چشمگیری داشته است.
رئیــس اتحادیــه کیف و کفــش همدان 
بــا تأکید بــر اینکــه بایــد از تولیدکنندگان 
بومی و داخلــی حمایت کنیــم، اظهار کرد: 
تا جایی که امکان داشــت بــه کمک اتحادیه 
از کارگاه هــای تولیدی حمایــت و از تعطیلی 

کردیم. پیشگیری  واحدها 
گازرانی با بیان اینکه کفش های تابســتانی 
زنانــه و مردانه به اندازه کافی وارد بازار شــده، 
ابراز کرد: قیمــت کفش ها از 30 هزار تومان تا 
200 هزار تومــان با توجه به کیفیت و نوع کار 

متفاوت است.

خبــر همدان - فرهنگئ

برنامه ریزی ها برای برپایی کنگره ملی سی ُامین سال زعامت رهبر انقالب در همدان
آیت اهلل شعبانی: هدف کنگره تبیین سیاست ورزی دینی و کارآمدی های نظام مقدس جمهوری اسالمی است

ملی  کنگره  هگمتانه، گــروه خبر همــدان: 
ســی اُمین ســال زعامت رهبر انقالب با هدف 
تبیین سیاســت ورزی دینی مقام معظم رهبری و 
کارآمدی های نظام اســالمی به زودی در همدان 

برگزار می شود.
تبیین  آیت اهلل شــعبانی: هــدف کنگــره 
نظام  کارآمدی هــای  و  دینی  سیاســت ورزی 

جمهوری اسالمی است
به گزارش خبرنگار هگمتانــه، نماینده ولی فقیه در 
اســتان و امام جمعه همدان صبح دیروز در نخســتین 
شورای سیاست گذاری سی اُمین سال زعامت رهبر انقالب 
که با حضور مســؤوالن استان در دفتر نماینده ولی فقیه 
در اســتان همدان برگزار شــد، اظهار کرد: این که چرا 
ما نیازمند برگزاری این همایش هســتیم و ضرورت آن 
بسیار روشن است؛ دشمنان ما و برخی وبگاه های خارجی 
موضوع 30 سال زعامت مقام معظم رهبری را آغاز کرده 
و پیگیری می کنند ضمن اینکه در داخل کشور نیز برخی 
نویســندگان و رســانه ها نقد و بررســی را آغاز کرده اند 
بنابرایــن این موضوع هم در جنبه مثبت و هم در جنبه 

منفی در حال پیگیری است.
آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی با تأکید بر اینکه برگزاری 
این کنگره برای تبیین شخص رهبر انقالب نیست بلکه در 
راستای تبیین سیاست ورزی دینی ایشان و کارآمدی های 
نظام اسالمی است، خاطرنشــان کرد: دستاوردهای 40 
ســاله انقالب اسالمی در سال های گذشته مورد شبهه و 
هجمــه قرار گرفت که نیاز به تبییــن دارد و در واقع ما 
نباید منتظر باشیم که شهرهایی چون تهران و قم اقدام 
بــه برگزاری این همایش بکنند؛ چراکه اســتان همدان 
ظرفیت های بســیار خوبی دارد که می توان از آنها بهره 
گرفــت ضمن آن کــه ما در صددیم تــا از ظرفیت های 

کشوری نیز در برگزاری این کنگره استفاده کنیم.
امام جمعه همدان تصریح کرد: با توجه به اینکه روند 
کار روشن است به نظر می رسد بتوانیم در کمتر از 3 ماه 
این برنامه را برگزار کنیم اما الزمه آن این است که ابتدا 
کمیته ها در اسرع وقت تشکیل شوند و سؤاالت و شبهات 
مردم را احصا کنند تا بر اساس آنها محورهای سخنرانی ها 

مشخص شود.
وی برگزاری کنگره  سی اُمین سال زعامت رهبر انقالب 
در همدان را کار بســیار بزرگی توصیــف کرد و گفت: 
مؤسسات بسیاری در قم وجود دارند که در زمینه تحلیل 
دستاوردهای انقالب اسالمی سال ها کار کرده اند بنابراین 
الزم نیســت ما کار مطالعاتی انجام دهیم و می توانیم از 

نتایج پژوهش های آنان در این برنامه استفاده کنیم.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان پیشنهاد داد: ما 
می توانیــم یک هفته پیش از آغاز کنگره از ســخنرانان 
استانی در مساجد استفاده کنیم و سپس در جمع بندی 

در قالــب یــک همایــش دو روزه از ســخنرانان ملی و 
بین المللی دعوت کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیته اجرایی مراسم در 
اولین فرصت شکل بگیرد و پیشنهاد بنده برای برگزاری 
این همایش شــهریورماه است؛ چراکه اگر این برنامه در 
آبان ماه برگزار شود با همایش ملی آیت اهلل تألهی تداخل 

پیدا می کند.
*بقایی: آیت اهلل نوری همدانی، سرلشکر رضایی، 
مهندس عزت اهلل ضرغامی، مجید مجیدی و دکتر 

والیتی برای سخنرانی در نظر گرفته شده اند
فرمانده سپاه ناحیه همدان نیز به عنوان دبیر جلسه 
سیاست گذاری سی اُمین سال زعامت مقام معظم رهبری 
گفت: اقدامات برای برگزاری این برنامه از ســال گذشته 
آغاز شده است و این برنامه به هیچ وجه ابالغی از سوی 
نهاد و یا سازمانی نیست بلکه صرفاً پیشنهادی است که 

توسط بسیج مطرح شده است.
ســرهنگ علی بقایی ادامــه داد: هر ســاله در 14 
خردادماه به تبیین شخصیت امام راحل می پردازیم و به 
سوگواری مشغولیم و کسی به نعمتی که در انقالب به ما 
عطا شده است یعنی آیت اهلل خامنه ای اشاره ای نمی کند.

وی تصریح کرد: ضعف شناختی جامعه از ظرفیت ها 
و توانایی های رهبر انقالب معرفی 30 ســال هدایت های 
رهبری، نــگاه مهربانانه مقام معظم رهبری نســبت به 
همدان، به ویژه در مورد طلبه شهید مصطفی قاسمی و 4 
ستایش نگاری بر کتاب های دفاع مقدس، دارالجهاد بودن 
همدان که وظیفه ما را ســنگین تر می کند و هجمه های 
رسانه های جدید علیه جایگاه رهبر انقالب از جمله دالیلی 
است که نیاز به برگزاری این مراسم را روشن می سازد و 
متأســفانه در دو دهه اخیر کار متقابل و در شأنی توسط 
نیروهای انقالبی انجام نشــده اســت و این اقدام ما در 

همدان می تواند فتح بابی برای ورود دیگران باشد.

فرمانده ســپاه ناحیه همدان ادامه داد: در این جلسه 
باید سیاســت ها مشخص شود و ساماندهی کارها نیز به 
صورت همایش یک یا دو روزه برگزار شــود که پیشنهاد 
ما این است که این برنامه در آبان ماه و در هفته وحدت 

برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این همایش در 
تراز کشــوری است باید به ابعاد خردمندانه، هنرمندانه و 
مؤثر کار توجه ویژه ای شود که در این خصوص پیشنهاد 
شورای اجرایی و سیاســت گذاری همایش بر این است 
تا بتوانیم در حوزه هایی چــون علمی و فقهی، دفاعی و 
نظامی، ابعاد مدیریتی و سیاســت داخلی، ادبی و هنری، 
سیاست خارجی و بین المللی و فکری و شخصیتی به همه 

ابعاد شخصیت مقام معظم رهبری بپردازیم.
بقایی افزود: برای هریک از این حوزه ها ســخنرانانی 
چون آیت اهلل نوری همدانی، سرلشــکر رضایی، مهندس 
عزت اهلل ضرغامی، مجید مجیدی و دکتر والیتی در نظر 

گرفته شده اند.
وی خاطرنشان کرد: کمیته مدعوین، کمیته محتوا، 
کمیته تبلیغات، تشــریفات، امنیت، مالی و پشتیبانی و 
دبیرخانه ذیل شــورای اجرایی و سیاست گذاری تشکیل 
می شود و از همدان انتظار می رود یک کار مؤثر و ماندگار 

همراه با فراگیری را انجام دهد.
*سردار مجیدی: باید در حوزه های فرهنگی از 
حالت پدافندی بیرون بیاییم و حالت آفندی داشته 

باشیم
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان نیز در 
این خصوص اظهار کرد: در کشــور ما متأســفانه هرگاه 
تهاجمی صورت می گیرد ما عکس العمل نشان می دهیم 
و تمام کارهای ما انفعالی اســت اما الزم اســت از حالت 

پدافندی بیرون بیاییم و حالت آفندی داشته باشیم.
سردار مظاهر مجیدی خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم 

برگزاری این برنامه کار دشــواری است و دست یافتن به 
قله دشــوار است نباید مار ا متوقف کند؛ چراکه ضرورت 
این برنامه امروز احســاس می شــود و ما باید شروع این 
باب را در استان همدان داشته باشیم که حتماً می تواند 

اثرگذار باشد.
وی افزود: بســیاری از دانش آمــوزان و جوانان هنوز 
ســؤاالت و شــبهاتی در ذهن دارند که پاســخی برای 
آنها فراهم نشده اســت که باید اقدام الزم صورت بگیرد 
ضمن اینکه امیدواریم با بهره گیری از ظرفیت های استان 

همچون همیشه پیشتاز باشیم.
*آیت ا... موســوی اصفهانی: بایــد عالوه بر 
پرداختن به نقاط قوت بــه نواقص اجتماعی نیز 

بپردازیم
نماینــده مردم همدان در مجلــس خبرگان رهبری 
و مدیــر حوزه علمیه همدان نیز تصریح کرد: مســائلی 
همچون تحلیل ثروت و عدالت در اذهان بسیاری از مردم 
شــبهه ایجاد کرده اســت که باید نسبت به این مسائل 

حساس رسیدگی کنیم.
آیت ا... سید مصطفی موسوی اصفهانی ادامه داد: باید 
ضمن پرداختن به نقاط قــوت نظام همچون مقاومت و 
استکبارستیزی، قدرت در منطقه و جهان، استقالل و... به 

نواقص اجتماعی نیز رسیدگی کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: غافل نشویم که در این کنگره 
مطالبه مردم این است که چرا به رفع فقر و محرومیت و 
عدالتی که گفتیم نرسیدیم؟! و یا چرا جوانان تحصیل کرده 
بیکار داریم؟! این مسائل باید در کنگره شفاف سازی شوند 
و علت نرسیدن به این مسائل نیز دقیقاً بررسی شود ضمن 

اینکه راه حل اجرایی نیز ارائه شود.
وی بــا تأکید بر اینکه همدان باید در آینده به عنوان 
اســتان الگو در اجرای منویات رهبر انقالب معرفی شود، 
افزود:  صرفاً صحبت کردن، شــعار دادن و مقاله نوشتن 

کافی نیســت بلکــه باید در عمل نشــان دهیم که چه 
کرده ایم.

وی اذعان کرد: عمده مسائل مطرح شده درباره رهبر 
انقالب این اســت که چرا آن ترسیمی که از اسالم ناب 
محمدی داشتیم محقق نشده است؟ چرا بی حجابی در 
جامعه وجود دارد؟ مسأله حقوق های نجومی و... که برخی 
این مسائل را به طور مستقیم و غیرمستقیم به مقام معظم 
رهبری نسبت می دهند، باید اینها تبیین شود و راه حل 

اجرایی ارائه شود.
که  اندازه ای  در  باید  فاضلیان:  *حجت االسالم 

می توانیم پای در میدان بگذاریم
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی استان 
همدان نیز گفت: اصل این کار بســیار بزرگ و باعظمت 
اســت که بعد بین المللــی نیز دارد البتــه در خصوص 
شــخصیت رهبر انقالب این شــهید زنده و رهبر جهان 
اسالم کار بسیار سنگین است اما این بدان معنی نیست 
که از مســؤولیت خود شــانه خالی کنیــم بلکه باید در 

اندازه ای که می توانیم پای در میدان بگذاریم.
حجت االسالم سید حسن فاضلیان خاطرنشان کرد: با 
توجه به اینکه امسال کنگره آیت اهلل تألهی را نیز داریم نباید 

این دو برنامه ملی و بین المللی یکدیگر را تضعیف کنند.
*صوفی: دیدار مردم همدان با رهبر انقالب را در 

ذیل برنامه های این کنگره تعریف کنیم
شهردار همدان نیز تصریح کرد: اگر به طور مشخص 
عنوان برنامه را »اولین همایش بین المللی نقش رهبری 
در 30 سال زعامت ایشان« مطرح کنیم، شأنیت کار باال 
می رود و نقشــه راه ما نیز می شود و قطعاً زیرمجموعه  ها 

نیز تعریف می شوند.
عباس صوفی ادامه داد: این همایش کار بسیار بزرگ و 
خوبی است ضمن اینکه ما می توانیم برنامه دیدار سالیانه 
مردم همــدان با مقام معظم رهبری را که همیشــه به 
دنبــال آن بودیم در ذیل ایــن اقدام تعریف کنیم و یک 
روز مشخص به طور مثال سالروز شهادت شهید همدانی 
را برای این دیدار انتخاب کنیم که البته این اقدامات نیاز 

به کار کارشناسی و برنامه ریزی  نیاز دارد.
*گردان: برای برگزاری هرچه شایســته تر این 

برنامه پای کار هستیم
رئیس شورای اسالمی شهر همدان نیز گفت: با اصل 
مطلب موافقیم؛ چراکه مدت ها اســت به دنبال شاخص 
کردن شــهر همدان هستیم و چه خوب است که با این 

برنامه این اقدام را انجام دهیم.
کامران گردان تصریح کــرد: با برگزاری این همایش 
یک اســتفاده ملی و جهانی برای همدان خواهیم کرد و 
ما اعالم می کنیم که برای برگزاری هرچه شایسته تر این 
برنامه پای کار هستیم و در زمینه مالی و... نیز هیچ تعللی 

نخواهیم کرد.

ایستگاه آسمان

میز مطالعه

 رازونیاز

به نصرت تو

الهی
کار آن کس کند که تواند،

عطا آن کس بخشد که دارد،
پس بنده چه تواند و چه دارد؟
الهی تو دوختی من در پوشیدم
و آنچه در جام ریختی نوشیدم

هیچ نیاید از آنچه کوشیدم.
الهی

چون تو توانایی کرا توان است،
در ثنای تو کرا زبان است

و بی مهر تو کرا سر و جان است.
الهی بشناخت تو زندگانیم،

به نصرت تو شادانیم
بکرامت تو نازانیم

و بغزت تو عزیزانیم.
الهی ما به تو زنده ایم

هرگز کی میریم
ما که به تو شادمانیم
کی اندوهگین شویم

ما که بتو نازانیم
چون بی تو بسر آریم،

ما که به تو عزیزیم
هرگز چون ذلیل شویم.

برگرفته از مناجات نامه خواجه عبدا... انصاری

روز میدان امام خمینی)ره( - همدانعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

سخاوتمندی
در قرآن کریم آمده است: کسانی که اموال خود 
را در راه خــدا انفاق می کنند مثال بذری اســت که 
هفت خوشــه برویاند که در هر خوشــه یکصد دانه 
باشــد و خداوند برای هر کس بخواهــد دو یا چند 

می کند. برابر 
حضرت امام علی علیه السالم فرموده اند: سخاوت 
میــوه درخت عقل و خرد و قناعــت دلیل بر نجابت 

است.
حکایت: نقل می کند مردی با کســی دوست و 
رفیق بود به دِر منزل دوســت رفــت در را به صدا 
درآورد. رفیــق آمد و در باز کرد. گفــت: بفرمایید. 
مرد گفت: راهی هســتم چهارصــد درهم بدهکارم 
آیــا دارید به من بدهید تــا قرضم را ادا کنم؟ رفیق 
بــه اندرونی منزل رفت. چهارصــد درهم آورد و به 
این مرد داد. پس از بازگشــت شــروع به گریه کرد. 
همســرش گفت: ُخب چــرا راضی نبــودی پول را 
دادی؟ رفیــق گفت:  گریه من به این اســت که چرا 
زودتر احوالش را نپرســیدم که قبل از مطالبه او این 

مبلــغ را به او بدهم تا عرض حاجت نکند!

 همه دان

ُفتورات
لهجه هر شــهر و دیاری شــیرینی و جذابیت های خاص خود را 
دارد. لهجــه مردم همدان نیز از آن دســته گویش هایی اســت که 
بســیار دلنشین و دوست داشتنی اســت. لهجه مردم همدان میراث 
گرانبهایی اســت که از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده  اســت 
و کاربــرد واژه هــای کهن در ایــن لهجه بیانگر این موضوع اســت. 
از ویژگی هــای دســتوری گویش همدانی یکی همان ابتدا به کســر 
کردن، هنگام تلفظ واژه هاســت. دیگری در حالت اضافه اســم ها به 
ضمایر متصل در مورد دوم و ســوم شــخص حرف آخر اسم مکسور 
می شــود، و در مورد اول شخص حرف آخر اســم مضموم می شود، 
هنگام جمع بســتن واژه ای با ها، اگر حرف یکی مانده به حرف آخر 
فتحه باشــد تبدیل به کسره می شــود و بسیاری ویژگی های منحصر 

به فرد دیگر که مختص لهجه شــیرین همدانی است.
در این بخــش برخی اصطالحات همدانی که ممکن اســت گاه به 

فراموشی سپرده شده اند معنی و ترجمه شده است.
شی نو: شنا

شیت: سبک
عجوج مجوج: عجیب و غریب و نابودگر

ُعُین: دلقک بازی و ادا در آوردن
ِغژ: ژولیده

غُول: گود، چاله
ُفتورات: کاری شگفت انگیز کردن

وصیت شهید علیرضا حاجی بابایی

از داالن تنگ دنیا با صالبت و آگاهی گذر کنید
هگمتانــه، گــروه فرهنگــی: 
کجــای ایــن خاک بــودی، زیر 
کدام آســمان، آن لحظه که این 
کلمات از قلب پرشــورت جاری 
می شــد؟ زیر آتش کدام خمپاره 
و آماج کدام گلوله برایم نوشــتی 
را؟ چه حالی داشتی  حرف هایت 
وقتی با تمام وجــودت جانت را 
واژگان  البه الی  بودی  گذاشــته 
پرپــر و می نوشــتی از عبورت؟ 
می نوشــتی از افق های گلگون، از 
جوانه هــای روییده در خاک های 
تفدیده. تو می نوشتی و امروز منم 
کــه می خوانمش، منم که صدای 
تو شــده ام در خواب های سنگین 
امروز  و  تــو می نوشــتی  دنیــا. 
ماییم که کلمــات تو را فریادیم، 
چشم هایت را بیداریم و دستانت 

را در اهتزاز، ای جاودانه تاریخ!
می خواهم از مرز بودن بگذرم 
و در افق های پــاک قدم بگذارم 
آری دیگر در مــرز پایان تمامی 
حیله ها و تزویرهــا راهم را پیدا 
کــرده ام و خود را فــدای انقالبم 
خواهــم کــرد، اکنــون در آغاز 

یک حیات قــرار گرفته ام که این 
فاصله برایم ملموس است. در این 
واقعیت قلبم تپش وحشیانه دارد 
و در این راه هســتی و زندگی را 
در طبق اخالص قرار داده است و 

آماده جانبازی و فداکاری ام.
بدین جهت تداوم تکرار زندگی 
را محــدود در ذهنم یافتم. ماندن 
دیگر برایم معنی و مفهومی ندارد 
می خواهم در این جسم وابسته به 
زندگی دنیوی را فنا کنم تا به دیدار 
تو ای خدا بشــتابم اینک وقت آن 
رسیده که اجازه دهی ای خدا جان 
را فدای ارزش های انســانی قربانی 
کنم تا اســالم پاینده و انســان ها 
آزاد گردنــد و با خون خویش داغ 
ننگین ظلم و جور و فساد را از دامن 
انسان ها پاک سازم تا ایثار خون و 
جانبازی رنگ و بویی تازه به زندگی 

بشریت دهد.
در ایــن راه هــر پدیده تلخی 
برایم نویدی از موفقیت اســت و 
نامالیمــات و طعنه و زخم زبانها 
تســریع کننده راهم. به امید آن 
روز که در قربانگاه شهادت تن را 

فدای اسالم و ارزش های آن کنم 
به امید آن روزی که چندان دور 

نیست.
عزیزم  خانــواده  و  پدرجــان 
تک تــک شــما بر گــردن من 
حقی داریــد که اگر نتوانســتم 
جبران کنــم آن را بر من حاللم 
کنیــد، تنها سفارشــی که دارم 
این است که هوشیار باشید و در 
راه اهلل بکوشــید تا خداجو شوید 
تــا بتوانیــد از داالن تنگ دنیا با 
صالبــت و آگاهی گــذر کنید و 
در ایــن راه، هم جهــت با امام و 
هم سفر با قافله جهت یافته و به 
سوی خدا بازگردید که در این راه 
شهید و شاهد بودن در صراط اهلل 
جاوید و ایثار گشتن است. مبادا 
در دخمه کور این داالن بر خواب 
غفلت فرو روید که نابودی بر شما 

لبخند خواهد زد.
بــه دوســتان ســپاه احترام 
کنید کــه آنها بهترین و پاکترین 
و مخلص ترین مردان و دوســتان 

من بودند.
مؤمنــان ای  شــما ای  امــا  و 

قیام مهدی)عج( ای  زمینه ســازان 
لبیک گویان فریاد حســین)ع(، ای 
سلحشوران حاضر در صحنه مبارزه 
حق علیه باطل و ای تمام شــمایی 
که مسؤولید در بقا از دین بکوشید 
که همانا اســتقرار قانون خداوند و 
به امامت رســاندن مستضعفین و 
کوبیدن مستکبرین و غلبه تقوا بر 
کفر رسیدن به قله معراج سعادت 
است که من بقای دین را در یاری 
از امــام خمینی دیــدم که خط و 
روش روحانیون مبارز این مرزبانان 
حریم قرآن ایفای رســالت رسول 
اهلل)ص( اســت، در آخر از شــما 
التماس دعا دارم تــا برایم از خدا 

طلب آمرزش کنید.

نفوذ در موساد؛ نوبت سوم
هگمتانه، گروه فرهنگی: چاپ ســوم 
کتاب نفوذ درموساد؛ داستان هایی واقعی 
صهیونیستی  رژیم  در  اطالعاتی  رخنه  از 
توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار 

شد.
نفــوذ در موســاد بــه عنــوان یکــی از 
پرفروش ترین کتاب های جهان عرب شــناخته 
شده است. روایت داستانی جوانان میهن پرست 
جهان عرب که ایستادگی شان، شکست ناپذیری 
سرویس های اطالعاتی رژیم صهیونیستی را به 
افسانه ای بی اســاس بدل کرده و سست بودن 
ایــن خانــه را در مقابل دیــدگان جهانیان به 
تصویر کشیده است. رمان که براساس ماجرایی 
واقعی است، داســتان جوانی مصری است که 
با هویتی جعلی برای نفوذ در اســرائیل انتخاب 
می شــود و حوادثی هیجان انگیــز و پرفراز و 

نشیب را رقم می زند.
برشی از کتاب:

*مرد یهودی به درجه ای از مستی می رسید 

کــه زبانش بــاز می شــد و در همیــن زمان، 
هوشــیاری جوان بــه نهایت خود می رســید؛ 
زیرا این موجود دائم الخمر، ســّری ترین مسائل 
امنیتی اسرائیل را برمال می کرد. رأفت در یکی 
از نامه های ســّری خود نوشت: »... بعد از چند 
جام که باال کشــید، نمی توانســتم تشخیص 
بدهم که این مرد تنومند، زنده اســت یا مرده. 
تنها نشــانه زنــده بودن او، نفس کشــیدنش 
بود... نمی توانســتم بدانم که او خواب است یا 
بیــدار، از روی اراده ســخن می گوید یا این که 
کلمات، بی اراده از دهان او خارج می شــوند... 
کافی ست یک ســؤال از او بپرسم تا او به طور 
کامل صحبت کند؛ گویی ضبط صوتی است که 

دکمه آن را فشار داده باشی.
*چند ساعت پیش، تلگرافی فوری و رمزدار 
رسیده بود. در آن ساختمان یک نفر در انتظار 
مرد مســافر بود. نامه ای که صبح دیروز از تل 

آویو ارسال شده بود، موضوع جلسه بود.
نامه اطالعات شگفت انگیزی را در برداشت 

که بسیار غیرقابل تصور بود.
منبع اطالعات به سرگرد جادوسکی نسبت 
داده شــده بود کــه عضو هیأت ســتاد ارتش 
اســرائیل بود. نامــه حاوی اخبــاری از حمله 
سه گانه اسرائیل، انگلیس و فرانسه در چند روز 

آینده بود.
در حقیقت این نامه حاوی اطالعات ســّری 
بود که یک روز قبل به مصر رســیده و از سوی 

دو منبع در پاریس ارسال شده بود.
آخرین کلماتی که در نامــه آمده بود، این 
بود: »نمی دانم چه کنم اگر به خدمت سربازی 
دعوت شوم. آیا ممکن است علیه کشورم سالح 
به دســت بگیرم؟ که در این صــورت خداوند 

بزرگ مرا بیامرزد.
چاپ ســوم کتــاب نفــوذ در موســاد در 
قطع رقعــی و به قلم صالح مرصــی و ترجمه 
عبدالمهــدی آگاه منش با قیمت پشــت جلد 
36 هزار تومان، توسط انتشارات شهید کاظمی 

روانه بازار شد.
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خبــر

امیرحسنخانی:
با کسانی که مانع رسیدگی 
به اموال مسؤوالن می شوند 

برخورد شود
جهان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
مجلس   90 اصل  کمیســیون  نایب رئیس 
گفــت: اجرای قانون رســیدگی به اموال 
باید  مسؤوالن یک مطالبه مردمی است و 
اجرای آن می شوند،  مانع  با کســانی که 

برخورد شود.
نماینده مردم  امیرحســنخانی  محمدرضــا 
طبس، فردوس، بشــرویه، ســرایان در مجلس 
شــورای اسالمی، با اشــاره به تدوین آئین نامه 
اجرایی قانون رســیدگی به اموال مسؤوالن در 
قــوه قضائیه گفت: به اعتقاد من رســیدگی به 
اموال مسؤوالن، قانون مصوبی بوده که تاکنون 
مورد غفلت واقع شده و باید اجرا می شده است.

وی افــزود: متأســفانه این قانــون، مغفول 
واقع شــد و توجه خاصی به آن صورت نگرفت، 
خوشــبختانه با ریاســت آقای رئیســی بر قوه 
قضائیه شــاهد هســتیم که وی قصد دارد این 

قانون را اجرایی کند.
نایب رئیس کمیســیون اصــل نود مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: به نظرم اجرای این 
قانون کار ارزشــمندی است؛ چرا که کسی که 
مســؤولیت قبول می کند باید از شفافیت الزم 
برخوردار باشــد و اموال، رفتــار و عملکردش 

شفاف باشد.
امیرحســنخانی خاطرنشــان کرد: به نظرم 
اجــرای قانون رســیدگی به اموال مســؤوالن 
بیشــتر به نفع خود مسؤوالن اســت، چرا که 
حــرف و حدیث هایی که بعضا مطرح می شــود 
با شفاف شدن مســائل کنار گذاشته می شود و 
اگر مواردی هم باشــد که تخلفی صورت گرفته 
باشد این تخلفات مشخص و با متخلفان برخورد 

خواهد شد.
نایــب رئیس کمیســیون اصل 90 مجلس 
در پایان گفــت: اجرای قانون رســیدگی به 
اموال مسؤوالن یک مطالبه مردمی و خواست 
عمومی اســت و اجرای قانون کار ارزشمندی 
اســت و با کســانی که در مقابل اجرای این 
قانون می ایســتند باید به طــور جد برخورد 
شود. نمی شود فردی مسؤول باشد سمت هم 
داشته باشــد و فقط برای خودش کار کند و 
مسؤوالن باید بدانند کاری که انجام می دهند 

باید برای مردم باشد.

استخر سرپوشیده بانوان همدان افتتاح می شود

وجود 110 پروژه نیمه تمام ورزشی
هگمتانــه، گروه ورزش: مدیــرکل ورزش و 
استخر  بهره برداری  از  همدان  اســتان  جوانان 
سرپوشــیده بانوان همدان تا پایــان هفته در 
صورت تکمیل انشــعابات آن خبر داد و گفت: 
110 پروژه نیمه تمام ورزشــی در همدان داریم 
که واگذاری 55 پروژه به بخش خصوصی واگذار 

شده است.
محسن جهانشیر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
اعتقــاد و اعتماد ما به حوزه جوانان و بانوان باید نمود 
عینی یابد، اظهار کرد: در این حوزه ســعی شده آنچه 

بایسته و شایسته است انجام شود.
وی با تأکیــد بر اینکه معتقدم جداســازی وزارت 
ورزش از جوانان به نتیجه ای نمی رســد؛ چراکه عمده 
ظرفیت جوانان هســتند، گفت: بــه زعم من ورزش و 
جوانــان دو عضــو جدایی ناپذیر هســتند و باید یک 
برنامه ریز، پیگیری و عزم و اراده خوب در این خصوص 

داشته باشیم البته مطیع قوانین هستیم.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان بیان کرد: 
استان همدان به عنوان آزمونه ثابت می کند همکاری 
و همفکری در بخــش ورزش و جوانان تضادی با هم 
ندارد و همپوشــانی این دو افق بهتری برای استان و 

کشور ترسیم می کند.
وی به بیانیه رهبــر معظم انقالب در خصوص گام 
دوم انقالب اشــاره کرد و افزود: با توجه به این بیانیه 
هیچ جای کوتاهی و گذشــتی برای جوانان نیســت و 

برنامه ها در این بیانیه وابسته به جوانان است.
جهانشــیر با بیان اینکه جمعیت کشــور در حوزه 
جوانــان حدود 20 میلیون نفــر با 25 درصد جمعیت 
کشــور اســت، تصریح کرد: 430 هزار نفر از جمعیت 

استان با 24.7 درصد را جوانان تشکیل می دهند.
وی با تأکید بر اینکه همدان یکی از اســتان ها در 
رده معمول حوزه جوانان اســت، ادامــه داد: این امر 
وظیفه دستگاه ها در حوزه جوانان را دوچندان می کند 

و باید برنامه ها در این حوزه نمود عینی یابد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به 
روند خوب و رو به رشــد استان در بحث سازمان های 
مردم نهــاد، خاطرنشــان کرد: 115 ســمن در حوزه 
جوانــان داریــم و معتقدیم یکــی از نهادها در کمک 
به کوچک ســازی دولت و اجرای سیاست ها و قوانین 

باالدستی سمن ها در حوزه جوانان است.
وی به تقسیم بندی سمن ها در 27 موضوع فعالیت 
با چهار گروه اشــاره کرد و یادآور شــد: فعالیت خوبی 
در حوزه سمن های جوانان اســتان با رویکرد تحکیم 
بنیاد خانواده نسبت به کل کشور شاهد هستیم؛ یکی 
از مهمترین نقطه اتکا در ســمن ها حضور و مشارکت 

فعال بانوان است.

جهانشــیر پیش بینی رشد کمی اعتبارنامه سمن ها 
در سال گذشته را 17 ســمن دانست و اظهار کرد: با 

ثبت 21 سمن در سال گذشته رشد خوبی داشتیم.
وی با بیان اینکه در حوزه اشــتغال، نرخ مشارکت 
اشــتراکی برای همدان 34.4 درصد است، گفت: سال 
گذشته استان همدان از کل اعتبار تخصیصی سمن ها 
که 18 میلیارد و 900 میلیون ریال بود با مشــارکت 

بانک عامل 21 میلیارد ریال جذب شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به 
معرفی 21 طرح در سال گذشته برای جذب اعتبار 14 
میلیارد و 500 میلیون ریالی بیان کرد: ســال گذشته 
23 طرح با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد ریال در حوزه 
جوانان اجرایی شــد؛ پیش بینی شده اعتبار امسال در 

این حوزه را به 30 میلیارد ریال برسانیم.
وی به اقدامات انجام شــده در حوزه ازدواج اشاره 
کرد و افزود: سال گذشــته 162 کارگاه با حضور 50 
مدرس برگــزار و 3 هــزار و 990 زوج به مدت 360 

ساعت دوره سپری کردند.
جهانشــیر با بیان اینکه در ســتاد ساماندهی امور 
جوانان 83 درصد هدف گذاری محقق و استان چهارم 
در این خصوص در کشور هســتیم، تصریح کرد: باید 
به گونه ای برنامه ریزی و عمل کنیم که اســتان بدون 

رقیب در تمام حوزه های ورزش و جوانان باشیم.
وی در ادامــه با اشــاره به کســب رتبه نخســت 
سمن های استان در جشــنواره بزرگ زاگرس نشینان 
ادامه داد: مجمع اســتانی در این دستاورد خوب باعث 
میزبانی در سه برنامه کشوری دیگر در استان همدان 

شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان خاطرنشان 
کرد: در روزهای پایانی خرداد ســه رویداد کشــوری 
»توانمندی سمن های کشور در فضای مجازی و سواد 
رســانه ای«، میزبانی خبرگزاری برنا از نمایندگی های 
این خبرگزاری در سراسر کشور و میزبانی معاونت های 

امور جوانان کشور را در استان خواهیم داشت.
در ادامه سواالت خبرنگاران مطرح شد و جهانشیر 
در اولین پاســخگویی در خصوص مجموعه ورزشــی 
مریانج، یادآور شد: این مجموعه یکی از مجموعه های 
کامل احداث شده در استان اســت که تمام نیازهای 

یک تیم را برآورده می کند.
وی با بیان اینکه مجموعه ورزشی مریانج سال ها در 
حال بهره برداری است، اظهار کرد: این مجموعه اکنون 

با ظرفیت بخش خصوصی در حال اداره است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان به برگزاری 
مزایده این مجموعه اشــاره کــرد و گفت: در آخرین 
مزایده ابهاماتی در خصوص بهره برداری بود و تصمیم 
بر برگــزاری مزایده بــا گرفتن چند بهره بردار شــد؛ 

اکنون مزایده در حال برگزاری اســت و تا پایان هفته 
بهره برداران این مجموعه ورزشی مشخص خواهد شد.

وی در ادامه از بهره برداری استخر سرپوشیده بانوان 
همــدان تا پایان هفته خبر داد و بیان کرد: در صورت 
تکمیل انشــعابات این اســتخر در جنب پارک بانوان 
همدان به بهره برداری می رســد؛ نمونه این پروژه را در 

تمام شهرستان های استان داریم.
جهانشــیر با تأکید بــر اینکه اولویــت ما تکمیل 
پروژه های نیمه تمام از ســال های گذشته است، افزود: 
دســتور کار ما تکمیــل مجموعه ورزشــی بانوان در 

شهرستان هاست.
وی با بیــان اینکه یکی از مهمتریــن اولویت های 
جوامع موجود نگاه ویژه و اتکا به ظرفیت بانوان است، 
تصریح کرد: سال گذشته در جریان مسابقات جاکارتا 

نشان آوری در حوزه بانوان بود.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همــدان ادامه 
داد: ورزش بانــوان را در کنــار ورزش آقایان به عنوان 
اولویت در استان داریم و پیگیر این موضوع هستیم؛ از 
مجموع 48 هیأت ورزشی فعال در استان تنها مسؤول 
دو هیأت ورزشی خانم اســت و ورود بیشتر بانوان به 

عرصه ورزشی نیاز جامعه ورزشی است.
وی با تأکید بــر اینکه به دنبال شناســایی بانوان 
توانمند در استان هستیم، خاطرنشان کرد: از مجموع 
سازمان های مردم نهاد استان بخش عمده مشارکت با 

بانوان است و باید در بخش ورزش نیز اینگونه باشد.
جهانشــیر با بیان اینکه در برنامه ها به هیچ عنوان 
به دنبال تفکیک اعتبار آقایان و بانوان نیستیم، یادآور 
شــد: حضور و فعالیت بانوان در تــک تک هیأت های 
ورزشــی اولویــت ماســت و از این موضــوع حمایت 

می کنیم.
وی در خصوص واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی 
نیز اظهار کرد: یکی از بزرگ ترین ظرفیت های موجود 
قوانین ما مشــارکت بخش خصوصی به ویژه واگذاری، 

تکمیل و تجهیز پروژه هاست.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با اشــاره 
به واگذاری مهمانسرای شهید شمسی پور در سعیدیه 
گفت: این واگذاری با ســرمایه اولیه دو میلیارد تومان 
برای بازســازی با بازه زمانی پنج ماهه به مدت 9 سال 

به بخش خصوصی واگذار شد.
وی با اشاره به واگذاری 55 پروژه از ابتدای امسال 
به بخش خصوصی، بیان کــرد: این تعداد واگذاری از 
312 مکان ورزشــی در استان بوده و 80 پروژه نیز در 

مرحله واگذاری است.
جهانشیر با بیان اینکه حدود 110 پروژه نیمه تمام 
در اســتان داریــم، افــزود: تکمیل این تعــداد پروژه 
نیمه تمام نیازمند تأمین 400 میلیارد تومان اعتبار از 

بخش دولتی اســت؛ برخی از این پروژه ها 15 سال از 
زمان شروع آنها می گذرد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه متأسفانه موازی کاری 
بســیاری در اســتان داریم، تصریح کرد: اکنون سرانه 
ورزشــی کمی در استان نداریم اما هر دستگاهی برای 
نیروهای خــود خدمات ارائه می کند کــه اگر بتوانیم 
همسوسازی و مشارکت خوب داشته باشیم هیچ هیأت 

ورزشی با کمبود جا مواجه نمی شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در خصوص 
اوقات فراغت جوانان و نوجوانان نیز یادآور شد: امسال 
باید برنامه های بهتر و بیشــتر از لحاظ کیفی و کمی 

باشد و ابهامات رفع شود.
وی با بیان اینکه در بحث اوقات فراغت امسال یکی 
از بحث هــای عمده توجه ویژه به مناطق کم برخوردار، 
آســیب پذیر و حاشــیه شهر اســت، خاطرنشان کرد: 
احداث خانه های ورزشی در این مناطق در دستور کار 
اســت و طی 20 روز آینده 50 فضای ورزشی در این 

مناطق تکمیل و تجهیز می شود.
جهانشیر در خصوص استعدادیابی در حوزه آموزش 
و پرورش نیز اظهار کرد: ســال گذشته برای نخستین 
بــار این اتفاق افتاد و 170 اســتعداد در رشــته های 
مختلف ورزشــی شناسایی شد و امسال نیز این امر در 

مرداد پیگیری می شود.
وی در ادامه پاســخگویی به ســؤاالت در خصوص 
اعتبــارات در حوزه جوانان نیز گفت: در مجموع ســه 
ردیف اعتباری در این حوزه پیش بینی شده است؛ 34 
میلیون تومان برای ســه طرح ابالغ و پرداخت شــده 

است.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان بیان کرد: 
24 کارگاه توسط ســمن ها با اعتبار 30 میلیون ریال 
برای هر کارگاه پیش بینی شد که اعتبار برگزاری 19 
کارگاه پرداخت و مابقی نیــز در برنامه ریزی پرداخت 

است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در روند کاری ویژه 
امسال سعی شده هیچ فعالیت مربوط به جوانان که 

قابلیت اجرا دارد لنگ پول نماند.

استارت دونده های نابینای همدان برای پاراالمپیک توکیو
هگمتانه، گروه ورزش: دوندگان نابینا و کم بینای 
همدانی با درخشش در رقابت های قهرمانی کشور 
ضمن ثبت رکورد تاریخی در این رشته، برای کسب 
سهمیه حضور در بازی های پاراالمپیک 2020 توکیو 

ژاپن استارت زدند.
روشندالن دونده همدانی توانستند در رقابت کشوری 
با کسب نشان های رنگارنگ، ضمن ثبت رکورد تاریخی در 
ورزش استان همدان، برای حریفان در انتخابی مسابقات 

جهانی و سهمیه پاراالمپیک خط و نشان بکشند.
تیم دو ومیدانی بانوان و آقایان همدان در مســابقات 
قهرمانی نابینایان و کم بینایان کشــور که با حضور »ون 
رووم« ناظــر فنی کمیته بین المللی پارالمپیک )ipc( به 

میزبانی تهران برگزار شد، بر بام ایران ایستادند.
اهمیت این افتخار بر این اســت که دختران و پسران 
روشندل همدانی برای نخستین بار موفق به فتح سکوی 

قهرمانی این دوره از رقابت های کشوری شدند.
تیم بانــوان همدان در افتخاری بی نظیر توانســت 
باالتر از حریفان قدرتمند کشوری خود عنوان قهرمانی 
ســیزدهمین دوره مسابقات دو ومیدانی زنان قهرمانی 
کشور، گرامیداشت سوم خرداد، آزادسازی خرمشهر را 

کسب کند.
دونده های دختــر نابینای همدانی در این رقابت ها 
باالتر از تیم های مدعی از جمله فارس، زنجان، تهران و 
اصفهان به این افتخار بزرگ رسیدند تا شروع طوفانی 

برای کسب سهمیه پاراالمپیک توکیو داشته باشند.
در ایــن پیکارها که طی دو روز در مجموعه آفتاب 
انقالب تهران با حضور 19 استان و 90 ورزشکار برگزار 
شــد، تیم های همدان با 27، فــارس با 24 و زنجان با 
23 امتیــاز به ترتیب رتبه های اول تا ســوم را به خود 

اختصاص دادند.
ایــن رقابت ها عــالوه بر قرار گرفتــن در رنکینگ 
جهانی، ثبــت رکورد و انتخابی تیم ملی، جهت حضور 

در رقابت های جهانی برگزار شد.
در پایان این مسابقات »ون رووم« ناظر فنی کمیته 
بین المللــی پارالمپیک )ipc(، »محمد رضا مظلومی« 
رئیس فدراســیون نابینایان و کم بینایان، »علی اصغر 
هادی زاده« نایب رئیس فدراســیون، »فائزه توســلی« 
سرپرســت نایب رئیسی زنان و »حســین اکبرزاده« 
سرپرست دبیری در مراســم اختتامیه و توزیع جام و 

نشان  حضور داشتند.
در ایــن رقابت ها تیم هــای تهران بــا 22 امتیاز، 
اصفهــان با 19 امتیاز و توابع با 13 امتیاز به ترتیب در 

جایگاه چهارم تا ششم قرار گرفتند.
آرزو محبی منش، معصومه محبی منش، پرســتو 
حضرتی، مهــوش نیکرویی ترکیب تیــم دو ومیدانی 
دختران نابینای همدانی را تشــکیل دادند ضمن اینکه 
ســهیال مرادی از قهرمانان ارزنده و سابق دو ومیدانی 
به عنوان مربی و اکرم ساســان پور سرپرست این تیم 

حضور داشتند.
اعضای این تیــم در رقابت های قهرمانی کشــور در 

مجموع موفق به کسب چهار نشان  طال و نقره شدند.
بانوان همدانی در ادوار گذشــته همواره در سکوهای 

دوم و ســوم کشــوری حضور داشــتند و این بار ثمره 
تالش های آنان رسیدن به عنوان قهرمانی بود.

اما در بخش مردان نیز تیم همدان برخالف سال های 
قبل و در ماراتن دشوار با تیم های مدعی و قدرتمند خود 

موفق به فتح سکوی قهرمانی شد.
در پایان بیســتمین دوره رقابت های قهرمانی کشور 
دو ومیدانی مــردان که با حضور نماینــده کمیته ملی 
پاراالمپیــک در مجموعه آفتاب انقــالب با حضور 120 
ورزشکار برگزار شــد، همدان در جایگاه نخست ایستاد، 

تهران دوم شد و فارس به عنوان سومی دست یافت.
این تیم متشکل از قهرمانان آسیایی و کشور با ترکیب 
حمید اســالمی، وحیــد علی نجیمی، مهــرداد مرادی، 
محمدرضا محمد زاده و امیر حسین وزینی به مربیگری 

مهدی موسوی بود که در این مسابقات حضور داشتند.
مردان نابینای همدانی در این رقابت ها موفق به کسب 
پنج نشــان طال و دو نقره شــدند تا برای نخستین بار بر 

سکوی قهرمانی قرار بگیرند.
رئیس هیأت نابینایان و کم بینایان همدان با اشــاره 
به افتخار مهم دونده ها در مسابقات کشوری گفت: نظیر 
این موفقیت را در گذشته نداشتیم و امسال با عزم جدی 
ورزشــکاران، مربیان و سایر دست اندرکاران توانستیم به 

این افتخار ارزنده برسیم.
سمیه ســهیلی افزود: قهرمانی در دو بخش بانوان و 
آقایان همدان حتی تمجید فدراسیون را به دنبال داشت و 

عملکرد دونده ها بسیار عالی بود.
وی اضافه کرد: ارزیابی های صورت گرفته از رقابت های 
قهرمانی کشــور نشــان می دهد که می توانیم ســهمیه 

بیشتری در پاراالمپیک کسب کنیم.
سهیلی خاطرنشــان کرد: این رقابت ها شروع بسیار 
خوبی برای دونده های روشــندل همدانی بود تا بتوانند 
برای کسب سهمیه بازی های پاراالمپیک توکیو به عنوان 

مهمترین رویداد ورزشی جهان قدم بردارند.
مدیــرکل ورزش و جوانان همدان نیــز با قدردانی از 
عملکرد ورزشکاران نابینا و کم بینای همدان در میادین 
ملی و بین المللی گفت: ورزش نابینایان روی نوار موفقیت 

است.
محسن جهانشیر افزود: بدون تردید بخشی از موفقیت 
ورزش اســتان در میادین بین المللــی مرهون تالش و 
افتخارآفرینی ورزشــکاران نابینا، معلول، جانباز، ناشنوا و 
بیماران خاص است و اکنون شاهد درخشش دونده های 

نابینا در میادین کشوری هستیم.
وی اضافه کــرد: قهرمانان نابینا افتخاری بزرگ برای 
جامعه ورزش همدان هستند و سهم بسزایی در موفقیت 

ورزش این استان در میادین ملی و بین المللی دارند.
جهانشیر بیان کرد: قهرمانان و نشان آوران سرمایه های 
ارزنده برای ورزش استان همدان هستند و حمایت از آنها 

را وظیفه خود می دانیم.
وی خواســتار تالش دونده های نابینا برای کســب 
حداکثر ســهمیه حضور در بازی های پاراالمپیک توکیو 
شد و افزود: دو ومیدانی از رشته های موفق ورزش همدان 
اســت و روی توانمندی و درخشش نابینایان دونده این 

استان حساب ویژه باز کرده ایم.

اختصاص 170 میلیون دالر ارز نیمایی برای واردات توتون
ایران و جهــان: معاون وزیر  هگمتانه، گروه 
بهداشــت گفت: بیــش از 170 میلیون دالر ارز 
نیمایی برای واردات توتون اختصاص پیدا کرده 

است.
علیرضا رئیسی در نشست خبری به مناسبت هفته 
ملــی بدون دخانیات که از 25 تا 31 خرداد با شــعار 
»اماکن بدون دخانیات حق شــهروندی است«، اظهار 
کرد: 16 میلیون دالر به کاغذ ســیگار ارز دولتی چهار 
هزار و 200 تومانی می دهند و ساالنه 10 هزار میلیارد 
تومان، مردم پول اســتعمال ســیگار و قلیان پرداخت 

می کنند.
وی با بیان اینکه هزینه هایی که به نظام ســالمت 
از طریق اســتعمال دخانیات وارد می شود حدود 30 
هزار میلیارد تومان اســت، گفت: اگر هزینه های دیگر 
درمانی مرتبط بــا آن را در نظر بگیریم بیش از 100 

هزار میلیارد تومان، دخانیات هزینه تحمیل می کند.
وی ادامــه داد: بیــش از 170 میلیــون دالر برای 
واردات توتون ارز نیمایی اختصاص پیدا کرده اســت و 
در حالی که اکنون در همه چیز تحریم هستیم ولی در 

خصوص سیگار مشکلی وجود ندارد.
معاون بهداشــت وزیر بهداشت با اشــاره به اینکه 
مافیایی بســیار قوی در سیگار و دخانیات وجود دارد، 
افزود: استفســاریه ای در خصوص تبصره یک ماده 13 
قانــون جامع کنتــرل دخانیات صورت گرفته اســت 
که می خواهنــد اماکنی مثل قهوه خانه را از شــمول 
مکان های عمومی خارج کنند که اگر به تصویب برسد 
دیگــر این قهوه خانه ها و مکان هایــی که در آن قلیان 
مصرف می شــود جزء اماکن عمومی نبوده و خصوصی 
به حســاب می آید و کارشناســان ما حق ورود به آن 

را ندارند.
رئیســی با بیــان اینکه ســن مصــرف قلیان در 
دختران پایین آمده اســت، خاطرنشان کرد: در سال 
93 مصوبه ای وجود داشــت که تنباکوهایی که معطر 
و معســر هســتند، عین تبلیغات است. در سال 94 از 
وزارت صنعت درخواست ممنوعیت واردات آن صورت 
گرفت و این وزارتخانه در سال 95 آن را ابالغ کرد اما 
یک هفته بعد از این ابالغیه، دســتور توقف آن گرفته 

شد مبنی بر اینکه این ممنوعیت اجرا نشود.
وی اضافه کرد: ســال 96 طرح شکایتی در دیوان 
عدالت اداری مطرح شد و درنهایت در این سال دیوان 
عدالت اداری رأی داد که تنباکوی معطر مصداق تبلیغ 
اســت، اما متأسفانه از آن زمان تاکنون هیچ اتفاقی در 

این خصوص نیفتاده است.
معاون بهداشت وزیر بهداشت یادآور شد: علی رغم 
وجود تحریم ها و مشــکالت ارزی، 16 میلیون دالر ارز 
4 هزار و 200 تومانی به کاغذ ســیگار اختصاص پیدا 

کرده است.
رئیســی بیان کرد: راه حل این موضوع این اســت 
کــه در دنیا به خاطر کنتــرل دخانیات اخذ مالیات بر 
مــواد دخانی در نظر گرفته می شــود؛ دومین کار که 

انجام می شود این است که اگر سیگار به صورت نخی 
فروخته شــود باعث باال رفتن میــزان مصرف و پایین 
آمدن ســن مصرف دخانیات می شــود و باید به این 

موضوعات توجه کرد.
وی افزود: بحثی که مطرح بود این اســت که وقتی 
مجوزی برای مغازه ها و سوپرمارکت ها صادر می کنیم، 
موضوع عدم فروش سیگار را لحاظ کنیم، ضمن اینکه 
در قانون، فروش سیگار به افراد زیر هجده سال ممنوع 
بوده و عرضه سیگار قاچاق و فروش به صورت نخی نیز 
ممنوع اســت، اما با توجه به این موضوع که باید 210 
هزار پروانه با درنظر گرفتن این قوانین صادر می شــده 
است، متأسفانه از سال 85 تاکنون تنها 40 هزار پروانه 

در این خصوص صادر شده است.
معاون بهداشــت وزیر بهداشــت ابراز کرد: ساالنه 
55 میلیارد نخ ســیگار در کشــور دود می شود و 55 
تا 60 هزار مرگ نیز در ســال به خاطر مصرف سیگار 
اســت، ضمن اینکه در دنیا نیز یــک میلیارد و 100 
میلیون نفر دخانیات مصــرف می کنند که 84 درصد 
از مصرف کننــدگان دخانیات در کشــورهای در حال 

توسعه هستند.
رئیســی با اشــاره به وضعیت مصرف دخانیات در 
منطقه خاطرنشان کرد:  در منطقه ای که کشور ما قرار 
دارد مصــرف دخانیات در بین جوانان زیاد اســت، به 
شــکلی که در ایران 10.9 درصد مصرف کننده سیگار 
به صورت روزانه هســتند کــه از این تعداد حدود 20 
درصد را مردان و کمتر از یک درصد را زنان تشــکیل 
می دهند؛ ضمن اینکه 14 درصد از مصرف کنندگان به 
صــورت کلی دخانیات مصرف کــرده و 10 درصد نیز 

روزانه دخانیات مصرف می کنند.
وی با اشــاره به مصرف قلیان در کشور خاطرنشان 
کرد: مصرف روزانه قلیان در کشور 3.5 درصد است و 
از ســال 88 تا 90 نیز مصرف روزانه قلیان حدود 40 

درصد افزایش پیدا کرده است.
رئیسی اضافه کرد:  در دومین پیمایشی که در سال 
95 صورت گرفت حدود 10 درصد مصرف کننده روزانه 
سیگار وجود دارد، 13.2 درصد مصرف کننده روزانه و 
غیرروزانه دخانیات وجــود دارد، ضمن اینکه باالترین 
شیوع مصرف ســیگار در استان های آذربایجان غربی،  
البرز و قزوین گزارش شــده به شکلی که بیش از 30 

درصد مردان این استان ها سیگار مصرف می کردند.
وی بــا بیــان اینکه باالتریــن مصــرف قلیان در 
اســتان های جنوبی مانند بوشــهر، فارس، هرمزگان و 
سیســتان و بلوچستان اســت، افزود:  خانم ها در این 
استان ها بیشترین مصرف قلیان را دارند، ضمن اینکه 
باالترین میزان مصرف دخانیات در ســنین 45 تا 54 

سال است.
معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به پیمایشی 
که در سال 94 برای بررسی مصرف دخانیات در سنین 
13 تا 15 ســال صورت گرفت، گفت: این پیمایش در 
بین دو هزار و 746 نوجوان مقاطع اول و دوم متوسطه 

در 54 مدرسه کشور انجام شد که از این تعداد دو هزار 
و 87 نفر در سنین 13 تا 15 سال بودند.

رئیســی ادامه داد: براساس این پیمایش 10 درصد 
نوجوانان در زمان اجرای طرح، مصرف کننده دخانیات 
بودند که 12.9 درصد پســران و 7.7 درصد دختران 
بوده و 11.2 درصــد نوجوانان نیز مصرف کننده قلیان 

بودند.
وی اضافه کرد: 24.2 درصــد نوجوانان در معرض 
دود دخانیــات در منزلشــان قــرار داشــتند و 38.4 
درصد از آنهــا نیز در مواجهه بــا دخانیات در اماکن 
مسقف عمومی قرار داشــتند، ضمن اینکه 65 درصد 
نوجوانان مصرف کننده دخانیات سیگار مصرفی خود 
را از سوپرمارکت ها، دستفروشان و دکه های مطبوعاتی 

تهیه می کردند.
وی افــزود: در پیمایشــی که در ســال 86 تا 95 
صــورت گرفت، مصرف ســیگار در دختــران دو برابر 
شــده اســت، ضمن اینکه باید گفت  انواع ســرطان  و 
بیماری های تنفسی به خاطر مصرف سیگار و دخانیات 
است و سازمان بهداشــت جهانی، یکی از نقاط ضعف 
کشــور ما را با توجه به اینکــه در برخی بیماری های 
غیرواگیر اقدامات خوبی انجام داده ایم، ضعف در حوزه 

اخذ مالیات مربوط به دخانیات می داند.
معاون بهداشــت وزیر بهداشــت اضافــه کرد: ما 
می گوییم بر دخانیات مالیات ببندید که اعالم می کنند 
اگر این کار را انجام دهید، ســیگار قاچاق می شود، در 
حالی که این اســتدالل درســت نیست. می گوییم در 
قهوه خانه ها و سفره خانه قلیان را جمع آوری کنید، اما 
باز می گویند بیکاری زیاد شــده، فرد شغل خود را از 
دست می دهد و این مراکز به صورت زیرزمینی فعالیت 

می کنند.
رئیســی یادآور شــد: 54 نماینــده مجلس به این 
موضوع رأی دادند که ســیگار وارد شود و مردم قلیان 

بکشند، ضمن اینکه انجمن تولیدکنندگان مواد دخانی 
تشکیل شده اســت و دفاع آنها این بوده که تنباکوی 

معطر به کشور وارد شود.
وی ادامــه داد: برآورد ما در خصوص میزان مصرف 
سیگار در کشور 35 تا 45 میلیارد نخ در سال بود، اما 
وزارت صمــت اکنون می گوید 75 تــا 80 میلیارد نخ 

سیگار مصرف می شود.
محمدرضا مســجدی دبیــرکل جمعیــت مبارزه 
بــا دخانیات نیز در این نشســت خبری بــا انتقاد از 
بی توجهی بــه قانون مبــارزه با دخانیات در کشــور 
خاطرنشان کرد: شما یک سند را در کشور به ما نشان 
دهید که ظرف مدت هشــت سال گذشته کارخانجات 
آن دو برابر شده باشد، اما در سال 94 ما 9 تولیدکننده 
دخانیات داشــتیم کــه این عدد در ســال 96 به 17 

کارخانه تولیدکننده سیگار رسیده است.
وی با بیــان اینکه قانــون و آیین نامه در خصوص 
مبارزه با مصرف دخانیات در کشــور فــراوان داریم، 
افــزود: وزارت صمت اعتقادی به ایــن قوانین ندارد، 
ضمــن اینکه باید گفت وزارت ارشــاد نیز جزو کمیته 
کشــوری مبارزه با دخانیات است، اما یک بار نیز وزیر 

ارشاد در این جلسات ندیده ایم.
وی اضافه کرد: معاون وزیر ارشــاد اعالم کرد که از 
ســال 97 و 98 به بعد هیچ مجــوزی برای فیلم هایی 
که در آن صحنه هایی که مصرف ســیگار نشــان داده 

می شود نمی دهیم، اما به این موضوع عمل نشد.
مسجدی اضافه کرد:  امســال بدترین نمره مالیات 
در دخانیــات را به ایــران دادنــد، در حالی که طبق 
معاهده بین المللی بین کشورها باید 70 درصد قیمت 

خرده فروشی سیگار مالیات باشد.
دبیرکل جمعیت مبارزه بــا دخانیات با بیان اینکه 
روزانه 20 میلیارد تومان فقط خرج ســیگار می شود، 
افزود: دو برابر این عدد برای قلیان مصرف می شــود و 

در کل می توان گفت در ســال بیش از 7 هزار میلیارد 
تومان هزینه سیگار می شود.

وی افزود: تولید ســیگار داخلی 50 درصد و سیگار 
تولید خارج تا 300 درصد گران شــده اســت اما همه 
پول آن وارد جیب واردکننده و تولیدکننده می شود و 

دولت در این خصوص بسیار ضعیف است.
وی با طرح این پرسش که چرا در طول چهل سال 
اخیر دخانیات تحریم نشــده است، افزود: 50 میلیون 
دالر واردات ســیگار از کشــورهای مختلف داشته ایم 
و این پرســش مطرح اســت چرا ایــن واردات تحریم 
نمی شود؟ که باید گفت آنها می خواهند جوانان کشور 
را به سمت مصرف دخانیات هدایت کنند، ضمن اینکه 

نزدیک به دو میلیون معتاد در کشور وجود دارد.
مســجدی با بیان اینکــه برخی دادســتان ها در 
شــهرهایی مانند قزوین و اصفهان در موضوع مبارزه با 
دخانیات فعالیت خوبی داشــته اند، گفت: حمایت الزم 
از ســوی دولت و مجلس وجود ندارد و اعالم می شود 
که اگر قلیان ســراها را تعطیل کنیــد آنها به صورت 
زیرزمینــی کار می کنند، در حالــی که این توجیهات 

بسیار سطحی است.
دبیرکل جمعیــت مبارزه با دخانیات با اشــاره به 
همکاری جمعیت های مبارزه بــا دخانیات و نهادهای 
فرهنگی، بیان کرد: با ســتاد ائمه جمعه و جماعات و 
حوزه های علمیه خواهران و برادران تفاهم نامه ای امضا 
کرده ایم که از این افراد در آگاه سازی مردم به مصرف 

دخانیات استفاده کنیم.
وی با انتقــاد از برخورد دوگانه غــرب در مواجهه 
با دخانیات، یادآور شــد: شــدیدترین قوانین محدود 
کننــده مصرف دخانیات در آمریکا وجود دارد، اما آنها 
برای عرضه دخانیات به ســراغ کشورهای جهان سوم 

می آیند.
مسجدی با اشاره به مصوبه دانشگاه بدون دخانیات 
و اقدامات مثبــت وزارت علوم در این خصوص متذکر 
شد: وزارت بهداشت نیز همین کار را انجام داده است 
و بیمارســتان بدون دخانیات را درنظر گرفته است، با 
توجه به اینکه در سال 22 میلیون نفر به بیمارستان ها 
مراجعه می کننــد و می توان با این طــرح، از مصرف 
دخانیــات در اطراف بیمارســتان ها و کســانی که به 

بیمارستان ها مراجعه می کنند، جلوگیری کرد.
وی با اشاره به طرح پیشگیری از استعمال دخانیات 
در مدارس، »پاد« یادآور شــد: این طــرح را از چهار 
ســال قبل در ورامین آغاز کردیم و در ســال 97 نیز 
تمام مــدارس این منطقه در حال کنترل قرار گرفتند 
و ســعی می  کنیم ورامین را اولین شهر بدون دخانیات 

مطرح کنیم.
وی افزود: متأســفانه دولــت در پنج ردیف اول 
کاالهایــی که ارز دولتــی 4 هــزار و 200 تومانی 
اختصاص داده اســت، کاغذ ســیگار و توتون را قرار 

داده است.
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فضای مجازی

خبــر

دستگاه های ویندوزی
 به شدت در معرض خطرند!

هگمتانه، گروه فضای مجازی: مایکروسافت 
با انتشار بیانیه ای در مورد آسیب پذیری باالی 
خیل عظیمی از سیستم های مبتنی بر ویندوز 

به کاربران هشدار داد.
مایکروســافت به عنوان شــرکت توسعه دهنده 
سیســتم عامل ویندوز به تازگی با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد که هنوز تعداد قابل توجهی از سیستم های 
مبتنی بر سیستم عامل ویندوز در جهان وجود دارند 
که در مقابل حمالت ســایبری و بدافزار خطرناک و 

معروف واناکرای از آسیب پذیری باالیی برخوردارند.
حاال به تازگی مایکروسافت اعالم کرده و هشدار 
داده است که کاربران سیســتم های ویندوزی باید 
رایانه های خود را به جدیدترین نسخه آپدیت منتشر 
شده از سوی این شــرکت یعنی آپدیت موسوم به 
آوریل 2019 به روزرسانی کنند تا اطالعات و سیستم 
خود را از خطر حمالت بدافزاری و سایبری همچون 

واناکرای حفظ کنند.
به گفته این غول تکنولوژی، آسیب پذیری مهمی 
در نسخه های قدیمی تر و قبلی ویندوز وجود دارد که 
به هکرها و مجرمان سایبری این امکان را می دهد تا 
از راه دور و با نصب و اجرای طریق کدهای مخرب، 
بتوانند به رایانه های قربانیان و کاربران مورد نظر نفوذ 
کنند و به اطالعات ذخیره شــده و حریم خصوصی 

آنها دسترسی پیدا کنند.
این آسیب پذیری همچنین قابلیت تبدیل شدن 
به کرم هــای رایانه ای را نیــز دارد و در صورتی که 
هکرها تشــخیص دهند می تواند به عنوان یک ابزار 

مناسب برای باج گیری نیز مورداستفاده قرار بگیرد.
واناکرای یکــی از باج افزارهــای خطرناک و 
معروفی بود که در ســال 2017 میالدی منتشر 
شد و برای بسیاری از سازمان ها و نهادهای دولتی 
و غیردولتی در بســیاری از کشــورها میلیاردها 

خسارت برجای گذاشت.
بــر اســاس گــزارش وب ســایت هکرنیوز، 
وصله های امنیتی مایکروســافت سه هفته پیش 
 Patch Tuesday به روزرســانی  قالــب  در 
منتشر شد که انتظار می رود کاربران سیستم های 
ویندوزی همه از آن برای افزایش امنیت سایبری 
دســتگاه خود و همچنیــن جلوگیری از حمالت 

بدافزاری استفاده کنند.
نقــص امنیتی مذکــور تحت عنــوان بلوکیپ 
)BlueKeep( شــناخته شــده اســت کــه در 
رایانه هایی که هنوز از سیســتم عامل های ویندوز 
ایکس پی و ســرور مایکروسافت استفاده می کنند، 
وجــود دارد و امنیت کاربرانش را به شــدت تهدید 

می کند.
هکرها از این حفره امنیتی قادر خواهند بود به یک 
میلیون دستگاه در معرض خطر دسترسی پیدا کنند 

و بعد از آلوده کردن آنها، به اهداف خود دست یابند.

اقیانوس آبی ِتبلیغات
 برای استارت آپ ها

هگمتانه، گروه فضای مجازی: معاون وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات با اعالم این که 
10 درصد از کل ترافیــک بین الملل اینترنت 
ایران، مربوط به تبلیغات است، از اهمیت تأثیر 
تبلیغات در این فضا برای کسب وکارهای نوپا 

خبر داد.
به گــزارش ایســنا، تبلیغات برخــط یکی از 
برای کســب وکارهای مختلف  مؤثرترین روش ها 
اســت تا بتوانند میزان دسترسی خود را افزایش 
دهند، مشــتریان جدیدی پیدا کننــد و جریان 
درآمــدی خود را تنــوع ببخشــند. در حالی که 
گزینه هــای زیادی برای تبلیغــات وجود دارد )از 
جملــه روش PPC که به معنــای پرداخت به 
ازای هر کلیک است و تبلیغ کنندگان هر زمان که 
یکی از تبلیغاتشــان را کلیک می کنند، هزینه ای 
می پردازنــد و یا روش نمایــش آنالین تبلیغات و 
حتی تبلیغاتی کــه در اپلیکیشــن ها به نمایش 
گذاشــته می شــود(، تبلیغات آنالیــن می تواند 

کسب وکارهای نوپا را دچار دگرگونی کند.
*تبلیغات، اقیانوس آبی شرکت های نوپا

در این راســتا امیر ناظمی - رئیس ســازمان 
فنــاوری اطالعــات- در توئیتر نوشــت: تحلیل 
ترافیک بین الملل اینترنت کشور شاخص مناسب 
رفتار کاربران ایرانی و شناســایی فرصت هاســت. 
10 درصــد از کل ترافیــک مربوط بــه تبلیغات 
است. شــاخصی که نشان می دهد همچنان حوزه 
تبلیغات، یک اقیانوس آبی برای شــرکت های نوپا 

است و البته نیاز زیادی به رفع موانع نیز دارد.
عبــارت اقیانوس آبــی اولین بار در ســال 
2005، در کتــاب راهبــرد اقیانوس آبی مطرح 
شــد که نتیجه دو دهه تحقیــق و مطالعه روی 
بیش از 150 حرکت اســتراتژیک دنیا در بیش 
از 30 صنعت متفاوت در طی 100 سال گذشته 
اســت. این رویکرد به کارگیری پیروی هم زمان 
از دو نوع اســتراتژی تمایز و استراتژی کاهش 
هزینــه اســت و در عین حــال مجموعه ای از 
روش هــا و ابزارهای مدیریتی بــرای ایجاد یک 
فضای بــازار جدیــد و بی رقیــب را در اختیار 

قرار می دهد. سازمان ها 
نویســندگان کتاب راهبرد اقیانوس آبی معتقد 
هستند که تنها راه پیروزی در رقابت، توقف تالش 
برای پیروزی در رقابت اســت و به جــای ورود به 
رقابت خونین در اقیانوس سرخ، باید وارد فضای بازار 
نامحدود اقیانوس های آبی شد و دست به خلق تقاضا 
زد. بازاری که در آن هنوز قواعد بازی مشخص نشده 
است و فرصتی برای رشد بسیار سودآور وجود دارد.

خبــر

حمایت دولت از کسب و کارهای نوپا

معافیت مالیاتی مشروط 
استارتاپ ها

هگمتانه، گروه فضای مجازی: معاون وزیر 
کوچک  آپ های  اســتارت  گفت:  ارتباطات 
از برخی معافیت های  با داشتن شــرایطی، 

بیمه ای و مالیاتی برخوردار می شوند.
امیــر ناظمی درباره آئین نامه ســند توســعه 
اقتصادی دیجیتالی مصوب هیأت وزیران با اشاره 
به اینکه بســیاری از افراد، ایده هــای خود را به 
علت نگرانی از موضوعــات مختلف از جمله بیمه 
و مالیات، عملیاتی نمی کنند، افزود: این آئین نامه 
تــالش دارد تا این موانع را برطــرف کند و برای 
مدت کوتاهی معافیت هایی را برای صاحبان ایده 
قائل می شود تا بدون دغدغه آن را اجرایی کنند.

وی ادامه داد: بر اســاس این مصوبه، استارت 
آپ های کوچک تا زمانی که نوپا هستند با داشتن 
شرایطی، از برخی معافیت های بیمه ای و مالیاتی 

و همچنین از تأمین مالی برخوردار می شوند.
ناظمــی درباره شــرایط اســتارت اپ ها برای 
برخورداری از این حمایت ها گفت: شــرایط بهره 
مندی اینکه کمتر از سه ســال از تاریخ تاسیس 
آن ها گذشــته باشد و درآمد آن ها محدود و کمتر 
از 500 میلیون تومان در سال باشد و اینکه سطح 

سرمایه آن ها پائین باشد.
رئیس ســازمان فناوری اطالعات ایران اضافه 
کرد: خیلی از منابــع مالی دولتی در عمل، اجازه 
سرمایه گذاری خطرپذیر را ندارند اما در این آئین 
نامه این ویژگی دیده شــده اســت کــه از منابع 
دولتــی بتوانیم در قالب وام کــه به صندوق های 

خطرپذیر می دهیم آن را جبران کنیم.  

تشخیص فساد مواد غذایی 
با استفاده از گوشی تلفن

هگمتانه، گروه فضــای مجازی: محققان 
کالج ســلطنتی لندن برچسب جدیدی را با 
استفاده از ســلولز و الکترودهایی از جنس 
جوهر کربنی رســانا ســاختند که امکان 
تشخیص فســاد مواد غذایی را برای کاربر 

فراهم می کند.
هزینــه تولید هریــک از این برچســب های 
غیرســمی و زیســت تخریب پذیر که بــا عنوان 
حســگرهای گازی الکتریکــی مبتنــی بر کاغذ 
)PEGS( شناخته می شوند، تنها دو سنت است. 
این برچســب ها به یک تراشــه ارتباطات میدان 
نزدیک )NFC( متصل شده و درون بسته بندی 
مواد غذایی قرار می گیرند. فیبرهای کاغذ موجود 
در برچسب بخار آب خارج شده از مواد غذایی را 
جذب می کنند. در صورتی که گازهای محلول در 
آب مانند آمونیاک، تری متیل آمین یا دی اکسید 
کربن که در اثر فســاد مواد غذایی ایجاد می شوند 
درون این بخارات وجود داشــته باشــد، رسانش 
الکتریکــی کاغذ افزایش می یابد و میزان فســاد 
مواد غذایی بر اســاس افزایش رسانش الکتریکی 

برچسب، اندازه گیری می شود.
با افزایش رســانش الکتریکی برچســب، توان 
منتقل شده بین الکترودها و تراشه کاهش می یابد 
تا اینکه باالخره عملکرد حســگر بــه طور کامل 
متوقف می شود. هنگامی که کاربران برچسب را با 
استفاده از گوشی هوشمند خود اسکن می کنند، 
برنامه نصب شــده روی گوشی، عملکرد حسگر را 
بررســی کرده و وضعیت ســالمت مواد غذایی و 

انقضای آن را به کاربر اعالم می کند.
این حســگرها در رطوبت 100 درصد و دمای 
اتاق بــه خوبــی کار می کنند و تنها نســبت به 
گازهای ناشــی از فساد مواد غذایی واکنش نشان 
می دهند. گزارش کامل این تحقیقات در نشــریه 

ACS Sensors منتشر شده است.

توسعه اسکنرهای پیشرفته 
برای افزایش امنیت فرودگاه ها

هگمتانه، گروه فضای مجازی: فرودگاه هیترو 
در لنــدن با ســرمایه گذاری 50 میلیون پوند در 
حال ســاخت تجهیزات جدیدی است که تصویر 
واضحــی از محتوای بار مســافران در اختیار قرار 

می دهد.
این اســکنرهای امنیتی جدید که با استفاده 
از فناوری سی تی اسکن ساخته می شوند، تصاویر 
ســه بعدی از بار و چمدان های مسافران در اختیار 
کارکنان فرودگاه قــرار می دهند. بنابر این نیازی 
نیســت مایعات یا تجهیزات الکترونیکی از بسته 
بندی یــا کیف خارج شــوند و مســافران زمان 
کوتاه تری را صرف عبور از بخش امنیتی فرودگاه 
می کنند. وزیر هوانــوردی انگلیس در این رابطه 
گفت: امنیت مسافران اولویت اصلی ماست و این 
برنامه به وضوح نشان می دهد که مسائل امنیتی 

تا چه حد برای ما دارای اهمیت است.

هوش مصنوعی، جایگزین نیروی انسانی متخصص نمی شود
هگمتانه، گروه فضای مجازی: یکی از مقامات 
مایکروســافت به تازگی تأکید کرده اســت که 
هوش مصنوعی خطری برای مشاغل و نیروهای 

انسانی در جهان به وجود نخواهد آورد.
به گزارش ایســنا، با توجه به گســترش روزافزون 
فناوری هــای نوینــی همچــون هــوش مصنوعــی 
)artificial intelligence( و یادگیری ماشــینی 
)machine learning( در صنایــع و حوزه هــای 
مختلف تکنولوژی و غیره، بسیاری از شرکت های فعال 
در عرصه هــای گوناگون معتقدند که این فناوری ها به 
صورت کامل فعالیت هایشان را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد، به گونه ای که دیگر نیازی به وجود چنین اســتار 
تاپ و شــرکت هایی در جهان نخواهد بود و کارکنان 
آنها نیز با روبات و رایانه های مجهز به هوش مصنوعی 

جایگزین خواهند شد.
حاال به تازگــی لی هیکین، افســر تکنولوژی های 
ملی مایکروســافت در اســترالیا در گفتگو با گزارشگر 
وب ســایت زد دی نــت تأکید کرد کــه فناوری های 
نوین همچــون هوش مصنوعی و یادگیری ماشــینی 
هرگز جای نیروهای انســانی را نخواهد گرفت و مردم 
نباید نگران از بین رفتن مشاغل خود در آینده باشند 
چراکه پیشــرفت تکنولوژی های مذکور تنها به تقویت 
و افزایش کیفیت و ســرعت خواهد انجامید و هیچ گاه 
قابلیت جایگزین شــدن با نیروی انسانی متخصص را 

کسب نخواهد کرد.
تازه ترین تحقیقات و بررسی های انجام شده نشان 

می دهد که بالــغ بر 41 درصد از شــرکت های فعال 
در بریتانیا از توســعه زودهنگام و ســریع فناوری های 
نوین همچون هــوش مصنوعی واهمــه دارند چراکه 
بــر این باورند کــه این فناوری ها تا پنج ســال آینده 
جای منابع انســانی، کارشناسان، متخصصان و تمامی 
تجهیزات موردنیاز آنهــا را خواهد گرفت و به عبارتی 
دیگــر هوش مصنوعی در آینــده ای نزدیک موجب از 
بیــن رفتن تجارت و کســب و کار آنها خواهد شــد. 
به گفته این کارشناســان و تحلیلگران، آن دســته از 
شــرکت هایی که تاکنون به بهره گیری از فناوری های 
نوین همچون هوش مصنوعی در کسب و کار خود فکر 

نکرده اند، در خطر نابودی بیشــتری قرار دارند چراکه 
آینده شــرکت های تجاری و کســب و کارهای موفق 
به فناوری های جدید تعلق خواهد داشــت و صاحبان 
مشاغل و شرکت های کوچک با استراتژی های قدیمی 

حرفی برای گفتن نخواهند داشت.
امــا حــاال این مدیــر ارشــد شــرکت آمریکایی 
مایکروســافت اذعان کرده است که هیچ جای نگرانی 
در خصــوص پیشــرفت هــوش مصنوعــی در جهان 
وجود نــدارد چراکه این فناوری قــادر خواهد بود در 
بهتریــن حالت ممکن، به ارتقا و بهبود ســطح کیفی 
طراحــی و تولیــد محصــوالت مختلــف کمک کند 

بنابراین هرگز جایگزین نیروهای انســانی و متخصص 
همچون مهندسان، پزشکان، اساتید دانشگاه، معلمان، 
پژوهشگران، روانشناسان، جراحان و غیره نخواهد شد.

وی در تشــریح ســخنان خود افزود: بســیاری از 
کارها عالوه بر دانش، تخصص و هوشــمندی نیازمند 
بکارگیری عواطف و احساســات انســانی نیز هســت 
کــه ایــن کار از توانایــی و عهده هــوش مصنوعی ) 

artificial intelligence( خارج است.
وی در ادامــه گفت: کاربردهــای هوش مصنوعی 
آنقدر زیاد اســت که قادر است تغییر و تحوالت مثبت 
و مفیــدی را در عرضه های گوناگــون جهان همچون 
محیط زیست، علوم پزشــکی، صنعت و تجارت ایجاد 

کند و کمک بزرگی به بشریت محسوب شود.
این در حالیســت کــه پیش تر کلــر بارکلی، مدیر 
عملیاتی ارشــد مایکروســافت در بریتانیــا گفته بود: 
همانند هر تغییر دیگری در جهان، بهتر اســت کسب 
و کارهای فعال در کشــورهای مختلــف کاری نکنند 

چراکه هم اکنون کاری بجز این از آنها ساخته نیست.
وی همچنین در مورد توسعه و پیشرفت این فناوری 
تصریح کرده بود: اگر هوش مصنوعی به مرحله تکامل و 
شکوفایی خود برسد، هر حوزه ای را که الزم باشد، تحت 
ســلطه خود در خواهد آورد و ما نه تنها نباید جلوی این 
اتفاق را بگیریم بلکه باید به توسعه و تسریع آن نیز کمک 
کنیم. تمامی حوزه های مختلف و کسب و کارهای جهان 
سرانجام یک روز تحت سلطه هوش مصنوعی درخواهند 

آمد.

کمک فناوری اطالعات به مدیریت بحران سیل
هگمتانه، گــروه فضای مجازی: اســتفاده از 
نقشه های مسیریابی برای اعالم مناطق آب گرفته و 
امکان ارسال پیامک برای اطالع رسانی، از اقداماتی 
است که می توان فناوری اطالعات را برای کمک به 

مشکالت پس از وقوع سیل به خدمت گرفت.
به گزارش ایســنا، مدیریت مواجهه با بالیای طبیعی 
مانند سیل و زلزله در سه مرحله زمانی حائز اهمیت است؛ 
مرحله اول پیش از مواجهه با بالیای طبیعی اســت که 
عمدتاً از جنس پیشــگیری و اطالع رسانی است؛ مرحله 
دوم در حین مواجهه با بالیای طبیعی است که به گونه ای 
در حوزه مدیریت بحران قرار می گیرد و مرحله سوم پس 
از فروکــش کردن حادثه و اقدامات آتی مرتبط با جبران 
خسارات است. از آنجا که ایران با بالیای مختلف طبیعی 
مواجه است که سیل اخیر یکی از مهم ترین آن هاست و 
خشکسالی و طوفان های شن، از دیگر این موارد هستند و 

مدیریت این بالیا از اهمیت برخوردار است.
*از نقشه های مسیریابی تا ارسال پیامک های 

انبوه هشدار

سال 1398 برای ایران سالی پر از بارش بود و اگرچه 
بارش های فراوان موجب شد کم آبی تا حد زیادی جبران 
شود، اما از طرف مقابل، وقوع سیل های متعدد آسیب های 
فراوانی به جا گذاشــت. امیر ناظمی - رئیس ســازمان 
فناوری اطالعات- با اشاره به اقدامات انجام شده در زمان 
سیل گفته اســت: طبق آمار جهانی، 70 درصد لطمات 
ناشی از حوادثی مانند سیل صرفاً از طریق آگاهی رسانی 
قابل حل اســت. ما در زمان وقوع ســیل چند کار انجام 
دادیم، اولین کار سرویس های اخطار مکان محور بود. سه 
سال پیش 17 دقیقه بارش در سولقون، به کشته شدن 
11 همشهری منجر شــد، اما امسال با وجود بارش های 

شدیدتر این اتفاق نیفتاد.
وی با اشــاره به نقش اپلیکیشن ها در اقدامات پس 
از وقوع ســیل بیان کرد: با شــرکت های تولیدکننده 
اپلیکیشــن های نقشه و مســیریابی که مجموعاً چهار 
میلیون کاربــر در ایران دارند، هماهنگی انجام شــد 
که در ایام عیــد اعالم کنند کجا خطــر آب گرفتگی 
و ســیالب وجود دارد. یکی دیگر از ســرویس ها اعالم 

نقاط امدادی در اپلیکیشن های نقشه بود. هم چنین در 
بعضی از شبکه های اجتماعی می توانستید مکان نقاط 
امدادی هــالل احمر را ببینید. یکــی دیگر از قابلیت 
اپلیکیشــن ها، امکان اضافه کردن پایگاه های امدادی 
بود کــه بیش تر در اختیار پایگاه ها بــود اما به زودی 
دسترســی عمومی آن را هم اعالم می کنیم که برای 

توزیع امکانات افراد راحت تر شود.
بنا بر اعالم، یکی دیگر از اقدامات، ارسال پیامک های 
انبوه شهری بود که در مجموع در ایام عید برای سیل 
غیــر از فلش مســیج ها، بیش از دو میلیــارد پیامک 
فرستاده شــد. هم چنین تصاویری از نقاط سیل گرفته 
به صورت پهباد و فضایی دریافت می شد که به صورت 
روزانــه دو نوبت در روز برای مناطق مختلف ارســال 
می شد، زیرا تصویر هوایی به شدت اهمیت دارد و شما 
می توانید با این تصاویر یک برداشت کلی از محیط به 

دست بیاورید که کجا آسیب پذیرتر است.
*نقش تصاویر ماهواره ای و امکانات فضایی

یکی دیگر از موارد تأثیر تکنولوژی در صورت بروز 

موارد بحرانی، اســتفاده از امکانــات فضایی و تصاویر 
ماهواره ای اســت. در این راســتا محمدجــواد آذری 
جهرمــی -وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات- اخیراً 
اظهار کرد: برای مشــکالتی چون مدیریت سیالب ها 
و خشکســالی ها و یــا حفاظت از جنگل هــا در ایران 
تصمیــم گرفتیم راهکارهای مشــترکی پیدا کنیم که 
تصاویر ماهواره ای در اختیار دانشــمندان ما در ایران 
قــرار بگیرد. همان طور که دفتر بحران ســازمان ملل 
برای تصاویر مناطق سیل زده را با کیفیت خوب تهیه و 

در اختیار ما در ایران قرار دادند.
برای درک بیش تــر اهمیت ارتباطات و فناوری 
اطالعــات، می توان اشــاره کرد که هنــگام بروز 
بالیای طبیعی، اســتفاده از ابزار ســنتی ارتباطی 
ابزارهایی مانند  مانند تلویزیون کاهــش می یابد و 
موبایــل، هم دســترس پذیری باالتری دارند و هم 
مخاطــب بیش تری را پوشــش می دهند. در حوزه 
مخابراتی هم پایــداری خدمات اپراتورهای همراه 

است. مهم  بسیار 

ایران در رتبه نخست توان سایبری منطقه قرار دارد
خرید یک شبکه اجتماعی توسط سعودی ها با هدف ضربه به ایران

هگمتانه، گروه فضای مجازی: رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه "در منطقه 
رتبه نخست توان سایبری  هستیم" گفت: رژیم 
سعودی با اعمال سیاست در یکی از شبکه های 
اجتماعی و خریداری سهام آن برخی شرکت های 

مزدور را بر ضد ما به کار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار غالمرضا جاللی 
در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با برشمردن 
تهدیدهای سایبری و امنیت شبکه ابراز کرد: در حوزه این 
تهدیدات به توانمندی های قابل توجهی رسیده ایم و این 

نوع از حمالت را می توانیم به آسانی دفع کنیم.
وی  گفت: در نمایشــگاه سایبری امسال حدود 400 
درصد درمقایسه با نمایشگاه نخست از نظر  تعداد و دقت 

کیفیت سامانه های سایبری رشد کرده ایم.
سردار جاللی ادامه داد: در سامانه های کنترل صنعتی 
4 محصــول امنیت بومی داریم که بهتر از ســامانه های 

خارجی هستند.

وی بــا بیان اینکــه "با معمــاری ویــژه پدافندی، 
سامانه های کنترل صنعت گاز را ساخته ایم" گفت: حدود 
200 محصول پایه پدافند سایبری در داخل ساخته شده 

است.
وی با اشاره به حمله اخیر سایبری آمریکا به صنعت 
برق ونزوئال  و اختالل در صنایع راهبردی این کشور گفت: 
آمریکا در حالی که مدعی اســت به این کشــور حمله 

سایبری می شود اما بزرگترین مهاجم سایبری دنیاست.
وی اضافــه کرد: این رفتار آمریــکا لزوم پرداختن ما 
به ســامانه های بومی را نشان می دهد و همه دستگاه ها 
موظفند برای سامانه های حیاتی خود از سامانه های بومی 
اســتفاده کنند و  سازمان پدافند غیرعامل این موضوع را 

پیگیری می کند.
وی درباره راه اندازی مرکز دفاع ملی سایبری نیز گفت: 
در شــورای طرح های تحقیقاتی و راهبردی بر ایجاد این 
مرکز تأکید شــد  زیرا برای کاهش وابستگی و مقابله با 

تهدیدات نیازمند نظام دفاع سایبری هستیم.

سردار جاللی گفت: برای راه اندازی مرکز دفاع سایبری 
افزون بر تقویت صنعت دفاع ســایبری و آموزش نیروی 
انسانی در شش رشته دانشگاهی نیازمند تنظیم اهداف و 
برنامه  در این زمینه هستیم. وی گفت: در نظام عملیاتی 
دفاع ملی سایبری تهدیدات دسته بندی و نقش دستگاه ها 

و تجهیزات مورد نیاز مشخص شده  است.
وی با تصریح به اینکه اجماع مناسبی برای راه اندازی 
شبکه های پیام رســان داخلی وجود ندارد گفت: برخی 
مسؤوالن معتقدند  این شبکه ها ظرفیت پاسخگویی به نیاز 
مردم را ندارند اما برخی مسؤوالن ظرفیت این شبکه ها  را 

مطلوب می دانند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: هیچ 
کشــوری اجازه نمی دهد مردم آن در شبکه ای اجتماعی 
ساماندهی شوند که سرورهای آن و هدایت مردم در آن 
شبکه خارج از کشــور باشد. وی ادامه داد:  بر این اساس 
زیرساخت ها باید در کشورمان باشد و نظام تصمیم بگیرد 
که برای راه اندازی شبکه ملی داخلی سرمایه گذاری کند.

وی گفت: به عنــوان نمونه اکنون اینترنت ملی چین 
یــک و نیم برابر اینترنت جهانی ســرعت دارد و چین را 

مرزبانی دیجیتالی می کند.
سردار جاللی همچنین گفت: وزارت ارتباطات مدعی 
بود شبکه  ملی ارتباطات را مرحله به مرحله پیش می برد 
و به نتیجه می رســاند اما در ارزیابی کلی از چشــم انداز 

شبکه ملی ارتباطات فاصله داریم.
وی اضافه کرد: از پنج شش ماه گذشته با برگزاری 70 
رزمایش در حوزه بانک ها، آب، برق، انرژی و... پیشــرفت 
کار را بررســی کرده  ایم و نتایــج مقدماتی خوبی درباره 

شبکه ملی ارتباطات داشته ایم.
وی گفت: کشــورهایی که با جمهوری اسالمی ایران 
دشــمنی دارند و برخی کشــورهای حوزه خلیج فارس 
بر ضد ما در حوزه ســایبر فعالند و به عنوان نمونه رژیم 
سعودی با اعمال سیاست در یکی از شبکه های اجتماعی 
و خریداری سهام آن برخی شرکت های مزدور را بر ضد 

ما به کار گرفته است.

هوشمندسازی بیمارستان ها با محصول ایرانی
هگمتانه، گروه فضای مجازی: یک شرکت ایرانی 
موفق به طراحی سیستمی مبنی بر اینترنت اشیا 
برای هوشمندسازی بیمارستان ها و مراکز درمانی با 

استفاده از تکنولوژی RTLS شده است.
»امیــر رضا مســاحی خالقی« مدیرعامل شــرکت 
سیستم های داده محور بینا و همکارش دکتر کمال استاد 
دانشــکده فنی دانشگاه تهران که اکنون در پارک علم و 
فناوری دانشگاه تهران مســتقر هستند، به ایرنا توضیح 
دادند. مســاحی خالقی گفت: سیســتم هوشمندسازی 
 BDD بیمارســتان ها و مراکــز درمانی با نــام تجاری
SYSTEMS برای افزایش راندمــان کاری و میزان 

رضایتمندی بیماران طراحی شده است.
وی بیــان کرد: بر اســاس گزارش های تهیه شــده 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی پرسنل خوبی دارند اما با 
مراجعه به بیمارستان ها دیده شده که هم دغدغه از سوی 
بیمارستان و هم بیمار وجود دارد و با سیستم بهینه که 

همه انتظار دارند فاصله است.
وی گفــت: با طراحــی این سیســتم در نظر داریم 
مدیریت کارآمدتــر منابع، صرفه جویی در زمان و هزینه 
بیمارستان و نیز رضایت بیمار تأمین شود، لذا محصول 
اولیه این شرکت در بیمارستان پارس به عنوان تست در 
حال انجام اســت و امیدمان می رود که به زودی بتوانیم 
این محصول را در دیگر بیمارستان ها به عنوان محصول 

نهایی ارائه دهیم.
مساحی خالقی افزود: در کل این سیستم به دو بخش 
 real timeتقسیم می شود، بخش نخســت به صورت
می توانید بر روی گوشی موبایل و توسط اپلیکیشنی که 
وجود دارد افراد و اشیا را در داخل بیمارستان رصد کنید و 

این به باال رفتن سرعت عملکرد بیمارستان کمک می کند 
و از سوی دیگر یک سری گزارش ها را می توان تهیه کرد 
که بر اســاس آن می توان تعیین کــرد که آیا گردش و 
روشــی که مد نظر مدیریت بیمارستان و سوپروایزرهای 
بیمارســتان بوده اجرا شده یا نه و علت اینکه با ایده آل 

فاصله داشته چه بوده است.
وی بیان کرد: در بیمارستان ها پرسنل به دنبال برخی 
تجهیزات می گردند و می خواهند ببینند که آن تجهیزات 
دقیقاً کجا هســتند، با استفاده از این سیستم و با کمک 
سنسورهایی که بر روی تجهیزات قرار می دهیم می توانند 
تشــخیص دهند که دقیقاً تجهیزات و دستگاه در کدام 
طبقه و کدام اتاق قراردارد و آیا در حال اســتفاده کردن 
یا آزاد است و می توانند به بخش های دیگر منتقل کنند.

مساحی خالقی افزود: در ساعات شب پرستاران باید به 
اتاق بیماران سرکشی داشته باشند. براساس گزارش هایی 
که از طریق این سیستم می توان گرفت، می توان وضعیت 
اتــاق را رصد کرد آیا اتاقی بوده که پرســتاران فراموش 
کرده اند به آن مراجعه کنند، سیســتم براســاس آالرم 
مشــخص می کند کــه ظرف چه مدتی بــه اتاق جهت 

سرکشی مراجعه نشده است.
وی گفــت: بیمارســتان ها با اســتفاده از این روش 
می تواننــد هم در هزینه ها و هم زمان صرفه جویی کنند 

و نیز راندمان کارایی خود را افزایش دهند.
مســاحی خالقی اضافه کرد: بخشی از کاربری این 
سیســتم مربوط به راندمان کاری و رضایت است، اما 
بخشــی مربوط به بیماری عفونی داخل بیمارســتان 
هست، با استفاده از این سیستم real time می توان 
دید که چه کسانی به چه بخش هایی مراجعه می کنند 

و اگــر اتفاقی در بیمارســتان پیش بیایــد به راحتی 
می توانیم ببینیم که چه کسانی به اتاق مراجعه کردند 
و چه کسانی در آن اتاق بودند. مدیر عامل این شرکت 
ادامه داد: در بخش راندمان کاری، با اســتفاده از جمع 
آوری داده هــا و آنالیز آنها می توانیــم راهکارهایی به 
بیمارستان ها و مراکز درمانی بدهیم که باعث می شود 
مســائل و امور خود را بر اســاس تصمیم داده محور 

انجام دهند.
وی یادآور شد: االن در مرحله تست این سامانه هستیم. 
در این مرحله در یکی از بخش های بیمارستان پارس با 
10 اتاق تست در حال انجام اســت، در واقع تعدادی از 
پرستارها و تجهیزات بیمارستان را به دستگاهمان وصل 
کردیم، در این سیستم، یک مجموعه سنسور دیده شده 
که از طریق این سنســورها یک ســری اطالعات دانش 
مکانی فرستاده شده و دریافت می شود، به طور ریل تایم 
می توانید ببینید که هر شخصی در بیمارستان کجا هست 

و می توان گزارش ها به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه تهیه 
کرد و در اختیار مدیریت بیمارستان قرار داد.

مساحی خالقی در بخش دیگری گفت: این سیستم 
این توانایی را نیز دارد که تمام اطالعات پزشکی بیماران 
را از قبیل نتایج آزمایش ها در اختیار پزشک چه در داخل 
بیمارستان و چه در خانه قرار دهد، االن برخی اطالعات 
بیماران از قبیل عکس رادیوگرافی از طریق مســنجرها 
و پیام رســان ها در اختیار پزشــک قرار داده می شود در 
صورتی که اینها به لحاظ فنی مشکل دارد، باید سیستم 
کاماًل مجزا باشــد و بتوانند در داخل خانه نیز اطالعات 

تصویری بیمار را ببینند.
وی گفت: یک بخش این سیستم اطالعات جغرافیایی 
و لوکیشنی است و یک بخش دیگر مربوط به آزمایش ها 
و پرونده پزشــکی بیمار است، بخش دوم آن نیز طراحی 
و توســعه داده شده اســت که در آینده بر روی آن کار 

خواهد شد.
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شهرداری منطقه سه همدان

  شــهرداری منطقه سه همدان در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های زير را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار 
نمايد . کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اســناد مناقصه تا ارائه پيشــنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه  
تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 

قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
1- به پروژه های ذکر شده تعديل تعلق می گيرد.

2- به پروژه های ذکر شده هيچگونه پيش پرداختی تعلق نمی گيرد.
3-نحوه پرداخت: کل يا قسمتی از مبلغ به صورت تهاتر، شامل هرگونه عوارض – پروانه ساختمانی – جرائم کميسيون های ماده 100 
ماده 77 و........... و يا  امالک و مســتغالت شــامل آپارتمان – ملک – زمين با کاربری های تجاری و مســکونی يا تهاتر با ساير مناطق.....  
می باشد و پيمانکار می بايست روال اداری آن  را  طی نمايد.)در صورتی که پيمانکار در مزايده شرکت نکند ادعايی در خصوص مطالبات 

تهاتری نخواهد داشت و ميبايست با منابع مالی خود نسبت به انجام پروژه اقدام نمايد.(
4- شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالی شهرداری می باشد.
5- بديهی اســت حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهــدات به ميزان 10درصد کل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ و تضمين 

شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.
6- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهرداری ضبط و با  نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم 

نيز به همين منوال عمل خواهد شد.
7- مبلغ تضمين شــرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت ضمانت نامه بانکی يا واريز نقدی که می بايســتی به شــماره حســاب 

74011133313332 شهرداری منطقه سه همدان نزد بانک مهر ايران شعبه شهدا واريز گردد.
8- متقاضی بايد بر اســاس ظرفيت کاری مورد تأييد از طرف معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياســت جمهوری قيمت پيشنهادی 

خود را ارائه نمايد بديهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد .
9- کليه هزينه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- ضمناً مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهرداری همدان به آدرس:  www.hamedan.ir امکانپذير می باشد.
تاريخ  انتشار  مناقصه درسامانه تاريخ26 /1398/03  ساعت 8:00 می باشد. 

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاريخ 1398/03/30 
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد به دبيرخانه : ساعت 14:00 روز دوشنبه تاريخ 1398/04/10 

زمان بازگشايی پاکت ها : ساعت 12:00 روز چهارشنبه تاريخ 1398/04/12 )حضور نمايندگان پيمانکاران در اين جلسه بالمانع است(
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مبلغ تضمین شرکت در 
محل تامین اعتباررتبه پیمانکارمناقصه)ریال(

هدایت آبهای سطحی 2098090334000048
8 ماه11،925،170،729اولمنطقه مرکزی همدان  

600،000،000
بانک مهر ایران 

شعبه شهدا

پنج 
ابنیه)حقوقی(

کمک های عمرانی 
دولت و درآمدهای 
عمومی شهرداری 
منطقه سه همدان

2098090334000047

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

8 ماه15.385.009.135اول
770.000.000
بانک مهر ایران

 شعبه شهدا

پنج 
ابنیه)حقوقی(

کمک های عمرانی 
دولت و درآمدهای 
عمومی شهرداری 
منطقه سه همدان

20980900334000046
پوشش رودخانه فجر 
با دال بتنی ساخته 

ترافیکی
8 ماه16.402.272.189اول

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 2098090334000049
6 ماه7،022،679،687اولجوالن

351،000،000
بانک مهر ایران

 شعبه شهدا

پنج 
ابنیه)حقوقی(

کمک های عمرانی 
دولت و درآمدهای 
عمومی شهرداری 
منطقه سه همدان
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ابان بن سوید می گوید:

از امام صادق)ع( پرسیدم: چه چیزی 
ایمان را در انسان پابرجا می کند؟

فرمود: آنچه ایمان را پابرجا می کند 
پرهیزکاری و آنچه ایمان را از انسان 

بیرون می راند طمع است.
خصال، ج1، ص9

شمشاد خاهن رپور ما از هک کمتر استباغ مرا هچ حاجت سرو و صنورب است

وا مقرر استچون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه تشخیص کرده ایم و مدا

دولت رد آن سرا و گشایش رد آن رد استاز آستان پیر مغان سر چرا کشیم

عیبش مکن هک خال رخ هفت کشور استشیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم

ات آب ما هک منبعش اهلل اکبر استفرق است از آب خضر هک ظلمات جای او است

با پادهش بگوی هک روزی مقدر استما آربوی فقر و قناعت نمی ربیم

کش میوه دلپذریرت از شهد و شکر استحافظ هچ طرهف شاخ نباتیست کلک تو
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4 قيمـت هر گرم طال , 3 1 5 , 0 0 0
45,690,000 قيمت تمام سكه
24,770,000 قيمت نيم سكه
16,780,000 قيمت ربع سكه

10,090,000 قيمت سكه يك گرمي دولتي

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

129,360دالر 
148,500یورو 
171,950پوند 
19,710یوان

23,140لير ترکيه

معاون سازمان صمت:

همدان میزبان میز تخصصی صادرات پوشاک
امور  معاون  همــدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
بازرگانی ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
همدان از انتخاب این استان به عنوان میزبان 
میز صادرات پوشــاک خبــر داد و گفت: این 
رویــداد ملی تولید و صادرات پوشــاک را به 

صورت تخصصی بررسی می كند.
مجید زرین دالور روز شــنبه در گفتگویی اظهار 
کرد: هر ســاله سازمان توسعه تجارت کشور میزبانی 
میز صــادرات در یک یا چند رشــته را بر اســاس 
توانمندی و ظرفیت های موجود به اســتان ها واگذار 
می کند و امســال همــدان به عنــوان میزبان میز 

تخصصی پوشاک برگزیده شده است.
وی افــزود: میزهای تخصصی به همت ســازمان 
توســعه تجارت ایران، شــامل میزهــای کاالیی و 
کشــوری با مشــارکت مســتقیم صادرکنندگان به 
شناســایی چالش های موجود و بررســی طرح های 

توسعه ای می پردازند.
و  معدن  بازرگانــی صنعــت،  امــور  معــاون 
تجارت همدان با اشــاره به اینکــه میز تخصصی 
پوشــاک اواخر امســال با حضور تولیدکنندگان 
در همدان  برجســته کشــور  و صادرکننــدگان 
برگزار می شــود، افزود: هم اکنون کار شناسایی 

ظرفیت هــای صنفــی و صنعتــی تولیدکنندگان 
پوشــاک در کشور آغاز شده و به آسیب شناسی، 
نیازســنجی و مشــکالت صــادرات ایــن بخش 

می پردازیم.
زرین دالور خاطرنشــان کرد: در اســتان همدان 
نیز واحدهای تولیدی بســیاری در زمینه پوشــاک 

فعال هســتند که تشویق و ترغیب آنها به صادرات و 
شناسایی و معرفی بازارهای هدف از دیگر برنامه های 

میز پوشاک است.
گفتنی اســت ســال گذشــته همدان میزبان میز 

تخصصی صادرات فرش بود.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

اجرای طرح ایران-سیمیت به صورت آزمونه در کبودراهنگ و فامنین
هگمتانه، گروه رویــداد: معاون زراعت وزیر 
ایران- سیمیت  اجرای طرح  از  جهاد كشاورزی 
به صورت آزمونه در شهرســتان كبودراهنگ و 

فامنین به مدت پنج سال خبر داد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، حســین کشاورز ظهر 
جمعه در بازدید از مزرعه مقایسه ارقام روستای قزلجه 
حاجیلو شهرســتان کبودراهنگ با بیــان اینکه طرح 
ایران- سیمیت در دو شهرستان فامنین و کبودراهنگ 
به صورت آزمونه اجرا می شود و امسال نخستین سال 
اجرای آن اســت، تأکید کرد: فکر اجــرای این پروژه 
مربوط به ایکاردا و سیمیت نیست پس آن را به جایی 
منســوب نکنید، دو مرکز ســیمیت و ایکاردا از پاییز 
سال گذشته و بعد از تحریم ها با ایران همکاری رسمی 
ندارند و این پروژه در واقع به سیمیت و ایکاردا ربطی 

ندارد و پروژه جمهوری اسالمی ایران است.
وی در ادامه سخنانش با بیان این مطلب که کشت 
دیم  در اســتان همدان بســیار شــکننده است و اگر 
رحمت الهی مقداری تغییر کند کشاورزان تحت تأثیر 
قرار می گیرند، تصریح کرد: محصول دیم  محدود است 
و در کشاورزی کشور 40 درصد آیش، 50 درصد غله 
و 8 درصد جبوبات کشــت می شود و این وضع موجود 

کشاورزی کشور است.
معــاون زراعــت وزیر جهــاد کشــاورزی عنوان 
کرد: کشــت دیم در جریان فرســایش شــدید بوده 
و حاصلخیزی هــای آن افــت می کند، بایــد مراقب 

حاصلخیزی خاک بود.
وی کشــاورزان دیم  کار را آســیب پذیر ترین قشر 
دانســت و گفت: کشــت دیم در برخی از مناطق مثل 

خراسان رضوی یک سال خوب و یک سال بد است.
وی بــا بیان اینکه برای اجرای این طرح 8 محصول 
کشت دیم معرفی شده اســت، افزود: در مورد کشت 
نخود در کشور هیچ چیز نداشتیم اما انتظاراتی وجود 
داشت که نخود رقم سعید و نخود رقم آنا وارد میدان 

شوند.
کشاورز با اشاره به اینکه 40 سال روی مسئله دیم 
فکر کردم و دو بار از ســمت ایکاردا مأمور شدم افزود: 
نظریه ای از ســمت ایران را روی میز گذاشتیم که در 
کشت دیم 5 محصول مد نظر قرار گیرد و اگر شرایط 

فراهم نشد محصوالت بعدی کمک کنند.
وی بــا بیــان اینکه بایــد در رابطه با کم شــدن 

شــکنندگی کشت دیم کشور در برابر نوسانات اقلیمی 
هم فکری می شــد افزود: دومین گام آســیب شناسی 
کردن و به حداقل رســاندن مسائل حاصل از تغییرات 

اقلیمی بود.
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 
امســال بارندگی عالی بود و پارســال هم در مقطعی 
بارندگی خوب بود بیان کرد: ســال گذشــته و امسال 
جزو سال های استثنایی در بارندگی هستند اما با این 

حال از 10 اردیبهشت ماه باران نیامده است.
وی با بیان اینکه براساس فرمول کشاورزان باید به 
هر میزان رطوبت وارد خاک شــده را نگهدارند تا فرار 
نکند افزود: باید به هم زدن خاک را به حداقل رســاند 

و این به معنی خاکورزی مینیموم است.
کشــاورز با تأکید بر اینکه باید هر چقدر می توانید 
برای سطح خاک پوشش نگهدارید تا از تماس مستقیم 
آفتــاب با خــاک جلوگیری کند تصریح کــرد: با این 
فرمول بــا ایکاردا صحبت کردیم و ایــن فکر از ایران 

سرچشمه گرفت اما مواد اولیه محدود بود.
معــاون زراعت وزیر جهاد کشــاورزی با اعالم این 
مطلب که در اراضی دیم کشــور باید دانه های روغنی 
بکاریم و در برخی مناطق کشور کشت برخی محصوالت 
صیفــی هم جواب می دهد به طور مثال می توان نخود 
فرنگی دیم در برخی مناطــق تولید کرد، اظهار کرد: 
غیر از اســتان های حاشیه خلیج فارس و دریای خزر، 
بقیــه مناطق در ارتفــاع باالی 1000 متر از ســطح 

دریا کشــاورزی می کنند و به این نوع از کشــاورزی، 
کوهستانی گفته می شود و با دامداری عجین است.

کشاورز با اشــاره به اینکه در سامانه جدید کشت 
دیم می خواهیم مقداری سایه روی اراضی دیم داشته 
باشیم پس باید مقداری از ُکله را از زمین خارج نکنیم 
ادامه داد: در این حال، کشــاورز قــادر به کاهش دام 
خود نیســت، از همین رو باید علوفه مورد نیاز دام را 
وارد کنیــم تا امکان نگهداشــتن 40 درصد در اراضی 

کشاورزی وجود داشته باشد، این یک زنجیره است.
وی با تأکید بر اینکه درخواســت دارم این زنجیره 
همه با هم دیده شود افزود: این زنجیره سه اصل دارد 

و از مشکالت آن نباید ترسید.
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه 
نخســت کشــاورز هرچه می کارد باید در پاییز بکارد 
افزود: گیاه باید از آب باران بعد از کشت بهره مند شود.

وی با بیان اینکه در کشــت پاییز اگر  گیاه به سرما 
حساس است و امکان سبز شــدن آن وجود دارد باید 
دیرتر کشــت شود افزود: این نوع کشــت انتظاری نام 

دارد.
کشــاورز با اشــاره به اینکه نخود باید ریشه عالی 
داشته باشد یعنی باید بیشترین رطوبت را جذب کند 
افزود: کلید داشتن ریشــه عالی این است که در کنار 
محصوالت و بذر و... باید دســتگاه هوشمند داشت تا 

کشت در عمق مناسب را برای دیم انجام دهد.
وی با اشــاره به اینکــه همدان یــک واحد تولید 

دســتگاه های کشــاورزی دارد که باید برای ســاخت 
دســتگاه هوشمند برای کشت دیم به این واحد کمک 

کنیم افزود: دستگاه های فعلی رضایت بخش نیست.
وی با بیــان اینکه بعــد از اجرای پــروژه در گام 
بعدی همکاران جهاد کشــاورزی بذر ارقام خوب را در 

سریع ترین زمان ممکن به کشاورزان خواهند رساند
افزود: باید کمک کنیم کشاورزان سریعتر از بذر های 

جدید استفاده کنند.
کشــاورز با بیان اینکه امســال وضع تولید بخش 
کشــاورزی خوب و مزارع گندم در همه جای کشــور 
عالی اســت تصریح کرد: تولید گنــدم و جو افزایش 

چشمگیری داشته است.
وی همچنین در بازدید از ایســتگاه بذر پاسارگاد با 
اشــاره به اینکه بذر بیزنس، متعلق به بخش خصوصی 
است افزود: نظارت، کنترل، تولید، صادرات و... در دنیا 
در اختیــار بخش خصوصی اســت و دولت نباید ورود 

کند.
وی با بیان اینکه مداخله دولت شدت و ضعف دارد 
افزود: در دهه 30 گندم های بومی ایران جمع آوری و 
خالص و نام گذاری شد؛ و چون گندم برای کشور مهم 
بــوده در دهه 40 دولت وقت برای تحقیق روی گندم 

از فائو کمک می گیرد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون قوی ترین بخش ما 
در دولت بخش گندم و جو است ادامه داد: تنوع کشت 

گندم در آبی و دیم می خواهیم.
وی با اشــاره به اینکه کشور فرانســه دامنه تغییر 
اقلیــم را ندارد بیان کرد: در ایــران برای گندم و جو 

حداکثر ساالنه 25 تا 30 رقم معرفی شده است.
وی با بیان اینکه کشــور فرانســه در سال بیش از 
800 رقم و ترکیه ســاالنه 450 رقم را به کشــاورزان 
معرفــی می کند افزود: تمام تالش کشــاورزان، برنامه 
ریز، سیاســت گــذار، بخش خصوصــی، بانکی و... در 

تولید زمانی جواب می دهد که ژنتیک داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اگر بارندگی زیاد باشد گندم رقم 
سرداری را یا آفت زنگ از بین می برد و یا خرد می شود 
افزود: 60 درصد تولیــد در ژن و 40 درصد مرتبط با 

ژن است.
وی با اشــاره به اینکه سیاســت ما این اســت که 
دولتی ها حق ایجاد انحصــار برای تولید کننده ندارند 
تصریح کرد: حق نداریم به کشاورز بگوییم که چه بذر 

و چه ســمی بزند بلکه باید تالش ما در راســتای قانع 
کردن کشاورز باشد.

وی با اشــاره بــه اینکــه می خواهیم مؤسســات 
تحقیقاتی بارور شــوند و برای آنهــا قرارداد می بندیم 

افزود: این مؤسسات قدرت تأمین داخل را ندارند.
وی با اشاره به اینکه سیاست ما حمایت از دولتی ها 
و به موازات آن  حمایت از بخش خصوصی است افزود: 
6 مؤسسه تحقیقاتی گندم در کشور فعال است که رقم 

هم ثبت کرده اند.
وی با اشــاره بــه اینکه در روش انتقــال دولتی ها 
و خصوصــی بایــد روش هــای قبل را کنــار بگذاریم 
چراکــه کار را غیر اقتصادی می کنــد افزود: در روش 
معرفــی و آزمایش باید تجدید نظــر کنیم و به دنبال 

سازگاری های محلی باشیم.
وی با اشــاره به اینکه برنامــه ای با نام پی وی اس 
شــروع کردیم ادامــه داد: این برنامه اجــازه می دهد 
در زمین های مختلف کشــاورزی رقم کشــت شده و 
هر کشــاورزی خواست رقم متناســب با اقلیم خود را 

خریداری کند.
وی بــا اشــاره به اینکــه در اجرا برای ســرعت و 
ســازگاری های محلی و بخــش خصوصی هیچ مانعی 
ایجاد نکنید بیان کرد: باید کشــاورزی را فنی کنیم و 

تاریخ مصرف کشاورزی کلی گذشته است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز 
در ادامه با بیان اینکه به دنبال توســعه و معرفی ارقام 
جدید دیم حبوبات و گندم و کشت های علوفه ای بودیم 
اظهار کرد: اکنون اجرای پروژه توسعه کشت های دیم 

از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است.
منصــور رضوانی جالل با بیان اینکه ارقام کشــت 
شده تفاوت فاحشی با ارقام دیگر دارد افزود: امیدواریم 

بتوانیم این پروژه را به مزارع کشاورزان  منتقل کنیم.
وی بــا بیان اینکه طرح در دو قطعه 10 هکتاری و 
11 هکتاری در فامنین و کبودراهنگ انجام شده است 
بیان کرد: در اســتان همدان در مزارع آبی برای گندم  
و جو از وضعیت خوبی برخوردار هســتیم و امسال در 

مزارع دیم پراکنش باران خوب بوده است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان همدان 
با اشــاره به اینکه امیدواریم  بتوانیم برداشــت خوبی 
از مزارع کشــت  گندم  داشته باشــیم افزود: در استان 
همدان 390 هزار هکتار زیر کشت گندم و 100 هزار 

هکتار زیر کشت جو رفته است.
مدیر ایستگاه بذر پاسارگاد هم در ادامه با بیان اینکه 
واحد تحقیق و توسعه فناورانه و ما راه افتاده است اظهار 
کرد: زمانی غیر قابل بــاور بود که بخش خصوصی وارد 

این عرصه شود.
معینی با اشــاره به اینکه تحقیقات کالســیک در 
کشور رایج و زمان بر است افزود: روش کالسیک  برای 

بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد.
وی با اشــاره به اینکه بخش خصوصی اعتقاد دارد 
که رئیس و صاحب واقعی کار او مشــتری است ادامه 
داد: امیدواریم بتوانیم تفکرتحقیق و توسعه فناورانه را به 

جایگاه واقعی خود برسانیم.
معــاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی 
استان همدان هم در این بازدید  ها با اشاره به اینکه 
به دنبــال ایجاد تنوع در ارقام هســتیم  اظهار کرد: 
در 70 درصد اراضی آبی اســتان رقم پیشگام کشت 

می شود.
شهرام پرورش با اشاره به اینکه امیدواریم بتوانیم در رقم 
آبی و دیم گندم تنوع ایجاد کنیم افزود: در مورد کشت جو 

هم به دنبال تنوع در رقم هستیم.
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