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شهرداری منطقه چهار همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 
اقدام نماید. لذا از پیمانکاران دارای صالحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اســناد و اوراق شــرکت در مناقصه تا مورخ98/5/22 به 

آدرس : همدان، میدان امامزاده عبداله مراجعه نمایند.
خالصه شرایط شرکت در مناقصه :

1ـ حداکثــر مهلــت قبول پیشــنهادها و تحویــل اســناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شــهرداری منطقــه چهار تا پایان ســاعت اداری 
مورخ98/5/22خواهد بود.

2ـ چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید ســپرده ایشــان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم 
نیز به همین منوال عمل خواهد شد.

3ـ مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اســناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی که می بایستی به شماره 
حساب 0107996658004 شهرداری منطقه چهار همدان نزد بانک ملی شعبه فرعی باباطاهر واریز گردد.

4ـ متقاضی باید براساس ظرفیت کاری مورد تایید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قیمت پیشنهادی خود 
را ارائه نماید. بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد.

5ـ کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
6ـ سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

7ـ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.
8ـ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری می باشد.

9ـ ســپرده افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به اســتثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابالغ صورتجلســه کمیسیون معامالت  مسترد 
می گردد.

11ـ بدیهی اســت حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان   5 درصد کل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ و تضمین 
شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.)جابجایی شبکه برق پل غدیر 10درصدمبلغ قرارداد می باشد(

12ـ به این پیمان ها تعدیل تعلق می گیرد.
13ـ به این پیمان ها پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

14ـ  زمان و مکان بازگشــایی پاکت ها مورخ98/5/27ســاعت 17بعدازظهردر شــهرداری مرکزی خواهد بــود )حضور نمایندگان 
پیمانکاران در این جلسه بالمانع است(

15-درصورت تعارض بین عدد وحروف مالک عمل حروف خواهدبود.
16ـ برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 4246248 3 تماس حاصل نمایید.

17ـ ضمناً امکان مشاهده اطالعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس WWW.hamedan.ir امکان پذیر می باشد.

نام  پروژهرديف
مبلغ برآورد اوليه 

)ريال(
مدت پيمان

مبلغ تضمين شرکت 

در مناقصه)ريال(
محل تامين اعتباررتبه پيمانکار

ديوارکشی رودخانه 1
رتبه 5  حقوقی ابنيه 4190,000,000ماه3,786,963,812جنب پارک ايرانی

و يک شخص حقيقی
اعتبارات داخلی شهرداری

تجديدمناقصه

ديوارکشی وپوشش 2
اعتبارات داخلی شهرداریرتبه 5 حقوقی ابنيه6340,000,000ماه6,764,323,036رودخانه ارتش

جابجايی شبکه برق 3
اعتبارات ستادی شهرداری  رتبه 5 نيرو4260,000,000ماه5,196,646,638پل غديرفاز2

تجديدمناقصه

تهيه واجرای 4
اعتبارات داخلی شهرداری رتبه 5 راه وباند81,700,000,000ماه33,422,721,911آسفالت فينيشری

تجديدمناقصه

تهيه وحمل واجرای 5
اعتبارات داخلی شهرداریرتبه 5 راه وباند8340,000,000ماه6,695,138,752دستی آسفالت

شهرداري منطقه چهار همدان
شماره م الف 680

با قرار دادن زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
به داشتن شهری پاک کمک کنیم

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان
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622
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد:

خانه های تاریخی محله جوالن 
حفظ شود

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان:

6 ایستگاه  بازیافت زباله 
نوسازی می شود

افتخار تاریخی 
بانوی جودوی همدان

تجلیل از 50 اهداکننده مستمر خون در همدان

ارسال 2 هزار واحد خون از همدان برای تهران

2

رشد 55 درصدی ارزش 
دالری واردات به همدان

صادرات 30 میلیون دالری از همدان

صادرات اســتان همدان در 3 ماه ابتدایی امسال از 
لحاظ ارزشی 67 درصد نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش داشته و ارزش دالری کاالهای وارداتی 
به اســتان نیز 55 درصد نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته رشد داشته است که صادرات استان 12 درصد 

بیش از واردات رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، مدیرکل گمرک استان 
همدان صبح دیروز در نشست خبری با بیان اینکه 177 

هزار و 150 تن کاال در ســه ماه ابتدای امسال از استان 
صادر شده است، گفت: ارزش ریالی این صادرات 3 هزار 
و 2 میلیارد ریال و ارزش دالری آن 30 میلیون و 472 

هزار دالر است.
مرتضی نجفی مقدم بیــان کرد: صادرات در 3 ماه 
ابتدایی امســال از لحاظ وزنــی 70 درصد و از لحاظ 
ارزشــی 67 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش داشته است.
2

2

3

استفاده از کارتخوان 
در مطب »پزشکان« اجباری شد

4
فرمانده سپاه ناحیه رزن خبر داد

سازماندهی 109 گروه جهادی 
محله محور در رزن

4
ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی 

زردآلو در تویسرکان

4
مدیر راه و شهرسازی تویسرکان:

ساماندهی مسیر تویسرکان به همدان 
نیازمند 1500 میلیارد تومان اعتبار

در مرحله بیمارستانی و پیش بیمارستانی

آمار باالی فوتی های تصادفات همدان
کشته شدن 322 نفر طی سال گذشته در تصادفات برون شهری استان         محور گنجنامه و علیصدر به دوربین ثبت تخلف مجهز می شوند

احداث نهرکنی  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
در کوی ولیعصر)عج(

اعتبار :
1 میلیارد 

و  500 میلیون تومان

پیشرفت فیزیکی : 
60 درصد

مجری :
 منطقه چهار  شهرداری

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

35

سفر وزیر اسبق حقوق بشر عراق به همدان

توسعه گردشگری سالمت 
همدان با کرکوک

خبــر همدان 5

معارفه راوی دختر شینا 
به عنوان مدیرکل کانون 

پرورش فکری همدان
شنبه جشن امضای کتاب "ساجی" 

بهناز ضرابی زاده نویســنده کتاب نام آشنای 
"دختر شــینا" به عنوان مدیــرکل جدید کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان همدان 

منصوب شد.
به گزارش خبرنــگار هگمتانه معاون فرهنگی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشــور 
بعدازظهر ســه شــنبه در آیین تکریــم و معارفه 
مدیرکل جدید کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان اســتان همدان ضمن تشکر از مدیرکل 
ســابق کانون پرورش فکری همــدان اظهار کرد: 
حضور بهنــاز ضرابی زاده را به عنــوان مدیرکل 
جدید قــدر می دانیم ضمن اینکــه وی به دلیل 
اینکه از جنس اهالی هنر و ادبیات است قطعاً نگاه 
فرهنگی دارد و امیدواریم اســتان همدان روزهای 

متعالی تری را در کنار او تجربه کند.

@hegmataneh_news_ir کانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا
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خبــر

سفر وزیر اسبق حقوق بشر عراق به همدان

توسعه گردشگری سالمت 
همدان با کرکوک

هگمتانه، گروه خبر همدان: وزیر اســبق 
حقوق بشر عراق عصر ســه شنبه در سفر 
بیمارستان های قلب  با رؤســای  به همدان 

فرشچیان و بوعلی سینا دیدار کرد.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا، 
در نشســت » محمد مهدی البیاتی«با رؤســای 
بیمارســتان های قلب فرشــچیان و بوعلی سینا 
راه های گســترش و توســعه گردشگری سالمت 
و نقش بیمارســتان های اســتان در این خصوص 

بررسی شد.
محمد مهــدی البیاتــی وزیر اســبق حقوق 
بشــر عراق ضمن بازدیــد از بخش های مختلف 
بیمارستان های قلب فرشــچیان و بوعلی همدان 
در جلســات جداگانه ای که با بابک منافی رئیس 
و محمد باقری مدیر بیمارستان قلب فرشچیان و 
علیرضا یاوری کیا رئیس بیمارستان بوعلی داشت، 
آمادگی خود را به منظور تسهیل راه های ارتباطی 
از طــرف عــراق به منظور توســعه و گســترش 
گردشــگری سالمت بین اســتان های کرکوک و 

همدان اعالم کرد.
البیاتی با اشاره به شناخت خود از شهر همدان 
گفــت: همدان ظرفیت های بســیار خوبی هم در 

حوزه درمان و هم گردشگری دارد.
وی اظهار امیدواری کرد با تسهیل سفر مردم 
کرکــوک به همدان با توجه به وجود مشــترکات 
فرهنگی بتوانیم در حوزه گردشــگری ســالمت 
گام های مثبتی برداشــته و هر دو استان را از این 

ظرفیت ها بهره مند کنیم.
در این جلسات منافی و یاوری کیا با استقبال از 
این امر در حوزه گردشگری سالمت آمادگی خود 
را به منظور ارائه خدمات درمانی به گردشگران به 

ویژه شهروندان کرکوک اعالم کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

فعالیت 217 تشکل کارگری 
و کارفرمایی در همدان

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: مدیرکل 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی همدان گفت: 
217 تشکل کارگری و کارفرمایی در همدان 

فعالیت می کنند.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان 
همــدان، احمــد توصیفیان گفت: 217 تشــکل 
کارگــری و کارفرمایــی در واحد هــای اقتصادی 

استان فعالیت می کنند.
وی اظهار کــرد: تاکنون تعداد 157 تشــکل 
کارگــری و همچنین 60 تشــکل کارفرمایی در 

استان همدان ایجاد شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی همدان 
با اشــاره به اینکه وضعیت تشکل های کارگری و 
کارفرمایی اســتان مطلوب اســت، اظهار کرد: در 
حال حاضر تشــکل های کارگــری و کارفرمایی 
در حوزه کار و تولید و تصمیم ســازی های کالن 
از اهمیــت ویژه ای برخوردار هســتند و توســعه 
و تقویــت آن ها در محیط هــای کار و تولید تأثیر 
بســزایی در تنظیم رابطه کارفرما و کارگران ایفا 

کرده و از تنش های کاری، جلوگیری می کند.
توصیفیان عنــوان کرد: با برگزاری کارگاه های 
آموزشی متعدد و دوره های آموزشی مختلف برای 
تشــکل ها بیش از 440 نفر ســاعت آموزش های 

مرتبط ارائه شده است.

تعطیلی 4 مرغ فروشی
 در همدان

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: مدیرکل 
تعزیرات حکومتی اســتان گفــت: باتوجه 
به مصوبه تنظیم بــازار مبنی بر عرضه مرغ 
با قیمت 12هــزار و 900 تومان چهار واحد 
متخلف که مــرغ را گرانتر از مصوبه عرضه 
با همکاری دادســتانی همدان  کرده بودند 
این  برسردر  تخلف  پرده  و  تعطیل شــدند 

واحدهای صنفی نصب شد.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
تعزیــرات حکومتی همدان، علیرضا حســن پور 
گفت: با توجه بــه افزایش غیر قانونی قیمت مرغ 
در روزهــای اخیر تعزیرات حکومتی همدان برای 
حمایــت از حقوق مصرف کننــدگان با همکاری 
دادستانی دســتور تعطیلی 4 واحد مرغ فروشی 
صادر شــد و صبح دیروز این چهار واحد تعطیل 
شــدند. وی ادامه داد: از اول سال تاکنون 4 واحد 
دیگر مرغ فروشــی تعطیل موقت شــده و تعداد 
205 فقــره پرونده با محکومیت یــک میلیارد و 
149 میلیون و 348 هزار ریال در همین راســتا 

رسیدگی شده است.
وی بیان کرد: یکی از کشتارگاه ها نیز به دلیل 
گران فروشــی مرغ بــه 450 میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم شد.
حســن پور با تأکید مجدد بر رعایت قانون، از 
مردم تقاضا کرد هرگونــه تخلف را ازطریق تلفن 
32523442 اداره کل، ســامانه 124 ســازمان 
صنعــت، معدن و تجارت و وبــگاه ir.t135 اعالم 

کنند.

خبــر
سرپرست سازمان مدیریت پسماند 

شهرداری همدان:
6 ایستگاه  بازیافت زباله 

نوسازی می شود
هگمتانــه، گروه خبر 
سرپرســت  همــدان: 
سازمان مدیریت پسماند 
از  همدان  شــهرداری 
تعویــض و نوســازی 6 
ایســتگاه  بازیافت زباله 
خبر  همدان  شــهر  در 

داد و گفت: با توجه به لزوم مشارکت هرچه 
بیشــتر مردم در امر تفکیک زباله از مبدأ و 
اقدام  پسماند  مدیریت  ســازمان  بازیافت، 
به تعویض و نوســازی این ایستگاه ها کرده 
است که ایســتگاه های جدید از نظر زیبایی 
بصری بتواند توجه هر چه بیشتر شهروندان 
را جلب و در نتیجه مشــارکت مردم در امر 

تفکیک زباله را افزایش دهد.
به گزارش هگمتانــه به نقل از روابط عمومی 
همدان،  شــهرداری  پسماند  مدیریت  ســازمان 
حســین ســیبی ادامــه داد: بهتریــن راهــکار 
جداســازی مواد بازیافتی از پسماند تر، تفکیک 
از مبدأ اســت از این رو شــهروندان به خصوص 
خانم هــای خانــه دار و کــودکان، جامعه هدف 
شهرداری در این امر هستند که در ایستگاه های 
بازیافت در مقابل تحویل پســماندهای خشــک 
مشــوق های متنوعی برای این دو گروه از جامعه 

در نظر گرفته شده است.
وی اضافــه کرد: در حال حاظر 12 ایســتگاه 
بازیافــت به صورت فعال در شــهر همدان وجود 
دارد کــه در ایــن طرح نیمی از این ایســتگاه ها 
تعویض و بازســازی می شــوند که این روند برای 

تمامی ایستگاه های شهر ادامه می یابد.
وی ابــراز امیــدواری کرد پــس از اتمام کار 
نوسازی این 12 ایســتگاه بازیافت حداقل تعداد 
5 ایســتگاه دیگــر در پنج نقطه جدید از شــهر 
همدان به نقاط فعلی افزوده شــود تا مشــارکت 
شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ هر چه بیشتر 

افزایش یابد.

رشد 55 درصدی ارزش دالری 
واردات به همدان

صادرات 30 میلیون دالری از همدان
صادرات  همــدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
اســتان همدان در 3 ماه ابتدایی امسال از 
لحاظ ارزشــی 67 درصد نســبت به مدت 
ارزش  و  افزایش داشته  مشابه سال گذشته 
دالری کاالهای وارداتی به اســتان نیز 55 
درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
 12 استان  که صادرات  اســت  داشته  رشد 

درصد بیش از واردات رشد داشته است.
به گزارش خبرنــگار هگمتانه، مدیرکل گمرک 
استان همدان صبح دیروز در نشست خبری با بیان 
اینکه 177 هزار و 150 تن کاال در سه ماه ابتدای 
امسال از اســتان صادر شده اســت، گفت: ارزش 
ریالی این صادرات 3 هزار و 2 میلیارد ریال و ارزش 

دالری آن 30 میلیون و 472 هزار دالر است.
مرتضــی نجفی مقدم بیان کرد: صادرات در 3 
ماه ابتدایی امســال از لحاظ وزنی 70 درصد و از 
لحاظ ارزشــی 67 درصد نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته افزایش داشته است.
وی بــا بیان اینکه وازلین، ســیمان، شــوری 
و ترشــیجات و چینــی آالت بهداشــتی از جمله 
کاالهای صادراتی استان بوده است، گفت: ترکیه، 
عراق، چین، افغانســتان، پاکستان، اکراین، هند، 
ارمنستان، هلند و امارات مقصد کاالهای صادراتی 

استان بوده است.
مدیــرکل گمرک اســتان همدان با اشــاره 
بــه اینکه میــزان واردات کاال در 3 ماه ابتدای 
امســال 2 هزار و 40 تن بوده است، بیان کرد: 
ارزش ریالــی آن 386 میلیــارد ریال و ارزش 
دالری این کاالهــا 9 میلیون و 201 هزار دالر 

بوده است.
نجفــی مقدم با بیان اینکــه ارزش دالری این 
کاالهای وارداتــی 55 درصد و از لحاظ وزنی 41 
درصد نسبت به مدت مشــابه سال گذشته رشد 
داشــته اســت، بیان کرد: واردات اســتان بیشتر 
در زمینه مواد اولیه بوده اســت که از کشورهای 
آلمان، اتریش، اســپانیا، اوکرایــن، ایتالیا، برزیل، 

ترکیه و چین بوده است.
این مسؤول با اشــاره به اینکه 77 فقره پرونده 
قاچاق با صد متهم در 3 ماه ابتدای امسال شناسایی 
شده اســت، عنوان کرد: ارزش ریالی این پرونده ها 

42 میلیارد و 821 میلیون ریال بوده است.
*گمــرک نهاونــد در مراحــل پایانی 

راه اندازی
نجفی مقدم بــا بیان اینکــه پیگیری ها برای 
راه اندازی گمرک نهاوند در حال انجام است، گفت: 
عملیات اجرایی آن زمان بر است که هم اکنون در 

مرحله آخر راه اندازی این گمرک هستیم.
وی با اشاره به اینکه ورود فرش دستباف ایران 
به آمریکا ممنوع اســت، بیان کــرد: آمریکایی ها 
واردات فرش ایران از ســایر کشورها را نیز سخت 

می گیرند.
نجفــی مقدم بــا بیان اینکــه در گمرک انبار 
اختصاصی بــرای واحدهای تولیــدی که معرفی 
می کنند با توجه به شرایط تأیید می شود، عنوان 
کــرد: هم اکنون 2 انبار اختصاصی ســنگ شــیر 
پارس و ســفال و ســرامیک ابراهیــم مفتخر در 

استان وجود دارد.

در مرحله بیمارستانی و پیش بیمارستانی

آمار باالی فوتی های تصادفات همدان
محور گنجنامه و علیصدر به دوربین ثبت تخلف مجهز می شوند              کشته شدن 322 نفر طی سال گذشته در تصادفات برون شهری استان

در شــورای  همدان:  گــروه خبر  هگمتانه، 
هماهنگــی ترافیک اســتان همــدان به آمار 
بــاالی فوتی های تصادفات همــدان در مرحله 
بیمارستانی و پیش بیمارستانی و تفاوت این آمار 

با میانگین کشوری اشاره شد.
بــه گزارش خبرنــگار هگمتانه، صبح چهارشــنبه 
شــورای ترافیک اســتان همدان با حضور اســتاندار 
و اعضای این شــورا تشــکیل شــد که در این جلسه 
ســرهنگ رضا عزیزی، رئیس پلیس راه استان همدان 
خبر از کشــته شدن 322 نفر طی ســال گذشته در 
تصادفات برون شــهری اســتان داد و بــه باالتر بودن 
میزان تصادفات برون شهری استان نسبت به میانگین 

کشوری به میزان 88 درصد اشاره کرد.
اســتاندار همدان در این جلسه با بیان اینکه استان 
همدان یکی از اســتان های پرتردد است، عنوان کرد: 
ســاالنه نزدیک به 180 میلیون تــردد در جاده های 

استان اتفاق می افتد.
سیدسعید شاهرخی با اشاره به اینکه آمار تصادفات 
از ســال 85 تا 95 نزدیک به 50 درصد کاهش داشته 
اســت، این اتفاق را مطلوب عنوان کرد و گفت: ســال 
گذشته استان همدان در کاهش تصادفات رتبه نخست 
را کسب کرد اما این کسب رتبه باید بدون تلفات باشد.
وی انجام اقدامــات پیشــگیرانه و بازدارنده را در 
راســتای کاهش تصادفات و تلفــات جاده ای ضروری 
عنوان کرد و افزود: طی این ســال ها اقدامات بسیاری 
در حوزه زیرســاخت ها، فرهنگ ســازی، آموزش و... 
صورت گرفته به طوری که آمار کشــور از 27 هزار به 

15 هزار نفر فوتی در تصادف رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه چنانچه در اثر نامناسب بودن 
جاده اتفاقی برای مردم بیفتد دســتگاه های مســؤول 
باید پاسخ گو باشــند، عنوان کرد: در استان همدان به 
جز محور ســامن- بروجرد عمده راه های اصلی استان 
شرایط مطلوبی دارند و اغلب تصادفات ناشی از سرعت 

باالست.
شــاهرخی به اقدامات بازدارنده و آموزش در حوزه 
پیشــگیری به عنوان یک ضرورت اشــاره و بیان کرد: 

اعمال قانون یک اقدام بازدارنده است.
وی خواســتار نگاه فرابخشــی به حوزه ترافیک و 
تصادف از ســوی دستگاه ها شــد و گفت: بدون شک 
نصــب دوربین هــای ثبــت تخلــف و اقداماتی چون 

خط کشی در کاهش تصادفات مؤثر است.
* کامرانی صالــح: 42 درصــد از فوتی های 

حوادث در استان مربوط به بیمارستان هاست
در ادامه ســردار بخشــعلی کامرانی صالح فرمانده 
انتظامی اســتان همدان نیز فرهنگ سازی ترافیکی و 
اقدامات بازدارنده را در کنترل و کاهش تصادفات مهم 
عنوان کرد و با بیان اینکه ما در زمینه فرهنگ ســازی 
مشکل داریم، عنوان کرد: وظایف هر یک از دستگاه ها 

در این زمینه احصا و اولویت ها مشخص شده است.
وی با اشــاره به اینکه 46 درصد فوتی های حوادث 
ترافیکی استان در بیمارستان ها رخ می دهد، افزود: در 
این مورد 15 درصد از میانگین کشوری باالتر هستیم.

وی نصب دوربین ســرعت گیر و استفاده از وسایل 
الکترونیکی را از موارد مهم در کاهش تصادفات عنوان 

کرد.
* عزیزی: جان باختن 103 نفر طی چهار ماه 

در جاده های برون شهری همدان
رئیس پلیس راه استان همدان نیز گفت: بیشترین 
حوادث استان در حوزه برون شهری است در حالی که 
میانگین تصادفات برون شــهری در کشــور 73 درصد 
اســت این میزان در همدان نزدیک به 88 درصد و از 

میانگین کشوری باالتر است.
سرهنگ رضا عزیزی با اشاره به اینکه سال گذشته 
275فقره تصادف در جاده های برون شهری استان رخ 
داده، ابراز کرد: 322 نفر در این تصادفات کشــته و 4 

هزار و 189 نفر مجروح شدند.
عزیزی با اشــاره بــه اینکه طی چهارماه نخســت 
امســال بیش از 9 میلیون تردد در جاده های اســتان 
انجام شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 16 
درصد افزایش دارد، تصریح کرد: طی چهارماه امســال 
87 فقره تصادف در جاده های برون شهری رخ داد که 
103 نفر در جاده های اســتان کشته شدند، در مدت 

مشابه سال گذشته این میزان 97 کشته بود.
وی با اعالم اینکه در بزرگراه ها و آزادراه ها ســرعت 
باال اســت و امســال 715 فقره تصادف جرحی اتفاق 
افتاد، بیــان کرد: 41 درصد تصادفــات به دلیل عدم 
توجه به جلو، 23 درصد ســرعت غیرمجاز و 5 درصد 

تجاوز به چپ است.
عزیزی اظهار کرد: 60 درصد تصادفات اســتان در 
راه های اصلی، 18 درصد در راه های روســتایی و 22 

درصد در راه های فرعی رخ می دهد.
* فکری: در زمینه کشته شــدگان عابر پیاده 
در تصادفات درون شــهری 6 درصد از میانگین 
کشــوری باالتریم/کاهــش 50 درصدی صدور 

گواهینامه رانندگی 
رئیس پلیس راهنمایی رانندگی استان همدان هم 
اظهار کرد: طی ســال های 95، 96 و 97 تعداد 224 
نفر بر اثر حوادث ترافیکی درون شهری جان خود را از 
دست دادند که از این تعداد 122 نفر یعنی 56 درصد 

عابران پیاده هستند.

سرهنگ علی فکری با اعالم اینکه همدان در زمینه 
کشته شــدگان عابر پیاده در تصادفات درون شهری 6 
درصد از میانگین کشوری باالتر است، گفت: در حوزه 
کشته شدگان عابر پیاده وضعیت خوبی نداریم که نیاز 

به بازنگری دارد.
بخــش  در  را  تصادفــات  فوت شــدگان  وی 
پیش بیمارســتانی اســتان 72.5 درصد اعالم کرد و 
گفت: این در حالی اســت که این میانگین در کشــور 

62.5 درصد است.
فکری با اشــاره به اینکه ســال گذشته 28 هزار و 
839 جلد گواهینامه صادر شــد، افزود: این میزان 50 
درصد کاهــش دارد و آن هم به دلیل این اســت که 
تمام آزمون ها در پلیس راهور و به صورت سخت گیرانه 

انجام می شود.
وی به صدور 310 هــزار برگه اخطاریه و انتقال 4 
هزار و 165 دســتگاه خودرو به پارکینگ اشاره کرد و 
گفت: 22 هزار و 805 مورد اعمال قانون صورت گرفته 

که بخش اعظم آن با دوربین است.
این مســؤول به ضبــط 111 گواهینامه در مدت 
چهار ماه ســال جاری اشاره کرد و با بیان اینکه از 70 
نقطه حادثه خیز شناســایی شده در استان 50 درصد 
آن برطرف شــده است، تصریح کرد: در سال 95، قرار 
شد 27 دوربین ثبت تخلف در استان نصب شود که 5 
دستگاه در همدان فعال است اما در باقی شهرستان ها 
راه اندازی نشده است که خواستار بررسی این موضوع 

و فعال کردن دوربین ها هستیم.
* پناهنــده: محور گنجنامــه و علیصدر به 

دوربین ثبت تخلف مجهز می شوند
مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
همدان نیز با بیان اینکه برای تجهیز جاده های استان 
و افزایش ایمنی جاده و در حوزه فناوری نوین، امسال 
یــک میلیارد تومــان اعتبار جذب شــد، گفت: 180 
میلیــون تومان در زمینه مطالعــات کاهش تصادفات 

برون شهری هزینه می شود.
مصطفی پناهنده بــه جابه جایی و قرار گرفتن 11 
دوربین ثبــت تخلف در محورهای پرتصادف اســتان 
اشــاره و بیان کرد: محور گنجنامــه و غارعلیصدر به 
دوربین ثبت تخلف ســرعت مجهز خواهند شد که در 
حــال حاضر محور پادگان شــهید قهرمان به دوربین 

مجهز شده و 1500 تخلف ثبت شده است.

معرفی 277 واحد متخلف عرضه فرآورده های خام دامی همدان به مراجع قضایی
هگمتانــه، گروه خبــر همــدان: مدیرکل 
واحد متخلف  دامپزشــکی همدان گفت: 277 
عرضه فرآورده های مواد خام دامی با تشــکیل 
پرونده از ابتدای ســال جاری تاکنون به مراجع 

قضایی این استان ارجاع و معرفی شدند.
محمودرضا رســولی روز چهارشــنبه در گفتگویی 
افزود: امسال 34 هزار و 474 مورد بازدید برای کنترل 
و بازرســی و نظارت برمواد خام دامــی، از واحدهای 
توزیع، نگهداری، بســته بنــدی و عرضه فرآورده های 

خام دامی در استان همدان انجام شده است.
وی بــا بیــان اینکه 87 هــزار و 517 کیلوگرم از 
فرآورده های بازرسی شده غیرقابل مصرف ضبط شده 
و 277 واحــد متخلف نیز به مراجــع قضائی ارجاع 

شــدند، گفت: همچنیــن 24 تن گوشــت غیر قابل 
مصرف در بخش کنترل و بازرســی الشه های گوشت 

در کشتارگاه های استان ضبط و معدوم شده است.
رسولی خاطرنشــان کرد: در بخش واکسیناسیون 
مایــه کوبی یــک میلیون و 945 هــزار و 510 نوبت 
ســر دام علیه بیماری های واگیر دامی و بیماری های 
مشترک از جمله بیماری شاربن، لمپی اسکین، پی پی 
آر و تیلریوز، تب برفکی، آبله، آنتروتوکسمی، قانقاریا، 

آگاالکسی و بروسلوز )تب مالت( انجام شده است.
مدیــرکل دامپزشــکی همــدان بــا بیــان اینکه 
واکسیناســیون هاری در ســگ های گله و صاحب دار 
به تعداد سه هزار و 678 قالده نیز صورت گرفته است 
افزود: عملیات خون گیری و توبرکولیناســیون علیه 2 

بیماری مهم ســل و بروسلوز نیز انجام شده و در گاو و 
گوســاله نیز تاکنون به تعداد هفت هزار و 120 رأس 

خون گیری انجام شده است.
وی با بیان اینکه در راســتای مبارزه با ســل گاوی 
تعداد 12هزار و 270 دام تحت تســت توبرکولین قرار 
گرفته اســت ادامــه داد: در بخش کنترل و بازرســی 
بهداشــتی الشه های گوشت در کشــتارگاه های استان 
تعداد 44 هزار و 341 الشه معادل یک هزار و 942 تن 
بازدید شد که مقدار 24 هزار و 325 کیلوگرم معادل 24 

تن از الشه های بازدید شده ضبط و معدوم شده است.
رســولی عنوان کرد: در بخش کنترل و بازرســی از 
کشتارگاه های صنعتی طیور استان نیز تعداد پنج میلیون 
و 359 هــزار و 316 قطعه بــه وزن 10 هزار و 719 تن 

طیور بازرسی شد که تعداد 33 هزار و 174 قطعه به وزن 
50 تن غیرقابل مصرف بوده و ضبط شده است.

وی از ســم پاشی 107هزار و 11 رأس دام و 260 
هــزار و 321 مترمربع جایــگاه دام علیه بیماری های 
انگلــی خبــرداد و افــزود: از 455 واحــد مرتبط با 
فعالیت های دامپزشــکی اعم از درمانــگاه، مرکز مایه 
کوبــی، داروخانــه، مراکز بخــش دارو و آزمایشــگاه 

دامپزشکی بازدید و بازرسی به عمل آمده است.
مدیرکل دامپزشکی همدان اظهار کرد: در چهارماهه 
امسال تعداد 890 مجوز بهداشتی قرنطینه ای از مقصد 
همدان به ســایر اســتان ها و تعداد چهار هزار و 211 
مجوز وارده از مبدأ ســایر اســتان ها به مقصد همدان 

توسط واحد قرنطینه این اداره کل صادر شد.

تجلیل از 50 اهداکننده مستمر خون در همدان

ارسال 2 هزار واحد خون از همدان برای تهران
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل انتقال 
خون استان همدان گفت: 50 نفر از اهداکنندگان 
مستمر خون که باالترین میزان اهدا و مشارکت 
باالیی در اهدای پالکت فرزیس طی ســه سال 

گذشته داشتند، تجلیل شدند.
افشین محمدی دیروز در گفتگویی با اشاره به اینکه 
نهم مردادماه ســالروز اهدای خون است اظهار کرد: بر 
این اساس 50 نفر از اهداکنندگان مستمر که باالترین 
میزان اهدای خون و مشارکت باالیی در اهدای پالکت 

فرزیس را طی سه سال گذشته داشتند، تجلیل شدند.
وی ضمن تبریک این روز بــه اهداکنندگان خون 

ادامــه داد: اعــداد، ارقام و آمارها نشــان 
می دهد وضعیت مناســبی در استان داریم 
به طوری کــه عالوه بر اینکــه نیاز مراکز 
بیمارستانی استان به صورت 100 درصدی 
پوشــش داده می شــود، همواره خون های 

اهدایی مازاد به تهران ارسال می شود.
مدیرعامل انتقال خون اســتان همدان 
با بیان اینکه ســال گذشــته 6 هزار واحد 

خون مازاد استان به تهران ارسال شد گفت: امسال نیز 
برنامه این است همین میزان ارسال را به تهران داشته 
باشــیم که طی چهار ماه گذشته 2 هزار واحد ارسال 

خون به تهران داشتیم.
وی با بیان اینکه به دنبال فرهنگ سازی 
تولید پالکت به روش آفرزیس هستیم بیان 
کرد: با توجه به اینکه نیاز بیمارستان ها در 
پالکت فرزیس بیشــتر جا افتــاده، نیاز به 

تولید پالکت به این روش هستیم.
محمدی با تأکید بر اینکه پالکت امکان 
ذخیره سازی ندارد تصریح کرد: نیاز سریع 
برخی بیماران به پالکت موجب می شود که بیشترین 
نگرانــی در تأمین این فرآورده خونی باشــد، بنابراین 
اهداکنندگان مســتمر در زمینه اهدای پالکت اهتمام 

بیشتری داشته باشند.
وی در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا با وجود 
رایــگان بودن اهدای خون از بیمــاران در برابر تزریق 
هزینه دریافت می شود گفت: نگهداری و تهیه فرآورده 
از خون های اهدایــی هزینه های گزافی دارد که بیمار 

یک صدم این هزینه را نیز پرداخت نمی کند.
مدیرعامل انتقال خون اســتان همدان با تأکید بر 
اینکه دریافت هزینه از بیماران فرهنگ ســازی مصرف 
بهینه در فرآورده های خونی اســت افــزود: پرداخت 
هزینه موجب حفظ ارزش فرآورده های حیاتی همچون 

خون است و رایگان بودن مانع قدردانی آن می شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد:

خانه های تاریخی محله جوالن حفظ شود
ثروت آفرینی پیوست بازآفرینی محالت است

مدیرعامل  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
شرکت بازآفرینی شهری ایران بر حفظ خانه های 

تاریخی محله جوالن تأکید کرد.
بــه گزارش هگمتانــه به نقــل از اداره ارتباطات و 
اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، 
سید محمد پژمان در جلسه شورای معاونان این اداره 
کل گفت: ما به عنوان مدیران باید ضامن این مســأله 
باشیم که ثروت آفرینی کنیم و همکاران ما در ادارات 
کل راه و شهرســازی بایــد این موضــوع را به عنوان 
پیوســت طرح های نوسازی و بهسازی محالت در نظر 

داشته باشند.
وی با تأکید بر لزوم ثروت آفرینی به منظور جذب 
سرمایه انبوه ســازان، اظهار کرد: این وظیفه مشاوران 
است که بدون آســیب زدن به ظرفیت های موجود از 
قابلیت ها استفاده کنند تا ارزش افزوده و ثروت محالت 

افزایش پیدا کند.
پژمان گفت: در این راســتا باید پیوست اقتصادی 
برای طرح ها ارائه شــود تا محدوده ها، توانمندی این 

را داشته باشند که فعالیت های خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: بافت های فرســوده و ناکارآمد، فقط 
برای ســکونت شکل گرفته اند، به همین دلیل در این 
مناطــق به خدمات روبنایی مانند خدمات آموزشــی، 
درمانی، فرهنگی، ورزشی و... توجه جدی نشده است 
که ما در بازآفرینی شهری به دنبال حل این مشکالت 

هستیم.
مدیرعامــل شــرکت بازآفرینی شــهری ایران بیان 
کرد: تحقق برنامه ملی بازآفرینی شهری مستلزم تهیه 
و تدوین ساز و کار و ســازماندهی مناسب است تا این 
موضوع که به دغدغه ملی تبدیل شده، ساماندهی شود.

پژمان بیان کرد: ما باید سعی کنیم کار ارباب رجوع 
را به نحو احسن انجام دهیم و به مشکالت مردم بهتر 

رسیدگی کنیم.
معــاون وزیر راه و شهرســازی گفت: محله جوالن 
همدان که در کنار تپه باســتانی هگمتانه واقع شــده 
یکی از مناطق تاریخی است و باید در طرح باز آفرینی 
شهری خانه های تاریخی این منطقه حفظ و بازسازی 

شود.
پژمان افزود: در طرح های بازآفرینی شــهری باید 

مناطق تاریخی محله ها شناســایی و متناسب با بافت 
تاریخی آن مرمت و بازسازی شوند.

وی اظهار کرد: در طرح باز آفرینی شهری به ناچار 
برای ایجاد فضایی مناســب بــرای زندگی بهتر مردم 

محله، برخی از خانه های تاریخی تخریب می شوند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شــهری ایران عنوان 
کرد: همــدان از جمله اســتان هایی اســت که بافت 

تاریخی زیادی دارد.
پژمان در بازدید از خانه سیفی واقع در محله جوالن 

همدان نیز بیان کرد: اینچنین خانه های تاریخی باید با 
همکاری مالکان و دستگاه های مرتبط برای تبدیل به 

اماکن گردشگری حفظ و نگهداری شوند.
وی در حاشــیه بازدید از مناطــق طرح باز آفرینی 
شهری همدان، از خانه تاریخی مدرسه صالحان محله 
کلپا، اراضی تملک شــده هگمتانه جوالن، تپه مصلی، 
فرهنگسرای در حال ســاخت امیرالمؤمنین در حصار 
امام و جداره ســازی محله کلپا و محلــه کبابیان نیز 

بازدید کرد.

خبــر همدان
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اخبار کوتاه

حکم قصاص نجفی به وکالی 
اولیای دم ابالغ شد

وکیل اولیای دم میترا استاد اظهار کرد: رأی 
دادگاه برای اتهام شــهردار اسبق تهران صادر 
شــده است. این حکم که قتل عمد بودن بر آن 
محرز شده و رأی به قصاص داده شده است به 
صورت رسمی از شــعبه دادگاه به ما ابالغ شد. 
در مورد موضوع رضایت و بخشش هنوز تصمیم 

جدیدی گرفته نشده است.

در صورت نهایی شدن
کارکنان دولت از بدو 

استخدام می توانند در زمان 
معین صاحب خانه شوند

محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی اعالم 
کرد: براســاس طرح تأمین مســکن کارکنان 
دولت، جوانــان از بدو اســتخدام می توانند در 
زمان معین صاحب خانه شوند. این طرح مراحل 
کارشناسی خود را در جلسات شورای مشورتی 
اقتصادی و همچنین در سازمان برنامه و بودجه 
گذرانده و با تصویب آن به زودی ابالغ می شود.

دژپسند:
مسکن از مالیات بر عایدی 
سرمایه حذف نشده است

وزیــر امور اقتصــادی و دارایی گفت: حذف 
بخش مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه صحت 
ندارد. چنین خبری صحــت ندارد و مالیات بر 
عایدی سرمایه و بخش مسکن آن نیز در قالب 
اصالح قانــون مالیات های مســتقیم گنجانده 
و بــه مجلس ارائه می شــود. دولت بحثی فراتر 
از مالیات بر عایدی ســرمایه دارد و آن تدوین 
مالیات بر مجموع درآمد اســت که موضوعات 
گسترده تر و فراتری در این الیحه گنجانده شده 

و به مجلس ارسال می شود.

موافقت مشروط مجلس با 
تشکیل وزارت بازرگانی

ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس از موافقت 
مشــروط نماینــدگان با طرح ایجــاد وزارت 
بازرگانــی خبــر داد و گفت: دولــت باید در 
بازرگانی ســازوکار  وزارت  تشــکیل  الیحــه 
نحــوه حمایت از تولیــدات داخلی را در این 

کند. وزارتخانه مشخص 

تعداد واحدهای مسکونی 
موجود 2 میلیون بیشتر از 

خانوار است
تعــداد  گفــت:  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
مســکن های موجــود از تعــداد خانوارهــای 
متقاضی، حدود دو میلیون واحد بیشتر است، 
اما با این وجود، بازار با کمبود مســکن مواجه 
اســت که این مشکل نشــأت گرفته از وجود 

خانه های خالی در کشور است.

درباره قیمت نان به زودی 
تصمیم گیری می شود

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت درباره 
قیمــت نان اعالم کرد که به زودی با هماهنگی 
وزارت کشــور بــرای تنظیم بازار ایــن کاال از 

رئیس جمهور دستورات الزم را می گیریم.

انعکاس

جشنواره » ُمد« و » لباس ُکردی « در سنندج

در صورت تصویب نهایی الیحه دولت

4 صفر از پول ملی حذف می شود
واحد پول تومان و 1 تومان معادل 100 ریال می شود؛ اجرای طرح پس از تصویب مجلس

هگمتانــه، گروه ایــران و جهان: دولت 
به کلیات الیحه پیشنهادی  درحالی دیروز 
بانک مرکزی برای حــذف چهار صفر رأی 
مثبت داد که این الیحه از چند ماه قبل در 
دولت درحال بررسی بوده و به زودی جزئیات 
آن در دولت بررسی و تصویب خواهد شد و 
پس از آن با تصویب نهایی مجلس اجرایی 

می شود.
همزمان با رونمایی از ایران چک های جدید 50 
هزارتومانی در سال گذشته، از برنامه بانک مرکزی 
برای حذف چهار صفــر از پول ملی و اعمال این 

تصمیم در طراحی چک پول های جدید خبر داده شــده 
بود.

بعد از اعالم این خبر، بانک مرکزی و دولت رسماً اعالم 
کردند که طرح حــذف چهار صفر از پول ملی به صورت 

رسمی در دولت مورد بررسی قرار گرفته است.
در همان ایــام عبدالناصر همتــی رئیس کل بانک 
مرکزی رسماً این خبر را تأیید کرد و گفت: در نظر داریم 
چهار صفر را از پول حــذف کنیم، که باید هرچه زودتر 
این تصمیم گرفته و انجام شود، حذف چهار صفر به این 
معناست که به جای 10 هزار تومان گفته شود 10 تومان.
اواخر فروردین سال جاری خبری از دولت بیرون آمد 
مبنی بر اینکه بررســی حذف چهار صفر در دولت آغاز 
شــده اســت و امروز بعد از 5 ماه دولت به کلیات الیحه 

پیشنهادی بانک مرکزی رأی مثبت داد.
قبــل از این خبر البتــه در آذر 97 دولت اعالم کرده 
بود: "هیأت دولت در جلسه خود به  ریاست حجت االسالم 
روحانی رئیس جمهور،  به ادامه بررســی پیشــنهادهای 
کارگروه منتخب درباره »الیحه بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران«  پرداخت و مواد دیگری از این الیحه را به  
تصویب رساند.  براساس موادی از این الیحه که به  تصویب 
هیأت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 

ریال  تعیین شد".
بانک مرکزی، طرح اصالح نظام پولی کشور در قالب 
حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی 
جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک را از سال 
قبل به دولت برده بود و امروز ســرانجام کلیات این طرح 

به تصویب رسید.
دولت بایــد الیحه حذف چهار صفــر از پول ملی را 
در نهایت به مجلس شــورای اسالمی ارائه دهد و بعد از 
تصویب در بهارستان، نســبت به اجرای آن و اعمال در 

اسکناس های جدید اقدام کند.
طبق طرح پیشــنهادی بانک مرکــزی که در دولت 
به  تصویب رســیده، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان 
"تومان" تعریف می شــود که هر "تومان" معادل ده هزار 
)10000( ریــال فعلی و یکصــد )100( "ریال جدید" 

خواهد بود.
رئیــس کل بانک مرکزی پیــش از این در خصوص 
الیحه پیشــنهادی حذف چهار صفر از پول ملی تأکید 
کرده بود: الزمه اجرایی شدن این طرح تصویب دولت و 

تأیید مجلس است که امیدوارم تحقق یابد.
وی همچنین درباره فراینــد زمانی اجرای این طرح 
گفت: یک فراینــد زمان بر به لحاظ حقوقی و فنی دارد و 
بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو سال 

طول می کشد.
همتــی البته تصریح کرده که این اقدام کنار ســایر 
اقدامات اساســی بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی و 
به کارگیری ابزارهای نوین سیاست های پولی و شیوه های 
جدید و کارآمد نظارت بر بانک ها خواهد بود و عملیاتی 

شدن آن عماًل متأخر بر اصالحات بانکی خواهد بود.
رئیس شــورای پــول و اعتبار درباره ســازوکار ورود 
اســکناس های جدید به جامعه و حذف اســکناس های 
قدیمی نیز گفت: بعد از قانونی شــدن، پول های جدید 
به تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناس های فرسوده قبلی 
وارد چرخه می شــوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه 

چاپ حجم زیاد اسکناس های فعلی نخواهد بود.
به گفته همتی؛ اصالح نرخ برابری پول ملی از طریق 
حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین المللی ارتقا 
می بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها کنار 
سایر اقدامات، سرآغازی برای اصالحات جدی اقتصادی 

است.
با اجرای طرح حذف چهــار صفر از پول ملی ضمن 

تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادالت 
پولی داخلی و کاهش هزینه های چاپ و نشر اسکناس و 
مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال های آتی 
استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان 

در کوتاه مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.
وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی 
مشکالتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در 
گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادالت ساده روزمره و 
مسائل محاسباتی ناشی از آن،  خارج شدن مسکوکات از 
چرخه مبادالت اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی 
در مقایسه با سایر اسعار بین المللی، عدم کاربرد اضعاف 
پول ملی )دینــار( و نیز عدم اســتفاده از نام واحد پول 
رسمی )ریال( و جایگزینی آن با واژه غیررسمی "تومان" 
را به دنبال داشــته است، عالوه براین، باال بودن استهالک 
اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم باال، هزینه باالی 
چاپ و امحای اســکناس و همچنین اســتهالک باالی 
دســتگاه های خودپرداز و پول شــمار از دیگر پیامدهای 

منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می آید.
با توجه به تحوالت اقتصادی پیش آمده طی دهه های 
اخیر، ضرورت اصالح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه 
اســکناس و مســکوک در مبادالت نقدی آحاد جامعه 
به شدت احساس می شود. شاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفــی )100=1395( از 0.056 در ســال 1350 به 
153.6 در آبان ســال 1397 )2743 برابر( رسیده است؛ 
این در حالی اســت کــه بزرگ ترین قطع اســکناس با 
احتساب ایران چک بانک مرکزی در این مدت متناسب 
با نرخ تورم تعدیل نشــده و تنها 50  برابــر )از 10 هزار 
بــه 500 هزار ریال( افزایش یافته اســت که در مجموع 
کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادالت جاری فعالین 

اقتصادی کشور را به همراه داشته است.
از ســوی بانک مرکزی طول "دوره گذار" از "ریال" 
به "تومان" 24 ماه پیشــنهاد شده است و در این مدت 
اسکناس ها و ســکه های قدیمی جمع آوری و جایگزین 

می شود.
از تاریخ رواج قانونی "تومان" در کلیه قوانین خاص و 
عام، "تومان" جایگزین "ریال" به عنوان واحد رسمی پول 
جمهوری اســالمی ایران خواهد شد، "تومان" بر مبنای 
نرخ برابری جایگزین می شود. همچنین مبالغ مندرج در 
کلیه تعهدات و اســناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج 
قانونــی "تومان" باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه 
گردد و هرجا که در تعهدات و اســناد و دفاتر تجاری و 
قراردادهــا تا قبل از تاریخ رواج "تومان" از واحد "ریال" 
استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری 

به تومان الزامی خواهد بود.
مالیاتی،  مالــی،  چگونگی عملیــات حســابداری، 
محاســباتی، آماری، تهیه و تنظیــم صورت های مالی، 
داده های تاریخی، ثبت اطالعات، اصالح دفاتر و حساب ها 
و گرد کردن اعداد، در دســتگاه های اجرایی و همچنین 
توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی 
مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری می باشــند، در 
فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آیین نامه ای 
خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این 
قانون مشترکاً "توســط وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران" تهیه ]می شود[ و 

به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همزمــان با افزایش تــورم و کاهش قدرت پول ملی 
طرحی در دولت قبل کلید خورد مبنی بر حذف صفر از 
پول ملی! این طرح تا جایی پیش رفت که مدیریت وقت 
بانک مرکزی با راه اندازی ســامانه ای مخصوص از مردم 

درباره نام پول جدید نظرخواهی کرد.
ولی با توجه به گســتردگی موضوع و ابعاد آن، بانک 

مرکزی دولت دهم نتوانست حذف صفرها از پول 
ملی را اجرایی کند و این طرح تا امروز در این بانک 

مسکوت مانده است.
بنابرایــن،  ســال 1386 ایده حــذف صفر از 
پول ملی با دســتور رئیس جمهور وقت، محمود 
احمدی ن ژاد در دســتور کار قرار گرفت و پیش از 
این نیز در ســال 1372، بانک مرکزی مطالعاتی 
گســترده را در این زمینه آغاز کرد، ولی در هر دو 

مقطع کار نیمه تمام ماند.
حذف صفر از پول ملی کشــورها نخستین بار 
پس از پایــان جنگ جهانی دوم و تــورم تازنده 
آلمان غربی تجربه شــد که چاپ مارک جدید را به دنبال 
داشت. پس از آن به ویژه از دهه 60 و 70 میالدی به این 
سو این عمل بارها و بارها در کشورهای مختلف که اکثراً 

کشورهای در حال توسعه بودند به  اجرا درآمد.
کشــورهایی که اقتصاد آنها از تــورم باال رنج می برد 
و ارزش پول ملی آنها در سراشــیب ســقوط قرار گرفته 
بود، برای ســاده تر شدن مبادالت اقتصادی و بازرگانی و 
همچنین کاهش هزینه چاپ اســکناس اقدام به حذف 
صفر یا صفرهایی از اسکناس ها کردند. عمده اقتصاددانان 
بــر این عقیده اند که حذف صفر از اســکناس هیچ گونه 
تأثیری بر شــاخص های اقتصادی و طرف عرضه و طرف 

تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می گذارد.
به عقیده برخی از کارشناســان اقتصــادی، افزایش 
ظاهری قدرت پول ملی، آسان سازی مبادالت، محاسبات 
و خرید و فروشــهای مــردم از اثرات قابل تحقق حذف 
صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخصهای 
اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ ســرمایه گذاری، 
آزادسازیهای اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانکهای 
خارجی در کشــور، حضور بی قیدوشرط سرمایه گذاران 

خارجی و... نیز باید انجام شود.
ازاین رو حذف صفر از پول ملی می بایســت همراه 
دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاســت های پولی و 
انضباط مالی دولت ها باشد تا کنار کنترل تورم، حذف 
صفرهای اســکناس کارکرد خود را داشــته باشد، در 
غیر ایــن صورت خداحافظی صفرها به زودی اثر روانی 
خود را از دســت داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته 

بازمی گردند.
داده هــای بانک جهانی و صنــدوق بین المللی پول 
حاکی از آن است که دست کم 50 کشور جهان تاکنون 
اقــدام به حذف صفر از پول ملی خــود کرده اند که در 
برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت 

به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.

استفاده از کارتخوان در مطب »پزشکان« اجباری شد

بر اســاس  ایران و جهان:  هگمتانه، گروه 
توافق به عمل آمده بین سازمان نظام پزشکی، 
ســازمان امور مالیاتی و سازمان دامپزشکی، 
استفاده از کارتخوان برای افرادی که در حرفه 
پزشکی و دامپزشکی مشغول فعالیت هستند، 

الزامی اعالم شد.
محمدرضا ظفرقندی رئیس کل ســازمان نظام 
پزشــکی، با عنوان این مطلب که جامعه پزشــکی 
همواره از قانون تبعیت کرده اســت، گفت: با توافق 
سازمان امورمالیاتی، سازمان نظام پزشکی و سازمان 
نظــام دامپزشــکی، از صاحبان حرف و مشــاغل 
پزشــکی، پیراپزشکی، داروســازی و دامپزشکی به 
منظور ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از 

پایانه فروش دعوت به عمل آمده است.

وی افزود: تمامی افراد شاغل در حرفه پزشکی، 
داروســازی، پیراپزشکی و دامپزشکی، می بایست تا 
23 مرداد 98 نســبت به تهیه دستگاه کارتخوان و 

استفاده از آن اقدام نمایند.
محمــد جهانگیری معاون نظــارت و برنامه ریزی 
ســازمان نظام پزشــکی درباره ضرب االجل سازمان 
امور مالیاتی کشــور مبنی بر دریافــت کارتخوان تا 
بیست وســوم مرداد از سوی پزشکان، گفت: طبق بند 
"ی" تبصره شــش قانون بودجه ســال 1398، تمام 
مشــاغل و ِحرف پزشکی، پیراپزشــکی، داروسازی و 
دامپزشکی که مجوزهایشــان از سوی سازمان نظام 
پزشکی، وزارت بهداشت و ســازمان دامپزشکی ارائه 
می شــود، باید نسبت به راه اندازی و استفاده از سامانه 

فروش اقدام کنند.

ایران و جهان
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اخبار پلیس

سرعت باالی »مزدا« 
جان دو همدانی را گرفت

رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت: سرعت 
باالی وانت مزدا جان دو نفر از شهروندان همدانی 

را گرفت.
ســرهنگ رضا عزیزی اظهار کرد: در ســاعت 
16:20 روز سه شــنبه دو دســتگاه نیسان و مزدا 
دوکابین که هردو از مســیر مالیــر به همدان در 
کیلومتر 4 در حال حرکــت بودند، به علت تغییر 
ناگهانی وانت مزدا و به علت ســرعت باال و ناتوانی 
در کنترل خودرو و انحراف مسیر به راست، واژگون 

شدند.
وی با بیان اینکه راننده نیســان به علت بستن 
کمربند فقط دچار جراحت سطحی شده اما هردو 
سرنشــین مزدا جان خود را از دست دادند، ادامه 
داد: به علت وجود نخاله های ساختمانی در حاشیه 
این محور، خودرو مزدا به این نخاله ها برخورد کرد 

و در فاصله 100 متری، سرنشینان پرتاب شدند.
عزیزی با بیان اینکه این حادثه برای نخستین 
بار در این نقطه از جاده روی داده است، عنوان کرد: 
عمده ترین تصادفات استان در محور ورودی به شهر 

و جاده قدیمی مالیر رخ می دهد.
وی با بیان اینکه بیشتر تصادفات در مسیر ورود 
به همدان رخ می دهد، ادامه داد: این محور به علت 
شیب عرضی و طولی نامناسب و پیچ های نامناسب 
جزء پرخطرترین و پرحادثه ترین نقاط ورودی شهر 

همدان محسوب می شود.
رئیس پلیس راه استان همدان در پایان تصریح 
کرد: افراد متوفی همدانی بوده و یکی از سرنشینان 
مقنی بوده کــه از محل کار خــود به منزل قصد 

عزیمت داشته است.

قاتل جوان شوشتری
 دستگیر شد

چند روز پیش خبری مبنی بر کشــف جســد 
جوان 37 ســاله شوشــتری پیچیده شده در پتو، 
توســط تیمی از مأموران کالنتری 12 در یکی از 
منازل استیجاری واقع در کوی شهید مدرس شهر 

همدان در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد.
برادر و مادر متوفی که این موضوع را به پلیس 
اطالع داده بودند در اظهاراتشــان بیان کردند که 
مدت یک سال از شوشتر به همدان مهاجرت کرده 
و در زیرزمین این منزل مسکونی مستاجر هستند.

به گفته آنها، متوفی روز قبل حادثه با چند فرد 
ناشناس درگیر شده و به علت ضربات وارد شده با 
چاقو، فوت می کند سپس خانواده متوفی با پلیس 

تماس می گیرند.
پس از مشخص شــدن آثار چاقو بر روی بدن 
متوفــی و مدنظر قرار گرفتن فرضیه قتل، مأموران 
موضوع را به بازپرس کشــیک دادســرای همدان 
اطالع می دهند که مقامــات قضایی به همراه تیم 
بررســی صحنه جرم پلیس آگاهی در محل حاضر 
شــده و به بررســی تخصصی می پردازند و بعد از 
گذشــت چند روز قاتل این جوان شوشتری پیدا و 

دستگیر شده است.
رئیس پلیس آگاهی استان همدان در این باره با 
بیان اینکه مقتول از سر دلسوزی به برادر خود برای 
ترک اعتیاد تذکر می دهد کــه به درگیری لفظی 
و جسمی منجر می شــود، اظهار کرد: قاتل با وارد 
کردن دو ضربه چاقو به نزدیکی قلب مقتول موجب 

مصدومیت وی می شود.
سرهنگ رضا زارعی با بیان اینکه مادر خانواده 
به همراه قاتل به جای انتقال مصدوم به بیمارستان 
اقدام به پانســمان خانگی کرده و او را در زیرزمین 
می گذارنــد، افــزود: تأخیر در انتقــال مصدوم به 
بیمارستان و خونریزی داخلی موجب مرگ او شده 

است.
رئیس پلیس آگاهی استان همدان در پایان بیان 
کــرد: در حال حاضر قاتل دســتگیر و روانه زندان 

شده است.

دستگیری اعضای 
یک باند خانوادگی قاچاق 

مواد مخدر در اسدآباد
فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از شناسایی 
یــک باند خانوادگــی قاچاق مواد مخــدر در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ افشین یاری عنوان کرد: طی چند روز 
گذشته و پس از اطالع از توزیع موادمخدر در یکی 
از روســتاهای اسدآباد تیمی متشکل از کارآگاهان 
مبارزه با موادمخدر به همراه ســگ های موادیاب 
عازم محل شدند که در بازرسی به عمل آمده چهار 
کیلــو و 780 گرم تریاک و یک دســتگاه ترازوی 
دیجیتــال مواد مخدر را که در کاهدان جاســازی 

شده بود، کشف کردند.
وی تصریح کرد: در این عملیات دو نفر بازداشت 

و تحویل مقامات قضایی داده شدند.
فرمانــده انتظامــی اســدآباد همچنین گفت: 
براساس گزارش های دریافتی یک عملیات مشترک 
از سوی پلیس مبارزه با موادمخدر اسدآباد و استان 
در محور کنگاور به اسدآباد صورت گرفت که طی 
آن شــش کیلو و 980 گرم تریــاک از درون یک 
دستگاه خودروی تیبا کشف شد و سه نفر که شامل 

یک آقا و دو خانم بودند، بازداشت شدند.
ســرهنگ یاری اضافه کرد: این افراد به صورت 
یــک باند خانوادگــی اقدام به قاچــاق موادمخدر 

می کردند.
وی در ادامه از کشــف سه گرم شیشه و هروئین 
از دو معتاد نیز خبر داد و گفت: این دو معتاد پس از 

کشف مواد راهی اردوگاه ترک اعتیاد شدند.

خبــر

امامزاده »سام و هام« 
سامن مرمت می شود

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر میراث 
گردشــگری  و  دســتی  صنایع  فرهنگی، 
شهرستان مالیر از مرمت امامزاده سام و هام 

شهر سامن خبر داد.
ابراهیم جلیلی با بیان اینکه بنای امامزاده سام 
و هام در شــهر سامن واقع شده است، اظهار کرد: 
این بنا در داخل شــهر سامن و در کنار قبرستان 

واقع شده است.
وی با بیان اینکه بنا عبارت اســت از دو گنبد 
جدا از هــم به ارتفاع تقریبی هفت متر که هر دو 
از قاعده ای مربع شــروع می شــود و به طرف باال 
با انحنای خاصی به طرف داخل شــکل مخروطی 
اســت، افزود: این دو گنبد بر مزار دو پیامبرزاده؛ 
حضرت ســام و هام از فرزنــدان حضرت نوح)ع( 
ساخته شــده که دو ضریح چوبی منبت زیبا نیز 

بر روی هر دو قبر قرار دارد.
مدیــر میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری شهرســتان مالیر با اشــاره به اینکه 
اسناد قدیمی مبنی بر وجود این امامزاده در دوره 
صفویه در دســت اســت که قدمت تاریخی بنا را 

مشخص می کند از مرمت این بقعه خبر داد.
وی با بیان اینکه دیــواره جداره های خارجی 
و داخلــی و گنبد امامــزاده از محــل اعتبارات 
استانی مرمت و بازســازی می شود، تصریح کرد: 
مرمت بام شامل الیه برداری، پاک سازی گنبدها، 
استحکام بخشــی، مرمت دیواره ســنگی، تعمیر 
و تعویــض و الیه برداری فضــای داخلی گنبدها 

خواهد بود.
جلیلی با اشــاره به اینکه ضرورت دارد مردم 
و مســووالن شهر ســامن توجه بیشتری به این 
اثــر و ســاماندهی فضــای اطراف آن داشــته 
باشند، خاطرنشان کرد: ســامن شهری تاریخی 
و گردشــگری اســت که می توان از آثار مهم آن 
بــه امامزاده ســام و هام، شــهر زیرزمینی، برج 
خانقلــی، تپه مصالی ســامن، وجــود طبیعت 
بکر و روســتاهای اطراف به عنــوان جاذبه های 

گردشگری آن یاد کرد.
وی با اشــاره بــه اینکه ســرمایه گذار بخش 
خصوصی در سامن در حال ساخت یک مجموعه 
اقامتی و پذیرایی ســنتی بی نظیر اســت، گفت: 
راه انــدازی فاز اول شــهر زیرزمینــی، مجموعه 
اقامتی و پذیرایی و همچنین گردشــگرپذیر و در 
مسیر بودن ســامن از عوامل رشد گردشگری در 
سال های آینده در شهر و بخش سامن خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه رزن خبر داد

سازماندهی 109 گروه 
جهادی محله محور در رزن

سپاه  فرمانده  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
ناحیه رزن از سازماندهی 109 گروه جهادی 
این  پایگاه هــای مقاومت  محله محــور در 

شهرستان در سال جاری خبر داد.
ســرهنگ داوود مهدوی در جلســه اردوهای 
جهــادی شهرســتان رزن، با بیان اینکــه با تولد 
انقالب اســالمی تحول جدیدی به نام گروه های 
جهادی شــکل گرفت؛ به طوری که این گروهای 
جهادی منشأ آثار و برکات زیادی برای کشورمان 
بودند، افزود: با فعالیتهای خودجوش آحاد مردم، 
جوان ها و اقشار مختلف پای کار آمدند و به سهم 
خودشــان در آبادانی و محرومیت زدایی کشــور 

نقش آفرینی کردند.
وی با اشاره به عرصه هایی که گروهای جهادی 
ورود پیــدا کرده اند، گفت: یکی از آنها عرصه های 
عمرانی اســت که در مناطق محــروم برای حل 

مشکالت مردم تالش می شود.
مهــدوی با بیــان اینکه گروهــای جهادی با 
طرحــی به نام »همــگام با کشــاورز« در عرصه 
کشــاورزی آموزش و ترویج کشاورزی برای مردم 
خدمــات می دهند، خاطرنشــان کــرد: از دیگر 
گروه ها، گروه های پزشــکی، آموزشی فرهنگی و 
تحصیلی است که در شهرستان فعالیت می کنند.

فرمانده ســپاه ناحیه رزن بــا بیان اینکه 109 
گــروه جهــادی محله محــور را در شهرســتان 
سازماندهی کرده ایم، عنوان کرد: یکی از اقدامات 
بســیج این بوده که توانســته گروه هــای 5 تا 6 
نفره را در پایگاه مقاومت یا مســجد سازماندهی 
و مشکالت منطقه را شناســایی و برای رفع آنها 

تالش کند.
وی ادامه داد: 25 گروه عمرانی و ســاخت و 
ساز، سه تیم پزشــکی فعال، 61 گروه در بخش 
فرهنگی و آموزشــی، 10 گروه کشــاورزی، 10 
گروه در زمینه خدمات اجتماعی و شــش گروه 
در زمینــه دانش آمــوزی و زیباســازی مدارس 

فعالیت می کنند.
فرماندار شهرســتان رزن نیز با اشاره به اینکه 
کار جهادی یعنی رفع مشکلی که دیگران به این 
شــکل نمی توانند انجام دهند، اظهار کرد: جهاد 
تکلیف یک گروه خاص نیســت بلکه تکلیف همه 
ماســت و باید بــا هر چه در تــوان داریم کمک 

کنیم.
ســیدرضا ســالمتی با بیان اینکه جهاد مانند 
جبهه و جنگ اســت و باید همــه کمک کنیم و 
روحیه جهادی داشــته باشــیم، گفــت: وحدت 
بی نظیری در شهرســتان داریم و در مسیر خوبی 
قــرار گرفته ایم و مدیران همــه در این راه کمک 

می کنند.

فرماندار مالیر: 

دهیاران به فکر ایجاد مشاغل پایدار در روستاها باشند
شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
فرماندار  و  اســتاندار  معاون 
ویــژه شهرســتان مالیر به 
برای  بانکی  تسهیالت  اعطای 
اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: 
دولت تســهیالت کم  بهره و 
مناســب در اختیار روستاها 
قرار می دهد و دهیاران باید از 
این شرایط استفاده کرده و به 
در  پایدار  مشاغل  ایجاد  فکر 

روستاها باشند.
قدرت ا... ولدی در گردهمایی دهیاران شهرستان، 
افزود: مالیر توانست با تعامل و پیگیری فرمانداری، 
نمایندگان، مسؤوالن دستگاه های اجرایی و بانک ها 
در زمینه پرداخت تســهیالت اشــتغال زایی، رتبه 

نخست استان را در بین شهرستان ها کسب کند.
وی با بیان اینکه خاکریز اول پاسخگویی به مردم 
در روستاها دهیاران هستند، اظهار کرد: دغدغه ما 
در شهرســتان خدمت رســانی به همه شهرستان، 
حتی دورترین روستاهاست و تحقق این امر نیازمند 

کمک و همراهی همه به  ویژه دهیاران است.
ولــدی با بیان اینکــه در بازدید از روســتاها از 

نصب بنر و تشریفات دوری کنند، 
خاطرنشــان کرد: ِده گردشــی ها 
را بــه همراه معاونــان فرمانداری 
و مسؤوالن دســتگاه های اجرایی 
شهرستان شــروع کرده ایم و این 

بازدیدها ادامه دارد.
فرماندار مالیر با اشاره به اینکه 
در بازدیــد از روســتاها که دهیار 
و شوراها مشــکالت احصا و قطعاً 
پیگیری می شــود، گفت: دهیاران 
در روســتاها با هماهنگی بخشدار مسؤول پیگیری 

و هماهنگی کارهای عمرانی، فرهنگی و... هستند.
وی با ابراز خوشــحالی از وجود بانوان دهیار در 
شهرستان، ادامه داد: بانوان دهیارا در شهرستان پا 
به پای آقایــان به فعالیت های عمرانی و فرهنگی در 
روستا می پردازند که بسیار ارزشمند است. ولدی با 
بیان اینکه آموزش های مســتمر یکی از موارد مورد 
نیاز دهیاران اســت و ما در فصول مختلف ســال در 
شهرستان این کالس های آموزشی را برگزار می کنیم، 
خاطرنشــان کرد: دهیاران به  اتفاق جمعی از اهالی 
روستا در نماز جمعه حضور یابند تا ضمن بهره مندی 

از معنویات نماز، تشویقی برای سایرین شود.

پیکر شهید »هادی علی نقی« در کبودراهنگ
 تشییع شد

هگمتانه، گروه شهرستان: پیکر شهید هادی 
علی نقی که در درگیری با تعدادی از قاچاقچیان 
در منطقه سردشت آذربایجان غربی به شهادت 

رسید، در کبودراهنگ تشییع شد.
صبح دیروز پیکر شهیدهادی علی نقی با حضور 
امام جمعه کبودراهنگ، فرماندار این شهرســتان، 

فرمانده نیروی انتظامی اســتان، مسووالن استانی 
و شهرســتانی و اقشــار مختلف مردم تشییع و در 

مزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد.
بــا توجه به اینکه شــهید علی نقی کونگ  فوکار 
بود، ورزشــکاران نیز حضور چشمگیری در مراسم 

تشییع داشتند.

ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی زردآلو در تویسرکان
رمش:  طاهره  شهرســتان-  گروه  هگمتانه، 
ایجاد و توســعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش 
کشــاورزی به ویژه صنایع غذایی در قطب های 
زنجیره  تکمیل  می تواند ضمن  محصوالت  تولید 
تولید، منجر به تولید محصوالت با فرآوری باالی 

تنوع غذایی شود.
گســترش صنایع کشــاورزی موجب ارتقای سطح 
بهــره  وری، افزایــش ارزش افــزوده، افزایــش درآمد 
کشاورزی،  محصوالت  ماندگاری  افزایش  بهره برداران، 
توسعه صادرات، کاهش ضایعات و کاهش خطرپذیری 
در بخــش کشــاورزی و در نهایــت توســعه بخش 
کشــاورزی و تحقق شعار اشــتغال و تولید پایدار در 

بخش کشاورزی می شود.
شهرســتان تویســرکان از باغ های میوه سرشار و 
متنوعی برخوردار اســت و کشــاورزان و باغداران آن 
ســال های ســال به دلیل نبود صنایع تبدیلی و بسته 
بندی ســودی به دست نمی آورند و سود اصلی بیشتر 

نصیب دالالن می شود.
زردآلــو یکی از عمده محصوالت باغی تویســرکان 
است، کشاورزان و باغداران تویسرکانی ساالنه نزدیک 
دو هــزار و 100 تن زردآلو برداشــت می کنند و حال 
آنکــه آن طور که باید و شــاید از تولید محصول خود 
سودی نمی برند؛ زیرا بخش قابل توجهی از آن مربوط 
به نبود صنایــع تبدیلی این محصول در شهرســتان 

تویسرکان است.

به گفته »مســعود اکبری« مدیر جهاد کشــاورزی 
تویســرکان، این شهرســتان 140 هکتار بــاغ زردآلو 
دارد که به طور میانگین از هر هکتار 15 تن محصول 

برداشت می شود.
به اعتقاد وی، با وجود آن که از باغ های تویسرکان 
ســاالنه نزدیک دو هزار و 100 تن زردآلو برداشــت 
می شــود، بــه دلیل نبــود صنایــع تبدیلــی در این 

شهرســتان، عماًل باغداران از محصــول تولیدی خود 
نفعی نمی برند.

بخشی از محصوالت تولیدی شهرستان تویسرکان 
به بازارهای داخلی یا سایر شــهرها برای مصرف تازه 
خوری و قســمت عمده آن بــرای فرآوری و تبدیل به 

قیسی و برگه عرضه می شود.
کیفیت زردآلوی تولید شــده در این شهرســتان 

بســیار خوب اســت و به همین دلیل می توان از این 
محصول کشاورزی، محصوالت بسیار باکیفیت دیگری 

تولید کرد.
بدون شک کشاورزان و باغداران نیز به ارزش باالی 
این محصول واقف هستند و با سرمایه گذاری و کمک 
گرفتن از دولت می توانند ارزآوری و ســودآوری باالیی 

داشته باشند.
بــا بهره مندی از دانش روز و فناوری های جدید در 
عرصه های تولید به منظور ایجاد امکان مناســب برای 
افزایش کمــی و کیفی محصــوالت تولیدی می توان 
شاهد تأثیر بســیار مطلوب در ارتقای جایگاه تولیدات 

باغی بود.
روشن است، ضمن ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی در 
بخش کشاورزی و با سرمایه گذاری های الزم می توانیم 
محصوالت تولیــدی را به محصوالتی به مراتب بهتر و 
با ارزش باالتر تبدیل کنیم. همچنین با افزایش تولید 
محصوالت ســالم با رویکرد صادرات محور، می توان به 
اشتغال پایدار رســید؛ از این رو می طلبد به این مهم 

توجهی ویژه داشته باشیم.
پس در چنین شــرایطی الزم اســت دولت در این 
زمینه قدم های مؤثری در جهت حمایت از کشاورزان، 
بهره برداران و صاحبان این صنایع برداشته و تسهیالت 
و امکانات مناسبی برای توسعه واحدهای بسته بندی و 

میوه های خشک کنی به متقاضیان ارائه دهد.

مدیر راه و شهرسازی تویسرکان:

ساماندهی مسیر تویسرکان به همدان نیازمند 1500 میلیارد تومان اعتبار
هگمتانــه، گروه شهرســتان: مدیــر راه و 
گفت: طرح ساماندهی  تویســرکان  شهرسازی 
جاده تویسرکان به همدان از مسیر گنجنامه به 

هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
علی محمد اصغری اظهار کرد: در حال حاضر بیش 
از 60 نفر نیروی انسانی به صورت روزانه پروژه عمرانی 

ساخت بیمارستان قائم)عج( تویسرکان فعال هستند.
وی از کمبود نیروهای انسانی بومی در طرح ساخت 
بیمارســتان قائم)عج( در مقطع زمانی برداشت گردو 
در شهرســتان خبر داد و تصریح کرد: به همین دلیل 

بــه ناچار در این گونه مواقع از نیروهای کار غیر بومی 
و خارج از شهرســتان برای پیشبرد اجرایی این طرح 

استفاده می کنیم.
محمــد اصغــری با اشــاره بــه آخریــن وضعیت 
ســاماندهی و چهــار خطه ســازی راه های شــریانی 
شهرستان تویسرکان ابراز کرد: طرح چهار خطه سازی 
جاده تویســرکان به کنگاور در 15 کیلومتر ابتدایی به 
بهره برداری رســیده و قطعه سوم این طرح در صورت 
تأمین اعتبار از ســه راهی شــهر فرســفج تا انتهای 
روســتای باقرآباد، دهه فجر امســال بــه بهره برداری 

می رسد.
وی افزود: کل مســافت جاده تویسرکان به کنگاور 
در حوزه استحفاظی شهرستان تویسرکان 33 کیلومتر 
اســت که برای اجرای طرح چهار خطه سازی حدود 
شش کیلومتر دیگر از این مســیر انعقاد قرارداد شده 
و با این حســاب فقط چهار خطه ســازی این جاده از 

روستای مرادآباد تا پایان قطعه باقی می ماند.
مدیر راه و شهرســازی تویسرکان بیان کرد: بخش 
عمــده طرح چهار خطه ســازی جاده تویســرکان به 
جوکار نیــز به مرحله اجرا درآمده اما پس از مطالعات 

دقیق فنی بخشــی از این مســیر از خیرآباد تا تقاطع 
روســتاهای سنگ ســفید و بادامک برای چهار خطه 
ســازی به اعتبارات مالی خیلی زیادی نیاز داشــت و 
احداث باند سبقت و تعریض این بخش در دستور کار 

قرار گرفت.
وی همچنین به طرح ساماندهی جاده تویسرکان به 
همدان از مسیر گنجنامه اشاره کرد و گفت: بخشی از 
مراحل مطالعاتی این طرح انجام شــده و اجرای کامل 
آن بــه همراه احداث تونل نزدیک به یک هزار و 500 

میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مدیر جهادکشاورزی اسدآباد خبر داد

پیش بینی برداشت 60 هزار تن گوجه فرنگی از مزارع اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر جهادکشاورزی شهرستان 
اســدآباد از پیش بینی برداشــت 60 هزار تن گوجه فرنگی از 

مزارع این شهرستان خبر داد.
ســقراط بیرنــگ اظهار کرد: امســال یــک هــزار و 300 هکتار از 
زمین های کشــاورزی اســدآباد به کشــت گوجه فرنگی اختصاص یافته 
که براســاس پیش بینی هــا از این میزان اراضی بیــش از 60 هزار تن 

برداشت خواهد شد. گوجه فرنگی 
وی تعداد بهره برداران تولید و کشــت گوجه فرنگی اســدآباد را یک 
هــزار و 100 نفر اعالم کرد و یادآور شــد: با توصیه های انجام شــده 
کشــاورزان اسدآبادی در کشــت گوجه فرنگی با توجه به پرآب بر بودن 
این محصول براساس اصالح آبیاری و اصالح الگوی کشت بحث آبیاری 

قطره ای و نشاءکاری را مدنظر قرار داده اند.
بیرنگ با بیان اینکه 90 درصد از کشــت های اراضی گوجه فرنگی 

شهرســتان آبیاری قطره ای بوده و به صورت 100 درصدی کشــت 
نشــایی هستند، تصریح کرد: آبیاری قطره ای بودن 90 درصد اراضی 

گوجه فرنگــی شهرســتان صرفه جویی 60 درصــدی آب را به دنبال 
است. داشته 

وی در ادامه با افزایش 50 درصدی کشــت گوجه فرنگی در اراضی 
کشاورزی اسدآباد یادآور شــد: میانگین تولید هر هکتار از گوجه فرنگی 
40 تــا 50 هکتار بوده کــه در صورت در نظر گرفتــن بحث رکورد و 
تولیــد باال به ازای هر هکتار برداشــت و تولیــد 100 تن گوجه فرنگی 

نیز وجود دارد.
بیرنــگ همچنین با اشــاره به اینکه فروش محصــول گوجه فرنگی 
کشاورزان اسدآبادی با مشــکل خاصی مواجه نیست، خاطرنشان کرد: 
با آغاز برداشــت گوجه فرنگی، براســاس قرارداد کشاورزان با کارخانه 
رب شهرســتان محصول تولیدی شهرستان به تنها کارخانه رب اسدآباد 
ارســال می شــود؛ در غیر اینصورت به دیگر اســتان ها صــادرات این 

انجام می شود. محصول 

کنگره ملی شهید قدوسی در نهاوند برگزار می شود

نهاوند  دادستان  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
آیت ا...  بزرگداشــت شهید  ملی  کنگره  گفت: 
محمدعلی قدوسی نهاوندی با حضور دادستان 

کل کشور در نهاوند برگزار می شود.
ســید هــادی مصطفوی بــا بیان اینکــه کنگره 
ملی بزرگداشــت شــهید آیت ا... محمدعلی قدوسی 

نهاونــدی بــا حضور دادســتان کل کشــور و دیگر 
مقامات استانی و کشوری در نهاوند برگزار می شود، 
اظهار کرد: این همایش روز 14 شــهریور همزمان با 
سالروز شهادت ایشــان در زادگاهش نهاوند برگزار 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه شــهید آیت ا... قدوســی اولین 
دادســتان کل کشــور پس از انقالب بــود که مورد 
اعتمــاد حضــرت امــام)ره( قــرار گرفــت، افزود: 
شهیدقدوســی از مبارزان با سابقه علیه طاغوت بود 
که منشــأ خدمات ماندگاری به انقالب اسالمی شد.

دادســتان نهاوند در خصوص ضــرورت برگزاری 
کنگــره گفــت: بــا توجــه بــه شــخصیت متنفذ 
شهیدقدوســی و تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر 
اینکه نگذارید چهره شــهیدی مانند آیت ا... قدوسی 

زیر غبار فراموشــی پنهان بماند، در این راســتا و با 
هدف تبیین اندیشــه های آن شــهید گرانقدر برای 
نســل جوان و حوزه های علمیه تصمیــم به برپایی 

کنگره با حضور چهره های کشــوری و استانی شد.
وی در ادامــه افزود: از آنجا کــه هدف عمده ما 
معرفی شــخصیت علمی و مذهبی آن عالم وارسته 

است فراخوان مقاله نیز به زودی اعالم می شود.
مصطفــوی با بیان اینکه در نظــر داریم کارهای 
مانــدگاری برای معرفی آن شــهید صــورت گیرد، 
افزود: از آنجا که شــهید قدوســی اولین دادســتان 
معرفی شــده از ســوی حضــرت امام راحل اســت 
لذا نام گذاری ســالروز شهادت ایشــان به نام »روز 
دادســتان« از دیگر برنامه هایی اســت که از طریق 

می شود. پیگیری  کنگره 

وی گفــت: از جملــه برنامه هــای دیگری که در 
حاشــیه کنگره برگزار می شود برپایی نمایشگاهی از 
آثار شــهید قدوسی و دیگر شــهدای شهرستان در 

محل خانه قدیمی شهید قدوسی است.
شــهید آیت ا... قدوســی 12 مرداد سال 1306 
در شهرســتان نهاوند متولد شد؛ تحصیالت عمومی 
خود را در این شــهر به پایان رســاند و سپس برای 
تحصیــالت حوزوی به قــم مهاجرت کرد، شــهید 
قدوسی از شــاگردان حضرت امام، عالمه طباطبایی 
و آیــت ا... بروجــردی بــود کــه قبــل از انقالب با 
همفکری آیت ا... بهشــتی مدرســه حقانی و مکتب 
توحید را بنیانگذاری کردند، ایشان روز 14 شهریور 
ســال 60 با انفجار بمب در دفتر دادســتانی توسط 

به شهادت رسید. منافقین 

شهرستان
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معارفه راوی دختر شینا به عنوان مدیرکل کانون پرورش فکری همدان
بهناز  همــدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
ضرابی زاده نویســنده کتاب نام آشنای 
"دختر شــینا" به عنوان مدیرکل جدید 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استان همدان منصوب شد.
بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانــه معاون 
فرهنگــی کانــون پرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان کشــور بعدازظهر سه شنبه در آیین 
تکریم و معارفه مدیرکل جدید کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان اســتان همدان 
ضمن تشــکر از مدیرکل سابق کانون پرورش 
فکری همدان اظهار کرد: حضور بهناز ضرابی 
زاده را به عنوان مدیرکل جدید قدر می دانیم 
ضمن اینکه وی به دلیل اینکه از جنس اهالی 
هنر و ادبیات اســت قطعاً نگاه فرهنگی دارد و 
امیدواریم استان همدان روزهای متعالی تری 

را در کنار او تجربه کند.
محمدرضــا زمردیان خاطرنشــان کرد: ما 
امروز با مخاطبی ســروکار داریم که به لحاظ 

تاریخی با تمام همســاالن خود کاماًل متفاوت است و 
دوره ای را تجربــه می کنیم که تغییــرات اجتماعی و 

فرهنگی در آن روزبه روز پیچیده تر می شود.
وی ادامــه داد: اگر مصــرف فرهنگــی را یکی از 
نمادهــای طبقه بنــدی اجتماعی بدانیــم ما با یک 
طبقه اجتماعی جدی ســروکار داریم که به واســطه 
فناوری های جدید مصرف فرهنگی در این گروه سنی 

بسیار به یکدیگر نزدیک است.
وی بــا تأکید بر اینکه ما نمی توانیم با یک شــیوه 
ســنتی و نگاه قدیمی با این گروه سنی روبه رو شویم 
تصریح کــرد: ما باید از نگاه و تفکر مخاطب خود فهم 
درستی داشــته باشــیم و اگر برای تغییرات رفتاری 
برنامه نداشــته باشیم ممکن اســت منجر به تغییرات 
ارزشی نیز بشود بنابراین کانون پرورش فکری در این 

زمینه نقش مهمی دارد.
زمردیان با بیان اینکه در کشــور الگوهای تربیتی 
بومی داریم که نتیجه بخش بوده و می تواند یک الگوی 
مناسب باشد افزود: یکی از فعالیت های امروز کانون در 
کنار دیگر فعالیت ها، طراحــی دپارتمان مهارت های 

زندگی با توجه به نیاز نسل امروز است.
وی اضافــه کــرد: توجــه بــه مناطق محــروم از 

سرفصل های جدی فعالیت های ما است.
وی ادامه داد: در حوزه نوجوانان، انجمن های ادبی 
و فرهنگــی جدید طراحی کردیم کــه مبنای کار آنها 
داوطلبانه و بر اســاس فعالیت های خودانگیخته است 
ضمن اینکه امیدواریم با همکاری همه دستگاه ها نسل 

جدیدی از هنرمندان را داشته باشیم.
*آزادبخت: با وجود اختالف دیدگاه ها وحدت 

باالیی در استان همدان وجود دارد
معاون سیاســی و امنیتی اســتاندار همدان نیز در 
این آیین ضمن تقدیر و تشــکر از قدرشناسی شایسته 
کارکنان کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
اســتان همدان از مدیرکل ســابق کانون تصریح کرد: 
این اقدام شما نشان می دهد کار فرهنگی ریشه ای بین 

مسؤوالن فرهنگی ما جایگاه ویژه  دارد.
مصطفی آزادبخــت ضمــن آرزوی موفقیت برای 
مدیرکل جدید خاطرنشــان کرد: کانون جایگاه بسیار 
حســاس و ویژه ای دارد در واقع بســتری است که ما 
می توانیم بــا برنامه ریزی در آن بــرای آینده مملکت 

بهترین نیروها را تربیت کنیم.
وی اذعــان کرد: ما بــرای اینکه در آینــده پویا و 
توانمنــد باشــیم باید بــر روی کــودکان و نوجوانان 
ســرمایه گذاری ویژه ای داشته باشیم که در این راستا 

همه باید کمک کنند.
آزادبخت با اشــاره به اینکه انقالب اســالمی ایران 
یک انقالب فرهنگی بود گفت: در حقیقت این فرهنگ 
است که ما را به پیش می برد و فعالیت کانون پرورش 
فکــری یک اقــدام زیربنایی و به اصطــالح به عنوان 
خشــت اول محسوب می شــود که اگر خوب بنا نهاده 

شود در آینده به ثمر خواهد نشست.
وی با تأکید بــر اینکه هر چقدر بتوانیم ارگان های 
فرهنگی به ویــژه حوزه کودک و نوجــوان را تقویت 
کنیم برگ برنده با ما خواهد بود افزود: امروز با وجود 
هجمه های دشــمنان سرمایه و توانمندی ما فرهنگ و 
ارزش های ما اســت که کانون پــرورش فکری در این 

زمینه نقش برجسته ای ایفا می کند.
وی اضافه کرد: امروز وحدت بسیار باالیی در استان 
همدان حاکم اســت و علی رغــم اختالف دیدگاه ها و 
سلیقه ها، وحدت را به دلیل اشتراکات زیاد محور قرار 

داده ایم که این نقطه مثبت استان است.
وی با تأکید بر اینکه امروز در اســتان همدان همه 
احســاس آرامش می کننــد و از منیت ها و اختالف ها 
خبری نیســت ادامه داد: اســتاندار همدان به دو قشر 
بانــوان و جوانان نگاه ویــژه ای دارد و ما به دنبال این 
هستیم تا سیاست دولت مبنی بر اختصاص 30درصد 

مدیریت ها به بانوان محقق شود.
وی ضمن تقدیر از زحمات مدیرکل ســابق کانون، 
وی را یکی از ذخایر ارزشمند استان دانست و گفت: در 

آینده ای نزدیک در یکی از مدیریت های کلیدی استان 
از وی استفاده خواهیم کرد.

آزادبخت همچنین خطاب به مدیرکل جدید کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان همدان نیز گفت: 
شما رسالت سنگینی بر عهده دارید و ما از شما انتظار 
داریم بــا ظرفیت های فرهنگی بســیاری که دارید از 
ظرفیــت تمام نیروها به ویژه نیروهای جوان و توانمند 

استفاده کنید.
*ضرابی زاده: هــر کتابخانه یک کارگاه تولید 

فرهنگی باشد
مدیــرکل جدید کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان اســتان همدان نیز گفت: در تابســتان سال 
62 زمانــی که از طرف کتابخانه مرکزی شــماره یک 
به اردوی آفرینش های ادبی دعوت شدم رسماً کانونی 
شــدم و امروز نیز که در کســوت های مختلفی چون 

مربی پاسخگو و مربی مسؤول بوده ام کانونی هستم.
بهناز ضرابی زاده تصریح کرد: من کانون را به مثابه 
خانــه خودم و همکارانم را خانــواده و فرزندان خودم 
می دانم و از همکارانم می خواهم مادرانه من را در کنار 

خود بپذیرند.
وی خاطرنشــان کرد: شعار من صداقت، مهرورزی، 
امید، تــالش و پویایی بوده و خواهد بــود و ما با این 
5تفکر و با توکل بر خدا می توانیم پیروز و موفق باشیم.

وی ضمن تشــکر از اقدامات و تالش های مدیرکل 
ســابق اذعان کرد: حتماً از تجارب نفیس وی استفاده 
خواهــم کرد و دنباله رو او خواهم بود و تالش می کنم 

پروژه های نیمه تمام را به اتمام برسانم.
ضرابــی زاده در بخــش دیگری از ســخنان خود 
کتابخانه های سیار و پســتی را از فعالیت های شاخص 
کانون دانســت و گفت: خوشبختانه این کتابخانه ها در 
همدان آبروی ما را حفظ کرده اند ضمن اینکه ما تالش 
می کنیم در روســتاهای کم برخوردار رشد و بالندگی 

کودکان و نوجوانان این مناطق را شاهد باشیم.
وی ضمن تأکید بر عضومحوری مراکز کانون ادامه 

داد: اعتقــاد دارم مربیان ما بایــد هر کدام با 
خالقیت هایی که دارنــد در جایگاه خود قرار 

بگیرند.
وی تصریــح کــرد: سیاســت های ابالغی 
مدیرعامل کانون و اســتاندار و سایر مسؤوالن 

را سرلوحه کار خود قرار خواهم داد.
مدیــرکل جدیــد کانون پــرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان اســتان همــدان افزود: 
یکــی از ثروت های ما مراکــز و کتابخانه های 
ما هســتند کــه زمان آن رســیده اســت تا 
کتابخانه های ما پروژه ای عمل کنند یعنی هر 

کتابخانه یک کارگاه تولید فرهنگی باشد.
وی در پایان ضمن تشــکر از حسن اعتماد 
مسؤوالن در انتصاب وی اظهار کرد: امیدوارم 
بتوانیــم با همــکاری یکدیگر کانون اســتان 
همدان را همانگونه که روسفید است روسفید 

نگاه داریم.
تعداد  درصدی   17 رشــد  *جوادی: 
مراکز کانون پــرورش فکری کودکان و 

نوجوانان استان
مدیرکل ســابق کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان اســتان همدان نیز ضمــن تبریک به ضرابی 
زاده و آرزوی موفقیت برای وی تصریح کرد: 5 ســال 
پیش این مسؤولیت را تحویل گرفتم و افتخار می کنم 
که توفیق این را پیدا کردم که در قطار کانون خدمت 

کنم.
محمدرضا جــوادی با تأکید بر کرامت انســانی و 
اعتالی ســازمانی خاطرنشان کرد: نگاه به خرد جمعی 
و استفاده از ظرفیت ها بسیار اهمیت داشت از اینرو ما 
تالش کردیم تا کمیته های 11 گانه را راه اندازی کنیم 

و بسیاری از امور با مشورت کارشناسان انجام شد.
وی بــا اشــاره به نــگاه توأمان کمــی و کیفی به 
فعالیت هــا ادامه داد: از طریق برگزاری نشســت های 
مختلف همواره سعی بر آسیب شناسی و حل مشکالت 

داشتیم.
وی راه اندازی اولین مرکز ســیار شــهری، 2مرکز 
فراگیر با هدف ظرفیت ســازی برای کودکان معلول، 
راه اندازی و تأسیس انجمن های ادبی، برگزاری سلسله 
نشست های مهارت های زندگی و... را از جمله اقدامات 
انجام شده برشمرد و افزود: تعداد مراکز ما از 35 مرکز 
در سال 93 به 41 مرکز در سال 98 با 17 درصد رشد 
ارتقــا پیدا کرد ضمن اینکه تعداد کل اعضای ما نیز از 

36هزارنفر به 68هزارنفر رسید.
وی ادامه داد: متأســفانه در طــول این مدت تنها 
تعداد نیروی انسانی ما از 173نفر به 166نفر و با 3.5 

درصد رشد منفی کاهش یافت.
در پایان این آیین ضرابی زاده حکم خود را به طور 
رسمی از دستان معاون فرهنگی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان کل کشور دریافت کرد.
گفتنی اســت بهناز ضرابــی زاده متولد 1347در 
همدان است و پیش از این به عنوان کارشناس مسؤول 
آفرینش هــای ادبی کانون پرورش فکــری کودکان و 

نوجوانان استان همدان فعالیت می کرد.

5986 مددجوی کمیته امداد امام)ره( همدان بیمه تأمین اجتماعی هستند
پرداخت 2 میلیارد تومان حق بیمه تأمین اجتماعی برای مددجویان

کمیته  قائم مقام  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
امداد امام)ره( استان همدان گفت: دو میلیارد و 
805 میلیون تومان حق بیمه تأمین اجتماعی از 
ابتدای سال جاری برای 5هزار و 986 مددجوی 

مورد حمایت واریز شده است.
به گــزارش هگمتانــه به نقــل از روابط عمومی 
کمیتــه امــداد امــام)ره( اســتان همدان، قاســم 
یارمحمــدی گفت: دو میلیارد و 805 میلیون تومان 
حق بیمه تأمیــن اجتماعی از ابتدای ســال جاری 

برای 5هزار و 986 مددجوی مورد حمایت این نهاد 
واریز شده است.

وی در ادامه با اشــاره به اینکــه 2هزار و 590 زن 
سرپرست خانوار دارای بیمه تأمین اجتماعی هستند، 
گفت: از ابتدای ســال جاری به ازای هر نفر 376 هزار 
تومان و در مجموع یک میلیارد و 103 میلیون تومان 

واریزشده است.
قائم مقام کمیته امداد امام)ره( استان همدان بیان 
کــرد: 3هزار و 36 نفر از مجریان طرح های خودکفایی 

نیــز دارای بیمــه تأمین اجتماعی هســتند که 376 
هزار تومان برای هر نفر و برای طرح های اشــتغال کد 
994 بــه ازای هر نفر 846 هزار تومان حق بیمه واریز 

می شود.
قاســم یارمحمدی گفت: افراد تحت حمایت دارای 
بیمه پس از 10 سال ســابقه پرداخت بیمه و داشتن 
ســن 55 ســال برای زنان و 60 ســال بــرای مردان 

بازنشسته می شوند.
وی همچنین گفت: 37 نفر از مددجویان این نهاد 

بازنشســته و از خدمات مستمری تأمین اجتماعی در 
حال حاضر بهره مند شده اند.

قائم مقام کمیته امداد امام)ره( استان همدان در 
پایان با اشــاره به تحت حمایت بودن 759 خانوار 
ســالمند، گفت: در طول سال به این خانوارها سبد 
در  آموزش های مختلف  بهداشــتی،  غذایی، ســبد 
زمینــهٔ تغذیه و بهداشــت و انجــام معاینات اولیه 
پزشــکی مانند آزمون فشــارخون و قند خون ارائه 

می شود.

خبــر

شنبه جشن امضای کتاب 
"ساجی" 

هگمتانــه، گروه خبر همدان: مســؤول 
انصار الحســین)ع(  روابط عمومی ســپاه 
همدان گفت: جشــن امضای کتاب ساجی، 
خاطرات نسرین باقرزاده همسر شهید بهمن 

باقری برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنــگار هگمتانه، علی اکبر کریم 
پور با اشاره به اهمیت انتشار خاطرات شهدا گفت: 
ســیره زندگی شــهدا باید در قالب کتاب، کتاب 
صوتی، نرم افزار و... منتشــر شــود تا جوانان این 
مرز و بوم بیشــتر به اهمیت خاطرات این عزیزان 
پی ببرند و بتوانند این خاطرات را در زندگی خود 

عملی سازند.
وی گفت: ایمان، اخالص و توکل شــهدای ما 
آنقدر باال بود که بــه کمترین امکانات در زندگی 
خود قانــع بودند و همین عامل باعث شــده بود 
به درجات عالی برســند ولی امروز دشمنان ما با 
ترویج فرهنگ غربی سعی در تغییر سبک زندگی 

جوانان دارند.
کریم پور گفت: این مراســم با حضور ضرابی 
زاده نویســنده کتاب در روز شنبه 12 مرداد 98 

ساعت 18 برگزار می شود.
وی در پایان با اشاره به توانایی های نویسنده 
کتاب ســاجی در زمینه نگارش کتاب های دفاع 
مقدس گفت: ایــن کتاب با قلــم بهناز ضرابی 
زاده به رشــته تحریر در آمده و مراسم امضای 
کتاب بــا حضور وی در شــهر کتــاب همدان 

می شود. برگزار 

ثبت 520 کانون فرهنگی هنری 
همدان در سامانه 
»بچه های مسجد«

20 مردادماه آخرین مهلت ثبت نام

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر ســتاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی مساجد استان 
همدان از ثبت بیش از 520 کانون در سامانه 

»بچه های مسجد« خبر داد.
به گزارش هگمتانــه به نقل از روابط عمومی 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
همدان، حمیدرضا ناهیدی فرد اظهار کرد: ستاد 
هماهنگــی کانون های فرهنگی هنری مســاجد 
کشــور سامانه  بچه های مسجد را با هدف کشف، 
پرورش و بــه کارگیری خالقیت هــای فرهنگی 
هنری با امکان رصــد، پایش و ارزیابی اطالعات 
کانون هــای فرهنگی و هنری راه انــدازی کرده 

است.
وی افــزود: اشــتراک گذاری تجــارب فعاالن 
مساجد، ایجاد منبعی عظیم برای تولید دانش های 
بومی، ارتقای توان، شناسایی نیازها و حل مسائل 
و مشــکالت فرهنگی اجتماعــی، از دیگر اهداف 

سامانه »بچه های مسجد« است.
ناهیدی فرد با بیان اینکه 590 کانون فرهنگی 
و هنری فعال در استان همدان وجود دارد، گفت: 
تا امروز 520 کانون در سامانه »بچه های مسجد« 

ثبت نام کرده اند.
وی با بیان اینکه ثبت نام در ســامانه بچه های 
مســجد ادامه دارد، گفت: مهلت ثبت نام در این 

سامانه تا 20 مرداد ماه تمدید شده است.
مدیر ســتاد هماهنگی کانون های مســاجد 
استان در پایان از ثبت نام یک هزار و 122 نفر 
در کالس های اوقات فراغت کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد اســتان همدان در این سامانه 

خبر داد.

خبــر

رئیس اتحادیه قصابان همدان:
کاهش 10 هزار تومانی
  قیمت گوشت گوساله

رئیس  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
اتحادیه قصابان همدان با بیان اینکه  قیمت 
گوشت گوســاله در همدان 10 هزار تومان 
کاهش یافت، گفت:  قیمت این نوع گوشــت 

به 80 و 95 هزار تومان کاهش یافته است.
اکبر سپهری وفا در گفتگویی با بیان اینکه در 
ماه های گذشته قیمت هرکیلو نرمه گوساله 105 
هزار تومان و مخلوط آن نیز با نرخ 95 هزار تومان 
به فروش می رســید، اظهار کرد: با ورود گوشــت 
منجمد بــه بازار، قیمت این نوع گوشــت به 80 
تومان برای گوشت مخلوط و 95 هزار تومان برای 

نرمه کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته نبود گوشت 
منجمد در بازار ســبب گرانی گوشــت گوساله و 
افزایش تقاضای مردم نســبت به این نوع گوشت 
شــد، گفت: خوشــبختانه امســال وضعیت بازار 
گوشت نسبت به سال گذشته بهتر شده و قیمت 
گوشت منجمد و گوشت گرم گوساله تعدیل یافته 

است.
رئیس اتحادیه قصابان همدان افزود: گوشــت 
منجمد توســط بخش خصوصی و به میزان تقاضا 
وارد بازار می شــود. قیمت هر کیلو از این گوشت 

بین 50 تا 52 هزار تومان است.
ســپهری وفا با بیــان اینکه قیمت گوشــت 
گوسفندی نسبت به ماه های گذشته هیچ کاهشی 
نداشــته، ابراز کرد: نرخ هر کیلو نرمه گوسفندی 
125 هزار و مخلوط آن نیز 87 هزار تومان است.

*گوسفند زنده گران شد
وی بــا بیان اینکه نرخ هر کیلوگرم گوســفند 
زنده 90 هزار تومان اســت، اظهــار کرد: کاهش 
عرضه گوســفند زنده به خاطر تمایل به »چرا« و 
پروار کردن گوسفندان سبب افزایش نرخ گوسفند 
زنده شده است. البته با تمام شدن فصل چرا این 

مشکل برطرف می شود.
رئیــس اتحادیــه قصابان همدان با اشــاره به 
اینکه روزانه 10 تا 12 تن گوشــت قرمز وارد بازار 
می شود، تصریح کرد: با توجه به پیش رو بودن ماه 
محرم و افزایش تقاضای گوشــت قرمز امیدواریم 
ســازمان صنعت، معدن و تجــارت تدابیر الزم را 
اتخاذ و گوشــت مورد نیــاز هیأت های مذهبی را 

تأمین کند.

14 مرداد پایان جشنواره 
»دین و رسانه«

هگمتانــه، گروه خبر همدان: مســؤول 
برگزاری جشنواره استانی »دین و رسانه« در 
همدان از برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره 
در روز چهاردهم مردادماه با حضور حســن 
داد  خبر  مقاومت  جبهه  خبرنگار  شمشادی 
و گفت:  در حاشــیه مراسم کارگاه آموزشی 
»ارتقای سواد رســانه ای« برای خبرنگاران 

تدارک دیده شده است.
علی محمــد صیــادی دیــروز در گفتگویی از 
برگزاری اختتامیه سومین جشنواره استانی »دین 
و رســانه« در همدان خبــر داد و اظهار کرد: این 
جشــنواره با هدف تبیین نقش رســانه در اشاعه 

فرهنگ دینی برگزار شد.
وی گفت: مراســم اختتامیه جشنواره ساعت 
9:30 روز چهاردهــم مردادماه با حضور حســن 
شمشــادی خبرنگار جبهه مقاومت برگزار خواهد 
شــد که در حاشــیه آن کارگاه آموزشی »ارتقای 
سواد رســانه ای« برای خبرنگاران و عالقه مندان 

تدارک دیده شده است.
مسؤول برگزاری جشــنواره »دین و رسانه« 
در همدان رسانه های مخاطب فراخوان جشنواره 
را شــامل خبرگزاری هــا و وبگاه هــای خبری، 
استانی و روزنامه های  روزنامه ها و هفته نامه های 
اســتانی(، کانال های  سراســری )صفحات ویژه 
شــبکه های اجتماعی )با مخاطــب قابل قبول( 

عنوان کرد.
وی بخش های فراخوان را شامل مقاله، گزارش 
تحلیلی، گفت وگوی تحلیلی )همراه با مستندات 
انعکاس در رسانه(، فیلم کوتاه داستانی، مستند و 
نماهنگ دانســت و گفت: موضوعات فراخوان نیز 
تمــام مطالب مرتبط با فرهنگ دینی و مذهبی از 
جمله قرآن و عترت، فصل نیایش )ماه های رجب، 
شــعبان و رمضان(، هفته والیت، دهه کرامت، ماه 
محرم، اربعین حسینی، اعتکاف، ایثار و شهادت و 

سبک زندگی اسالمی را شامل می شد.
مســؤول برگزاری سومین جشــنواره دین و 
رسانه در همدان گفت: برای جشنواره موضوعات 
ویــژه ای هم در نظر گرفته شــده بــود که در دو 
بخش چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اســالمی و دســتاوردهای آن و رویکرد انقالبی و 
جهادی مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری 
از قبیل موضوعات فرهنگــی، اجتماعی و اقتصاد 

مقاومتی بوده است.
وی از ارســال 607 اثر به دبیرخانه جشنواره 
خبر داد و اظهار کــرد: در بخش اخبار و گزارش  
234 اثر، در بخش فیلم مستند 31 اثر و در بخش 
عکس 342 اثر به دبیرخانه رسیده که از هر بخش 

سه نفر برتر مورد تقدیر ویژه قرار می گیرند.
صیادی در پایان ســخنانش تأکید کرد: تعداد 
60 اثر نیز در ارزیابی هاف معیارها و شاخص های 
مد نظر داوران جشنواره را داشتند که از صاحبان 

این آثار نیز تقدیر خواهد شد.

خبــر همدان

اطالع نگاشت
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خبــر

9 عامل رایج 
در افزایش تجمع چربی در بدن

هگمتانه، گــروه ورزش: یک مدرس تربیت 
بدنی و علوم ورزشی همدان گفت: 9 عامل رایج 
در افزایش تجمع چربی در بدن تأثیر مستقیم 
دارند که افراد بــرای جلوگیری از عوارض آن 

باید توجه جدی داشته باشند.
بهــروز حاجیلو اظهار کرد: در پرداختن علمی به 
این معضل جســمانی، تحرک نداشتن همواره باعث 
افزایش چربی بوده اســت و امروزه براساس آمارهای 

رسمی نیمی از جمعیت کشور اضافه وزن دارند.
وی بیان کرد: کم ترشــح شــدن یا بیش از حد 
بعضــی هورمونها در بدن باعث ذخیره چربی خواهد 
شد ضمن اینکه ژنتیک در افزایش چربی مؤثر است 
کــه البته با تغذیه درســت و ورزش می توان تا حد 
زیادی تغییر در ســاختار بدنی و پیشگیری از چربی 

در بدن این افراد ایجاد کرد.
حاجیلــو افزود: بانوان توجه داشــته باشــند که 
ذخیره  چربی به دلیل ساختار بدنی در آنها بیشتر از 
آقایان است و هر یک از مواد مصرفی مازاد در نهایت 

تبدیل به چربی خواهد شد.
این مدرس فدراسیون ورزش های همگانی یادآور 
شد: دلیل اصلی چاقی عصبی استرس است و مصرف 
الکل نیز عضالت را نابود و چربی های بدن را افزایش 

چشمگیر می دهد.
وی خاطرنشــان کرد: کم خوابی نیز باعث تجمع 

چربی به ویژه در ناحیه شکم و پهلو ها خواهد شد.
حاجیلو بیان کرد: با افزایش سن موتور کالری سوز 
بدن مانند سایر کارکردهای بدنی افت می کند و این 
میزان در یک فرد متوســط به معنای سوزاندن 10 
کالری کمتر در روز طی هر ســال اســت و این 10 
کالری شاید کم به نظر برسد اما در مجموع به معنای 

نیم کیلوگرم اضافه وزن در سال است.
وی اضافه کرد: حتی اگر غذایی که مصرف می کنید 
بی چربی و مغذی باشــد باز هم مشمول این کاهش 
سوخت و ساز خواهد شد و اگر کالری های بیشتری از 
میزان کالری هایی که می سوزانید، دریافت شود میزان 

چربی بیشتر خواهد شد.
مدرس تربیت بدنی و علوم ورزشی همدان اظهار 
کرد: در مجمــوع کم تحرکــی، هورمون ها، ژنتیک، 
جنسیت، پرخوری، استرس، مصرف الکل، کم خوابی 
و افزایش ســن 9 عامل رایج در افزایش تجمع چربی 
در بدن اســت. وی با اشاره به عواقب تجمع چربی در 
بدن گفت: بروز انواع بیماری های قلبی، دیابت نوع دوم، 
ناباروری، زوال عقل، مرگ زودرس و پوکی استخوان 
مهمترین عوارض چربی بیش از حد و غیرطبیعی در 
بدن اســت. حاجیلو تأکید کرد: افراد با تغذیه درست 
و ورزش کــردن حتی 30 دقیقــه و یک روز در میان 

می توانند به جنگ با تجمع چربی ها بروند.

خبــر

اختصاص 150 میلیارد 
ریال اعتبار برای طرح های 

ورزشی همدان

هگمتانه، گــروه ورزش: مدیرکل ورزش 
و جوانان همدان گفــت: 150 میلیارد ریال 
اعتبار از سوی وزارت ورزش و جوانان برای 
تکمیل طرح های عمرانی ورزشــی همدان 

اختصاص یافت.
محسن جهانشــیر اظهار کرد: در نشست روز 
گذشته پیگیری اعتبارات ملی سال جاری ورزش 
و جوانان همدان که با حضور دکتر ژاله فرامرزیان 
معاون توســعه مدیریت و منابــع وزارت ورزش و 
جوانان برگزار شد، این میزان اعتبار که با افزایش 
25 درصدی نســبت به ســال قبل مواجه است، 

اختصاص یافت.
وی بیان کرد: در این نشست تکمیل و تجهیز 
37 طرح عمرانی ورزشــی در سال جاری مصوب 
شــد که در صــورت اختصاص اعتبــار 21 طرح 

امسال به بهره برداری می رسد.
مدیــرکل ورزش و جوانان همدان همچنین از 
واگذاری پیست اســکی تاریک دره در قالب ماده 
27 خبر داد و افزود: این واگذاری باعث می شــود 
تا تکمیل فضای پیســت اسکی با مشارکت بخش 

خصوصی شتاب بگیرد.
وی خاطرنشــان کرد: با موافقت معاون توسعه 
مدیریــت و منابــع وزارت ورزش و جوانان، 45 
میلیارد ریال تسهیالت در قالب تبصره 19 قانون 
بودجه ســال جاری به سرمایه گذار پیست اسکی 

همدان اختصاص یافت.
جهانشــیر با اشــاره به جذب 100 درصدی 
بودجه ورزش و جوانان اســتان طی سال گذشته 
گفت: در این نشســت فرامرزیان از عملکرد اداره 
کل ورزش و جوانــان در جذب کامل منابع مالی 

در سال گذشته تقدیر کرد.

افتخار تاریخی بانوی جودوی همدان
هگمتانه، گروه ورزش: مریم بربط بانوی جودوکار همدانی با کسب 

نشان نقره قهرمانی جوانان آسیا و اقیانوسیه، تاریخ ساز شد.
این بانوی افتخارآفرین وزن منهای 70 کیلوگرم تیم ملی کشــورمان با 
کســب نشان نقره رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 2019، اولین بانوی 

جودوکار ایرانی است که در رقابت های جوانان به نشان نقره رسید.
بربط در این وزن تاریخ سازی کرد و اولین بانوی فینالیست تاریخ جودوی 

ایران در رقابت های قهرمانی آسیا شد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان همدان با تمجید از ایــن بانو گفت: تاریخ 
ســازی بانوی جودوی همدان در رقابت های جوانان آسیا افتخاری ماندگار 
برای ورزش این اســتان اســت که به طور قطع باید با استمرار حمایت ها، 

به نتایج بهتری برسد.
محسن جهانشــیر اظهار کرد: استان همدان سرشــار از استعدادهای 
ناب ورزش بانوان اســت که با حمایت و توجه الزم می توانند به افتخارات 

بین المللی دست یابند.
وی بیان کرد: مریم بربط اگرچه توانست با کسب نشان نقره قهرمانی آسیا 
در رشــته جودوی بانوان کشور تاریخ ساز شود اما باید همین مسیر موفقیت 

را ادامه دهد و دستگاه ورزش از قهرمانان به صورت ویژه حمایت می کند.
جهانشــیر با اشاره به اینکه ورزش بانوان همدان اکنون در سطح بسیار 
خوبی در حال رشد و نشان آوری در عرصه قهرمانی است، گفت: امروزه در 
برخی رشــته ها شاهد هستیم که بانوان گوی سبقت را از آقایان ربوده اند و 

در حال صید نشان های رنگارنگ هستند.
وی گفــت: این موفقیت ثمــره توجه به طرح اســتعدادیابی، پرورش 
نخبه ها و تداوم حمایت ها است که جزء سیاست های اصلی دستگاه ورزش 

استان به شمار می رود.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان خاطرنشــان کرد: افق دســتگاه ورزش 
در بخش بانوان، حضور حداکثری در رقابت های بین المللی با کســب خوش 

رنگ ترین نشــان ها اســت که با شــناختی که از توانمندی زنان و دختران 
ورزشکار همدانی داریم، این مسیر به خوبی شکل گرفته است.

جهانشــیر افزود: اولویــت دســتگاه ورزش در بخــش قهرمانی نیز 
نشــان آوری در عرصه های بین المللی اســت و براین اساس حمایت های 

همه جانبه را به اجرا گذاشته ایم.
وی با اشــاره به اینکه اســتقبال باشــکوه از مریم بربط نایب قهرمان 
جودوی آســیا صــورت می گیرد، گفــت: پاداش الزم نیز بــه این بانوی 

نشان آور تعلق می گیرد.
* بربط توانایی نشان جهانی را دارد

مربی ســازنده جودوی بانوان همدان نیز گفت: مریــم بربط فراتر از 
افتخارآفرینی در قاره آســیا، توانمندی کسب نشان در مسابقات جهانی 

را دارد.
کبری کرمی اظهار کرد: مریم بربط حتی شایســته کسب نشان طالی 
آسیا بود و اگر از این استعداد برتر جودوی بانوان حمایت شود، به نشان 

جهانی خواهد رسید.
وی اضافه کرد: این بانوی جودوکار اگر به لحاظ حمایتی از سوی وزارت 
ورزش و کمیته ملی المپیک قرار بگیرد، حتی برای رســیدن به ســهمیه 

المپیک هم توانایی دارد.
کرمی خاطرنشــان کرد: این جودوکار نخســتین بانوی نوجوان بود که 
در ســال 2016 به نشــان بین المللی رسید و در سال 2018 نیز دو نشان 

فراملی را به ارمغان آورد.
نایب رئیس هیأت جودوی همدان یادآور شــد: بربط در ســال 2017 
میالدی به نشــان نقره نوجوانان آســیا در کشور هندوستان دست یافت و 
امســال نیز در رقابت های جوانان بین هفت جودوکار اعزامی به نشان نقره 

قاره کهن رسید.
وی با اشاره به اینکه ارزش نشان بربط برای ما طال است، گفت: این بانوی 
جودوکار عالوه بر این افتخار، در تحصیل و اخالق نمونه اســت و امیدواریم 
فدراسیون جودو و وزارت ورزش به لحاظ ورزشی و تحصیلی وی را حمایت 

کنند تا بتواند همچنان در این مسیر موفقیت و قهرمانی نیز گام بردارد.
کرمی با قدردانی از حمایت های محســن جهانشــیر مدیرکل ورزش و 
جوانان همدان گفت: بربط در صورت حمایت های الزم توانایی کسب نشان 

جهانی دارد.
* تبریک وزارت ورزش و جوانان به جودوکار همدانی

وزارت ورزش و جوانان در پیامی کسب نشان نقره مریم بربط در مسابقات 
جودوی قهرمانی جوانان آسیا را به خانواده ورزش تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:
توفیق بانوی جودوکار کشورمان در مســابقات جوانان آسیا، نویدبخش 
آغاز موفقیت های بزرگتر برای سایر بانوان این رشته المپیکی در آینده است.

وزارت ورزش و جوانان ضمن عرض تبریک به خاطر کسب این موفقیت 
برای بانوان جودوکار کشورمان آرزوی سربلندی دارد.

دادستان تهران:

صاحبان نفوذ را از تیغ عدالت می گذرانیم
هگمتانه، گروه ایران و جهان: دادستان 
تهران از افتتاح مجتمع ویژه رسیدگی به 
پرونده های مفاســد کالن اقتصادی خبر 
داد و گفت: ما در این مجموعه می خواهیم 
کســانی را از تیغ عدالت بگذرانیم که از 

صاحبان نفوذ در کشور هستند.
علی القاصی مهر در ادامه بازدیدهای خود 
از نواحی دادســرای عمومی و انقالب تهران، 
از دادســرای ناحیه 32 ویژه جرائم اقتصادی 
بازدیــد و ضمن بررســی وضعیت شــعب از 
تالش های قضات و کارکنان این دادسرا تقدیر 

کرد.
وی در نشســتی کــه با حضــور قضات و 
کارکنان این مجموعه برگزار شــد، مسؤولیت 
این دادســرا را خطیر و حساس عنوان کرد و 
افزود: انتظاری که مردم از تشکیالت و دستگاه 
قضایی دارند، برخورد اثرگذار و چشــمگیر با 
مفسدان و مرتکبان اقتصادی است. البته تا به 
امروز با بسیاری از این مفسدان کالن برخورد 
شــده است ولی مهم این اســت که آیا مردم 
در این جنــگ اقتصادی به دســتگاه قضایی 
به عنوان میــدان دار این قضیــه نمره قبولی 
می دهنــد یا خیــر که اگر مــردم از ما راضی 

باشند، موفق بوده ایم.
القاصــی افزود: امروز اولویت در دســتگاه 
قضائی، برخورد با مفاســد اقتصادی، به کیفر 
رساندن مرتکبان در سریع ترین زمان و جلب 
اعتماد و امیدواری مردم در این حوزه اســت. 
چون آنها کسانی هســتند که با دست اندازی 
به حقوق عمومی و بیت المال موجب آســیب 
به معیشت مردم شــده اند و مردم از دستگاه 
قضایی انتظار رسیدگی به موقع و قاطع دارند.

دادســتان تهــران با بیان ایــن که بخش 
عمــده ای از مفاســد اقتصــادی در شــبکه 
بانکــی به وجود می آید، افزود: عمده مفاســد 
کالن اقتصادی در تهــران اتفاق می افتد و به 
همین علت همه پرونده هــای اقتصادی را در 
مجموعه ای به نام مجتمــع قضایی اقتصادی 
متمرکــز کرده ایم، البتــه پرونده هایی که در 
این مجتمع رسیدگی می شــود، فقط مربوط 
به تهران نیســت بلکه بعضاً کل کشــور را در 

بر می گیرد. 
دادســتان تهــران خطــاب بــه قضــات 
مجتمع اقتصادی گفــت: ما در این مجموعه 
می خواهیم کسانی را از تیغ عدالت بگذرانیم 
کــه از صاحبــان نفوذ در کشــور هســتند. 
بنابرایــن مأموریت ما در ایــن مجتمع کاماًل 
متفــاوت اســت و باید درک کنیــم که چه 

مأموریتــی در این شــرایط اقتصــادی به ما 
محول شده اســت. اگر توانستیم این شرایط 
را خوب درک کنیــم، در تصمیم  گیری دچار 
اشــتباه نخواهیم شــد زیرا اگر به عنوان یک 
بازپــرس عادی به این پرونده هــا نگاه کنیم، 

مطمئناً موفق نخواهیم بود.
دادستان تهران با اشاره به تأسیس مجتمع 
ویژه رســیدگی به پرونده های مفاســد کالن 
اقتصادی افزود: ایــن مجتمع اقتصادی بنا به 
دســتور رئیس قوه قضائیه بنا شده تا فرآیند 
رســیدگی به این جرائم در یک فرآیند زمانی 
ســریع و دقیق بررســی و با یک حساسیت و 

مدیریت بهتر تعقیب و دنبال شود.
القاصی با اشــاره به تغییرات ســاختاری 
دادســرای تهران افزود: دادســرای اقتصادی، 
دادســرای پولــی و بانکی در یــک مجموعه 
تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم 
اقتصادی متمرکز شده است و به همین دلیل 
در ساختار جدید دادسرا که به تصویب ریاست 
قوه قضائیه رسیده و ابالغ شده است، ما این دو 
مجموعه را در هم ادغام کردیم و در ســاختار 

نواحی دادسرا، این دادسرا 
بــه دادســرای ناحیه 
جرائــم  ویــژه   32
نام  تغییر  اقتصــادی 
پیــدا کرده اســت و 
دادســرا،  کنــار  در 
و  بدوی  دادگاه هــای 
انقــالب و تجدید نظر 
نیز متمرکز و مجتمع 

خواهد شد.
تهران  دادســتان 
با بیان این که ســعی 
انتخاب  شده است در 
مجتمع،  ایــن  قضات 

کســانی انتخاب شــوند که هــم انگیزه و هم 
اهلیت این کار را برای رسیدگی قضائی داشته 
باشند و در میدان عمل اثرگذار باشند، افزود: 
پرونده های حوزه هــای اقتصادی، پرونده های 
ســنگینی هســتند و معموالً کسانی عهده دار 
رســیدگی به این پرونده ها هســتند که هم 
از تــوان فکــری و ذهنی باالیــی برای درک 
موضوعــات اقتصادی، و قوانیــن مرتبط با آن 
برخوردار باشــند و هم از نظر شخصی اعتقاد 
و ایمان کافی به برخورد با پدیده های فســاد 

اقتصادی را داشته باشند.
دادســتان تهران ســرعت عمل در انجام 
تصمیمات قضایــی را ازجمله شــاخصه های 
قضات ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی خواند 
و افــزود: پرونده های اقتصــادی اگر به موقع 
رسیدگی نشود ممکن است مفسده دیگری در 

کنارش تولید شود.
القاصی مهــر افزود: به جهــت این که در 
پرونده های اقتصــادی بحث بیت المال، حقوق 
عمومی و آبروی افراد مطرح اســت، دقت در 
رسیدگی به این پرونده ها مسأله مهمی است.

بــا  تهــران  دادســتان 
اشــاره بــه قاطعیت در 
قضایــی  پرونده هــای 
افــزود: اگر به مرحله ای 
رســیدیم کــه فــردی 
مفسد و ادله کافی برای 
باید  بود،  او  فساد  اثبات 
در صــدور حکم، قاطع 

باشیم و تردید نکنیم.
القاصــی بــا بیــان 
پرونده های  کــه  ایــن 
زمان بــر  اقتصــادی 
اســت، خاطرنشان کرد: 
پرونده های  به  رسیدگی 

حجیــم اقتصــادی زمان زیــادی می طلبد تا 
بتوانیم اســناد و مــدارک را بررســی کنیم؛ 
بنابراین وقت گذاری در این پرونده ها بســیار 
مهم اســت و بایــد بخش بیشــتری از اوقات 

زندگی مان را به این حوزه اختصاص دهیم.
دادستان تهران در ادامه افزود: فعالیت در 
این عرصه هزینه  دارد و اگر با نیت خیر و پاک 
در این مســیر حرکت کنیــم، آن اجر و ثوابی 
که از این کار برای ما ایجاد شــده از همه این 

مشکالت ارزشمندتر است.
القاصــی با اشــاره به ضرورت رســیدگی 
به پرونده هــای قدیمی اقتصــادی افزود: در 
پرونده های اقتصادی بخشــی از فساد مربوط 
به فرد مفســد اســت و بخشــی دیگر ممکن 
اســت در چرخه رســیدگی بــه آن به وجود 
آید و چه بســا افرادی را در این مســیر آلوده 
کنــد. بنابراین پرونده هــای قدیمی اقتصادی 
در خالل ماندگاری، مفســده های بیشتری را 
تولید می کنند که باید ایــن پرونده ها مجدداً 
به جریان افتاده و با شتاب بیشتری رسیدگی 
شــود و حاشــیه امن برای هیچ کسی وجود 

نداشته باشد.
دادســتان تهران با اشــاره به فعال نمودن 
دســتگاه های ضابط در ایــن پرونده ها افزود: 
مفســدان،  شناســایی  تحقیقــات،  انجــام 
دســتگیری ها و جمــع آوری ادله از مســائل 
مهمی اســت که قضات باید از دســتگاه های 
ضابط مطالبه و مواردی که در انجام دستورات 
تأخیر یا کوتاهی شــده اســت را با دادستانی 
مکاتبــه کنند تا پیگیری الزم راســاً توســط 

دادستانی انجام شود.
دادســتان تهران با تأکید به لزوم مشورت 
افزود:  اقتصــادی  پرونده هــای  در  پذیــری 
در پرونده هــای کالن اقتصــادی بــه جهت 
پیچیدگــی موضوعات آن، نیاز به مشــورت 
قضایــی و تبادل اطالعات اســت. که این به 
بلکه  معنای نفی اســتقالل قضائی نیســت، 
موجب می شــود تــا در تصمیم گیری دچار 

اشتباه نشویم.
القاصــی در پایان خطاب به قضات مجتمع 
اقتصــادی گفت: رســیدگی بــه پرونده های 
اقتصــادی پر مخاطره و پر آســیب بوده و در 
این مســیر، زمینه های لغزش و انحراف برای 
قضات فراهم است و از آنجایی که اصحاب این 
پرونده ها متصل به کانون های قدرت هستند، 
باید مراقب مراوده هــا و رفت و آمدهای خود 
باشــید تا خدای ناکــرده به آبــرو و حیثیت 

دستگاه قضائی آسیبی وارد نشود.

شهرداری همدان میزبان شطرنج کالنشهرها
ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
رئیــس ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری 
مســابقات  گفت:  همــدان 
شــطرنج کارکنان شهرداری 
کالنشهرهای کشور به میزبانی 

همدان برگزار می شود.
اشاره  با  خوشــبخت  ســعید 
برگزاری مســابقات شــطرنج  به 
کارکنان شــهرداری کالنشهرهای 
کشــور در همــدان اظهــار کرد: 
کارکنــان  شــطرنج  مســابقات 

شهرداری کالنشهرهای کشور با حضور شهرداری های 
تهران، مشهد، کرج، تبریز، شیراز، اراک، رشت و اهواز 

به میزبانی همدان برگزار می شود.
وی افــزود: این مســابقات از 12تا 14 مرداد در 

ورزشــی  هتل ورزش مجموعه 
مریانج  بابایــی  شــهید حاجی 

برگزار خواهد شد.
رئیــس ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اینکه شهرداری  بیان  با  همدان 
همــدان از پیشــگامان ورزش 
کالنشهرهاســت، گفــت: همه 
ساله میزبانی یکی از رشته های 
ورزشی کالنشــهرها در همدان 

برگزار می شود.
کرد:  خاطرنشان  خوشبخت 
این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان و با حضور 
نزدیــک به 100 نفــر از کارکنان شــهرداری های 
کالنشــهرها و با همکاری هیأت شــطرنج اســتان 

همدان برگزار خواهد شد.

برپایی اردوی تیم ملی تکواندوی ناشنوایان در همدان
اردوی  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
تکواندوی  ملی  تیم  سازی  آماده 

ناشنوایان در همدان دایر شد.
ایــن اردو بــه میزبانــی هیــأت 
ناشــنوایان اســتان همدان در خانه 

تکواندوی همدان برپا شده است.
ســخنگوی اداره ورزش و جوانان 
همدان گفــت: مدت برپایی این اردو 
به کادر فنی تیم ملی بســتگی دارد 
و مهــدی صمدیان تبــار از مربیان 
قهرمانی  که  پومسه همدان  برجسته 

در ســطح آسیایی و جهانی را در کارنامه خود دارد، 
سرمربی تیم ملی پومسه آقایان ناشنوایان است.

حمدا... چاروسایی افزود: در این اردو دو ملی پوش از 
همدان و رشت حضور دارند که به مدت دو ماه تمرین 

آماده سازی خود را در چند مرحله برگزار می کنند.

وی بیان کرد: تمامی امکانات الزم برای برگزاری 
هرچه بهتر این اردوی تیم ملی در همدان مهیا شده 
است. نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان 
از 10 تا 21 آبان امسال در کشور هنگ کنگ برگزار 

می شود.

شاعرانه

باقر الریجانی:

22 درصد مردم »ایران« اضافه وزن دارند
هگمتانــه، گروه ایران و جهان: نایــب رئیس کمیته ملی 
بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشــت گفت: ناراحتی های 
قلبی، ســکته مغزی، آلزایمر، تصادفــات جاده ای، دیابت و 
بیماری های مزمن تنفسی از عمده ترین علل مرگ در ایران 

است.
باقر الریجانی اظهار کرد: طبق آمار، در سال های 1990 تا 2017 
مرگ و میر های زیر 5 ســال در کشــور به طور چشمگیری کاهش 

یافته است.
الریجانــی افزایــش امید به زندگــی در این ســال ها را از دیگر 
شــاخص های رشد سالمت در کشور دانســت و افزود: با وجود این 
پیشرفت ها در حوزه سالمت همچنان با چالش های جدی در برخی 

زمینه های نوظهور مانند بیماری های غیرواگیر مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه بیماری های غیرواگیر، چالشــی جدی در تمام 
جهان اســت، افزود: در سال 2017، چهل و یک میلیون مورد مرگ 
براثر بیماری های غیرواگیر رخ داده اســت که در مجموع 73 درصد 

از کل مرگ ها در جهان را تشکیل می دهد.
نایب رئیس کمیته ملــی بیماری های غیرواگیر از میزان مرگ و 
میر در منطقه مدیترانه شــرقی بر اثــر بیماری های غیرواگیر گفت: 
در ایــران 313 هزار مورد مرگ در ســال 2017 در اثر بیماری های 
غیرواگیــر رخ داده اســت که بیش از 82 درصد مــرگ و میر ها را 

تشکیل می دهد.
به گفته وی، ناراحتی های قلبی، سکته مغزی، آلزایمر، تصادفات 
جــاده ای، دیابت و بیماری های مزمن تنفســی را از عمده ترین علل 

مرگ در ایران است.
الریجانــی در ادامه تصریح کرد: با تشــکیل این کمیته و تدوین 
ســند ملی کنترل بیماری های غیرواگیر ســعی شــد تــا با جلب 
همکاری های درون بخشــی و برون بخشی در راستای دستیابی به 

اهداف این سند حرکت کنیم.
وی بیان کرد: اهداف ســند ملی کنترل بیماری های غیرواگیر در 
راســتای اهداف سازمان جهانی بهداشــت تنظیم شده است. برخی 
اهداف نیز به طور ویژه با توجه به شــرایط خاص ســالمت کشــور 

تدوین شد.
الریجانی افــزود: از جمله این اهداف می توان به صفر رســاندن 
مصرف اســید های چرب ترانس، کاهش تصادفات جاده ای، کاهش 
مصرف مواد مخدر و افزایش دسترســی بــه درمان در بیماری های 

روانی را ذکر کرد.
به گفته الریجانی براســاس مطالعات صورت گرفته در زمینه بار 
بیماری هــای غیرواگیر، مرگ و میر زنان در کشــور ما در اثر دیابت 

بیش از مردان است.
الریجانی از اقداماتی که در کارگروه دیابت صورت گرفته، گفت: 
ســامانه ثبت بیماری دیابت به منظور ساماندهی بیماران دیابتی در 
کشــور راه اندازی شــده و آکادمی دیابت با ارائه آموزش های جامعه 
محور در زمینه دیابت سعی در کاهش عوارض این بیماری در جامعه 

می کند.
* شیوع 12.5 درصدی افسردگی در جامعه

وی از عقد تفاهم نامه بین معاونت های آموزشــی، بهداشــت و 
درمان وزارت بهداشــت برای راه اندازی کلینیک های ویژه دیابت در 
دانشــگاه های علــوم خبر داد و گفت: این کلینیک ها بســته به نوع 
خدمات در ســطوح مختلف در دانشــگاه های علوم پزشکی کشور 

تشکیل شده و خدمات جامعی را در این زمینه ارائه می کند.
نایــب رئیس کمیتــه ملی بیماری هــای غیرواگیر با اشــاره به 
راه اندازی سامانه سیب به عنوان نظام ثبت اطالعات سالمت تصریح 
کرد: آموزش های مرتبط با دیابت در ســطوح مختلف اعم از مردم، 
ارائه کنندگان خدمات و مدیران حوزه های مربوطه صورت می گیرد.

وی گفت: طبق آمار بیش از 50 هزار نفر در اثر سرطان در سال 
2015 در کشور فوت شــدند. به همین منظور راه اندازی نظام ثبت 
سرطان، غربالگری سرطان و تدوین برنامه کنترل سرطان از اقدامات 

مهم کارگروه مربوطه در وزارت بهداشت است.
* مرگ بیش از 90 هزار نفر در اثر بیماری های ایسکمیک 

قلبی
الریجانــی از مــرگ بیش از 90 هــزار نفر در اثــر بیماری های 
ایســکمیک قلبی در سال 2015 ســخن گفت و افزود: برنامه های 
ویژه ای برای ارزیابی خطر ابتال به این بیماری ها و همچنین خدمات 
بیمارستانی ویژه ای در کارگروه بیماری های قلبی و عروقی در دست 

پیگیری است.
وی بیان کرد: بیماری های مزمن تنفســی نیــز تقریبا به اندازه 
بیماری های قلبی و عروقــی در مرگ و میر ها نقش دارد. در همین 

راستا چارچوب های ارائه خدمات در این حوزه تدوین شده است.
* 22 درصد مردم ایران اضافه وزن دارند

نایب رئیس کمیتــه ملی بیماری های غیرواگیر افزود: 22 درصد 
جامعه ما اضافه وزن دارند که این شــیوع چاقی در بین زنان حدود 

30 درصد و در مردان حدود 15 درصد است.
الریجانــی با بیان اینکــه 27 درصد جامعه مبتال به فشــار خون 
هستند، گفت: 26 درصد جامعه چربی خون باال دارند و ضروری است 

تا برای کاهش این عوامل خطر سبک زندگی در جامعه تغییر کند.
وی با اشــاره به نتایج موفقیت آمیز پویش کنترل فشــار خون 
که در اوایل امســال در کشور برگزار شــد، گفت: اقدامات قانونی و 
آموزشــی متعددی برای کاهش مصرف دخانیــات صورت گرفته و 
برنامه ریزی هــای مهمــی نیز بــرای کاهش مصرف مــواد مخدر و 

دسترسی به درمان در بیماری های روانی صورت گرفته است.
نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر گفت: تعداد زیادی 
در اثــر تصادفات جاده ای جان خود را از دســت می دهند؛ بنابراین 
ضمن تدوین برنامه های مختلفی در زمینه کنترل حوادث ترافیکی، 
همکاری های مختلف بین وزارت بهداشت و سایر نهاد های دخیل در 

این امر شکل گرفته است.
وی گفت: ما در زمینه کنترل و پیشگیری از بیماری های آمادگی 
داریم تا با کشور های منطقه و جهان همکاری داشته باشیم و تجارب 
ایران را در اختیار کشــور های دیگر قــرار دهیم و از تجربیات آن ها 

استفاده کنیم.

امروز اولویت در دستگاه 
قضائی، برخورد با مفاسد 
کیفر  بــه  اقتصــادی، 
در  مرتکبان  رســاندن 
سریع ترین زمان و جلب 
اعتماد و امیدواری مردم 

در این حوزه است.



7 پنج شنبــــه 10 مردادماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4311

منتخب نقاشی های ارسالی 
به بخش نقاش باشی کانال 

شهروند کوچولو

هگمتانـه، گـروه شـهروند کوچولـو: بچه هـای عزیـز 
امـروز بـا کتاب )گربه ای که میخواسـت خانگی شـود( 

می شـوید. آشنا 
نویسـنده ی ایـن کتـاب )جیـن سـایر اسـت و محمـد 
انتشـارات  انـد.  کـرده  ترجمـه  را  آن  رضـا سرشـار 
مدرسـه نیـز ایـن کتـاب را بـرای گروه های سـنی زیر 
دبسـتان و سـال های اول دبسـتان منتشـر کرده است.

در ادامه خالصه ای از این کتاب زیبا را میخوانیم.
بعضی وقتها گربهءخانگـی برای اینکه هوایی بخورد،و 

دور و بـر خانه قدمی بزنـد بیرون می آمد.
یک بار،ببری اورا دید؛وبرایش گفت که دوسـت دارد 
خانگی،خمیـازه ای  بشـود.گربهء  گربهءخانگـی  یـک 
کشـید و گفت:اما تـو نمی توانی گربهء خانگی بشـوی.

ببری گفت: چرا؟
-چون من گربهء این خانه هستم.

او ایـن را گفت،وبـا تنبلـی به طـرف در کـه برایش باز 
شـده بـود رفـت. امـا وقتـی ببـری بـه دنبالـش رفـت، 

در،روی او بسـته شـد.

بـرای لجبـازی با گربـهء خانگـی هم که شـده،ببری 
تصمیـم گرفـت هـر طور شـده، یـک گربـهء خانگی 

بشود.
اگـر شـما بچه های عزیـز عالقه مند هسـتید تا بفهمید 
باالخـره ببـری بـه هدفش میرسـد یـا نه میتوانیـد این 
کتاب را تهیه کنید و داسـتان زیبایش را مطالعه کنید.

معرفی کتاب از پرنیان صفری همراه نوجوان شهروند کوچولو

گربه ای که می خواست خانگی شودتازهیه کتاب 
صبحونه
با رفتن شب سیاه

می رن ستاره ها و ماه
خورشید گرم و نازنین
پیدا می شه پاشو ببین
دوباره شور زندگی
بدو بدو، دوندگی

اول صبح چی کار کنیم
صبحونه ای به پا کنیم

نون و کره مربا
یا کمی شیر و خرما
ارده ی خوب و تازه

یا املت خوشمزه
نون و پنیر و چایی

خوبه کنار دایی
دایی کجاست خونه شون

کنار زن دایی جون
بخور بخور صبحونه
بی عذر و بی بهونه

میل ندارم دوست ندارم نداریم
باید سریع پنیر رو نون بذاریم

نکنه یه وقت بال بشی
تنبل تنبال بشی

صبحونه ت از یادت بره
سالمتیت هدر بره

همیشه بهترین باش
مثل عسل شیرین باش

مریم عظیمی آریا

خواهر من

 خواهری دارم من کوچکه
من گل و اون شاپرکه

اون من رو دوست داره
مثل گل بهاره

اون عزیزه مثل جون
بهش میگن مهربون
وقتی که من نباشم

خواهر جونم بی تابه
اما وقتی من باشم

با خیال راحت می خوابه

ترانهیه کتاب 

شاعرانه

https://sapp.ir/shahrvandkocholo.sorosh

منتخب عکس های ارسالی به بخش گل های هگمتانه کانال شهروند کوچولو
https://sapp.ir/shahrvandkocholo.sorosh

نهگلهای  هگمتا

هگمتانـه، گـروه شـهروند کوچولـو: روزی روزگاری یک دختر 
اینکـه  از  خیلـی  او  می رفـت.  مادربزرگـش  خانـه ی  بـه  زیبـا 
می خواسـت مادربـزرگ را ببینـد خوشـحال بود. وقتـی به آنجا 
رسـید، مادربـزرگ در را بـاز کرد و نازنیـن او را بغل کرد. آنها 

بـه داخـل حیاط رفتنـد و کنـار باغچه نشسـتند.
مادربـزرگ بـه نازنیـن گفـت: یـک هدیـه برایـت دارم. نازنین 
بـا شـادی بـاال و پاییـن پریـد و گفت: چـه هدیـه ای؟ در همین 
موقـع بـود کـه پدربـزرگ بـا یـک کادو وارد حیاط شـد. نازنین 
بـا شـادی بـه سـمتش دویـد، هدیـه را گرفـت و بـاز کـرد. یک 

عروسـک قشـنگ بود کـه آهنـگ هـم میخواند.
مادربـزرگ گفـت امروز، روز دختر اسـت. و ما بـه همین خاطر 
بـرای تـو هدیـه خریده ایـم. نازنیـن تعجب کرد و پرسـید روز 

دختـر چـه روزی اسـت؟ پدربـزرگ گفـت: روز تولـد حضرت 
معصومـه )س( روز دختـر اسـت. ایشـان خواهـر امـام رضا )ع( 

بـوده اند.
نازنیـن عروسـکش را بغـل کرد و گفت: من اسـم عروسـکم را 

می گذارم. معصومـه 
شادیا طاهری 10ساله از همدان

دوستانهقصه های 
یک هدیه

آیدا حمزه ئی 9 ساله از همدان

باشینقاش 

رنگ و سنگ
دوروبرتـان  کـه  سـنگ هایی  از  بچه هـا 
می بینیـد اسـتفاده کنیـد و آثـار هنـری زیبـا 

بسـازید.

شهروندکوچولو
@shahrvandkocholohamedan

@hegmataneh_news_ir کانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

کانال صفحه شهروندکوچولو در پیام رسان ایتا



روابط عمومي شرکت سهامی برق منطقه اي باختر

تملک و  خريد  آگهئ   
19665

در اجــراي الیحه قانوني نحــوه خرید و تملک اراضي و امالک بــراي اجراي برنامه هاي 
عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 58 شوراي محترم انقالب اسالمي، شرکت سهامي 
برق منطقه اي باختر )ســهامي خاص( در نظر دارد جهت احداث پست برق 63 کیلو 
ولت نهاوند3 به شرح کروکي پیوست نسبت به تملک و تصرف یک قطعه زمین 
به ابعاد 52*80 متر مربع جهت احداث پســت و 6 *100 متر مربع جهت احداث 
جاده دسترسي اقدام نماید. لذا مراتب در دو نوبت هر یک به فاصله 15 روز جهت اطالع 
اشــخاص حقیقي و حقوقي اعم از دولتي و شــخصي آگهي مي گردد و از کلیه مالکین، 
متصرفیــن و صاحبان حقوق قانوني اراضي موصوف دعوت مي گردد از تاریخ اولین نوبت 
این آگهي ظرف مدت یکماه با در دست داشتن اسناد مالکیت، اسناد هویت و سایر مدارک 
مربوطــه براي تعیین وضعیت ملک و امور قانوني تملــک و انجام معامله به دفتر حقوقي 
شرکت برق منطقه اي باختر واقع در اراک، میدان امام خمیني )ره( ابتداي جاده کمربندي، 
بعد از پل راه آهن تلفن 33402068-086 پس از هماهنگي قبلي مراجعه نمایند. بدیهي 
اســت بهاي معامله اراضي موصوف بدوا  از طریق توافق طرفین و در صورت عدم مراجعه 
مالکین و... و یا عدم حصول توافق بموجب ماده 4 الیحه قانوني مذکور از طریق ارجاع امر 
به هیات سه نفره کارشناسان رسمي دادگستري که نحوه انتخاب آنان را قانون ذکر نموده 
پس از تامین اعتبار و اقدامات مقدماتي در مقابل انتقال قطعي و رســمي سند مالکیت به 
نام این شــرکت پرداخت خواهد گردید. در صورت اســتنکاف مالک یا متصرف یا دارنده 
حقــوق قانوني امالک مورد نظر از مراجعه و توافق یا فروش یا بروز اختالف در مالکیت یا 
مجهول بودن یا فوت مالک و... به نحوي که انجام معامله قطعي ممکن نگردد بهاي ملک 
مستند به ماده 8 قانون موصوف، به صندوق ثبت تودیع و نماینده دادستان محل نسبت به 
امضاء اسناد انتقال قطعي و رسمي مالکیت مورد نظر به نام این شرکت اقدام خواهد نمود 

و هیچگونه اعتراضي مسموع نخواهد بود.

دوم نوبت  وزارت نیرو شرکت سهامی 
برق منطقه ای  باختر
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مست تو  بوی  هب  آشفته ام  تو  موی  هب  هستچنان  عالم  دو  رد  هچ  ره  از  خبر  نیستم  هک 

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

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

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

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

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

بود ردیغ  ولی  ربدن  تو  انم  است  دستخوش  هب  دست  ربد  بخواهند  هک  سخن  این  رد 
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4 قیمـت هر گرم طال , 0 3 1 , 0 0 0
39,940,000 قیمت تمام سکه
22,380,000 قیمت نیم سکه
14,390,000 قیمت ربع سکه

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

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز کل کشور است.

119,430دالر 
136,000یورو 
145,430پوند 
21,470یوان

23,580لیر ترکیه

مناسبت ننه جان تو بگو

ما همه میوا 
کمک حال تِولید باشیم

اعظم مهری

آِدمــای ای روزا انگار وا قِدیــم خیلی تِوفیر 
کردن، تِوقعشــان خیلی باال َرفــده. همه چیه 
آسان ماخان به دس بیارن. بِِری هیچی زحمت 
نِِکشن. اُ قِدیما ما بِِری یِی آبگوشت بار َهشِتنی 
کلی زحمت میکشــیدیمان. اجاق روشین کن، 
گوشت بخر پَسا کن. میان دوگوله بار بیذار، اُنم 

اَ ُصِب کله ی سحر.
ِولی حاال شــی؟ ســاعت 10 وخمیزن یِی 
بَقچی گوشت اَ میان فیریزر درمیارن می ندازن 
میان زودپز، مَیلَن ِســِر گاز. اَ همی کاره بیگیر 
و برو که همه چی همو جو آســان شده. خو ای 
خیلی خوبه، رفاه بیشتر شده، آِدما دیه مجبور 
نیَســن اوجو ســخت کار کنن ِولی مــا نباید 

بیذاریمان ای ِرویه هه آِدما ِر تن پرور کنه.
وختی همه ی کارا انقد آســان تِر و ساده تر 
شــده، ما میوا روی خودمان کار کنیم، نیذاریم 
تنِبل و بی عار بشــیمان. خیلی وختا خوبه یِی 
روزایــی خودمانه دور ازی همه آســایش نگه 
داریــم. میان ماه یِی روز خودمان و بِچامان یی 
زندگی ساده تر داشته باشیم. بیذاریم کار کردن 

اَ یادمان نِره.
همیجو پیش بریمــان بِچامان دیه هیچی اَ 
کار کردن بِلد نیمیشن. خالصه زندگی باالپاین 
داره، آب همیشــه اَ یِــی جوق نیمیــره، میوا اَ 
عهده ی زندگی بربیایمان میان هر ِشــرایِطی. 
االن کــه همه به فکر ِرونِــق تِولیدن، میوا ما ها 
َرم ِحواسمان باشه، یِی جوری زندگی کنیم که 
خیلی کارامان وا خودمان باشــه، خیلی چیزا ِر 

بتانیم خودمان دُرس کنیم.
بِچامانم یــاد بدیمان که کار ِجوهر آدمه. حاال َرم 
ما همه میوا کمک حال تولید باشــیم. خیلی کارای 
خانگیه میشه شوروع کرد و گسترش داد، کارایی که 
اِگــر پا بیگیره می تانه کلی شــغل ایجاد کنه، خیر و 

برکت بیاره برامان.

روز تئاتر »دختران خوابگاه شماره 13« به کارگردانی محمدمهدی کلهری تا 16 مرداد عکس 
در سالن اصلی تئاتر شهر مجتمع شهید آوینی شهر همدان به روی صحنه می رود. 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

فعاًل گناهش را ننویس
 شاید توبه کند

در قرآن مجید آمده اســت: او کســی است که توبه را از 
بندگانــش می پذیرد و بدی ها را می بخشــد و آنچه را انجام 

می دهید می داند.
پیامبر اســالم)ص( فرمودند: نشانه توبه چهار چیز است: 
اخالص عمل برای خدا، رها کردن باطل، پایبندی به حق و 

حرص در انجام کار نیک.
حکایت: از طرف پیامبر)ص( نقل کرده اند که فرمودند 
وقتی کســی گناه می کند فرشته دست چپ سؤال می کند 
آیا بنویسم؟ پاسخ می آید که ننویس شاید این فرد گنه کار 
پشیمان شده و توبه کند، او در آن موقع چیزی نمی نویسد، 
اگــر توبه نکرد می گویند بنویــس خدا ما را برهاند که این 
بد همنشــینی اســت نه مالحظه خدا را می کند و نه از ما 

شرم دارد.
هین مکن زین پس فراگیر اهتزاز

که ز بخشایش در توبه است باز

میز مطالعه

تاریخ عکاسی همدان
هگمتانــه، گروه فرهنگی: کتاب »تاریخ عکاســی همدان« که 

بخشی از دانشنامه همدان است به تازگی به چاپ رسیده است.
این کتاب توســط سمیرا ســبزی نگارش شــده و مربوط به 

عکاسی همدان از آغاز تاکنون است.
کتــاب »تاریــخ عکاســی همدان« بــه معرفــی هنرمندان، 
عکاســی های شــاخص و عکاســخانه ها، آغازگرهای عکاسی در 
همدان و کســانی که در تاریخ عکاســی همدان نقش داشــتند، 
پرداخته است. در این کتاب هنرمندان و عکس هایی از همدان به 

تصویر کشیده شده است.
فصل اول به صورت مقدمه به یکی از محققان برجسته کشوری 
مربوط است و فصل های بعد به عکاسی های همدان و هنرمندانی 
که از همدان عکس گرفته و این شهر را معرفی کرده اند پرداخته 
اســت. این کتاب در قطع وزیری اســت و در 388 صفحه و 11 

فصل تنظیم شده است.
350 عکــس قدیمی از ایــران و همدان در کتــاب به تصویر 
کشــیده شــده و در حال حاضر یک هزار نســخه از این کتاب به 

چاپ رسیده است.

به مناسبت سالروز شهادت جانسوز جواداالئمه حضرت امام محمد تقی)ع(

امام جواد علیه السالم، نشانه  مقاومت
هگمتانه، گروه فرهنگی: فردا سالروز 
تقی  محمد  امام  جانســوز  شــهادت 
نهم شیعیان حضرت  امام  )ع( اســت. 
جواد)ع( در سال 195هجری در مدینه 
والدت یافتند. نام نامی ایشــان محمد 

معروف به جواد و تقی است.
القــاب دیگری مانند رضــی و متقی نیز 
داشــته، ولی تقی از همه معروفتر است. پدر 
ایشان حضرت امام رضا )علیه السالم( و مادر 
گرامیشان صبیه یا خیزران است که این دو 

نام در تاریخ زندگی آن حضرت ثبت است.
امام محمد تقی )ع ( هنگام وفات پدر 8 
ساله بودند. پس از شهادت جانگداز حضرت 
رضا علیه السالم در اواخر ماه صفر سال 203 
هجــری مقام امامت به فرزند ارجمندشــان 

حضرت جواداألئمه )ع( انتقال یافت.
مأمون خلیفه عباســی که همچون سایر 
خلفای بنی عباس از پیشرفت معنوی و نفوذ 
باطنی امامان معصوم )ع( و گسترش فضایل 
آنها در بین مردم هراس داشــت، سعی کرد 
ابن الرضا )ع( را تحت مراقبت خاص خویش 

قرار دهد.
از اینجا بود که مأمون نخستین کاری که 
کــرد، دختر خویش ام الفضــل را به ازدواج 
حضــرت امام جــواد )ع( درآورد، تا مراقبی 
دایمــی و از درون خانــه، بر امــام گمارده 
باشــد. رنجهای دایمی که امام جواد )ع ( از 
ناحیه این مأمور خانگی برده است، در تاریخ 

معروف است.
از روشــهایی که مأمون در مورد حضرت 
رضا)ع( به کار می بســت، تشــکیل مجالس 

بحث و مناظره بود.
مأمون و بعد معتصم عباسی می خواستند 
از ایــن راه - به گمان باطل خود - امام )ع ( 

را در تنگنا قرار دهند.
در مورد فرزندشان حضرت جواد )ع( نیز 
چنین روشــی را به کار بستند. به خصوص 
کــه در آغاز امامت هنوز ســنی از عمر امام 
جواد )ع( نگذشته بود. مأمون نمی دانست که 

مقام والیت و امامت که موهبتی است الهی، 
بستگی به کمی و زیادی سالهای عمر ندارد.
باری، حضرت جواد )ع( با عمر کوتاه خود 
که همچون نــوگل بهاران زودگذر بود، و در 
دوره ای که فرقه های مختلف اسالمی و غیر 
اســالمی در میدان رشــد و نمو یافته بودند 
و دانشــمندان بزرگی در این دوران، زندگی 
می کردند و علوم و فنون سایر ملتها پیشرفت 
نموده و کتابهای زیادی به زبان عربی ترجمه 
و در دســترس قرار گرفته بود، با کمی سن 
وارد بحثهــای علمــی گردید و با ســرمایه 
خدایی امامت که از سرچشمه والیت مطلقه 
و الهام ربانی مایه گرفته بود، احکام اسالمی 
را مانند پدران و اجداد بزرگوارش گســترش 
داد و به تعلیم و ارشــاد پرداخت و به مسائل 

بسیاری پاسخ گفت.
این نــوگل باغ والیــت و عصمت گرچه 
کوتاه عمر بود ولی رنگ و بویش مشام جانها 

را بهره مند ساخت.
آثــار فکری و روایاتی کــه از آن حضرت 
نقل شده و مسائلی را که آن امام پاسخ گفته 
و کلماتی که از آن حضرت بر جای مانده، تا 

ابد زینت بخش صفحات تاریخ اسالم است.
دوران عمــر آن امام بزرگوار 25 ســال و 
دوره امامتش 17ســال بوده اســت. معتصم 
عباسی از حضرت جواد )ع( دعوت کرد که از 

مدینه به بغداد بیاید.
امام جواد )ع( در ماه محرم ســال 220 
هجری به بغداد وارد شد. معتصم که عموی 
ام الفضل زوجه حضــرت جواد بود، با جعفر 
پســر مأمون و ام الفضل بر قتل آن حضرت 
همداستان شــدند. علت این امر - همچنان 
که اشــاره کردیم - این اندیشه شوم بود که 
مبادا خالفت از بنی عباس به علویان منتقل 

شود.
از ایــن جهت، در صدد تحریک ام الفضل 
برآمدند و به وی گفتند تو دختر و برادرزاده 
خلیفه هســتی، و احترامت از هر جهت الزم 
اســت و شــوهر تو محمد بن علــی الجواد، 

مــادر علی هادی فرزند خود را بر تو رجحان 
می نهد.

این دو تن آن قدر وسوســه کردند تا ام 
الفضل - چنــان که روش زنان نازاســت - 
تحت تأثیر حســادت قرار گرفت و در باطن 
از شــوهر بزرگوار جوانش آزرده خاطر شد و 
به تحریک و تلقین معتصم و جعفر برادرش، 

تسلیم گردید.
آنگاه این دو فرد جنایتکار سمی کشنده 
در انگور وارد کردند و به خانه امام فرستاده 
تا ســیاه روی دو جهان، ام الفضل، آنها را به 
شــوهرش بخوراند. ام الفضل طبق انگور را 
در برابر امام جواد )ع( گذاشــت، و از انگورها 
تعریف و توصیف کرد و حضرت جواد )ع( را 
به خوردن انگور وادار و در این امر اصرار کرد.

امام جــواد )ع( مقــداری از آن انگور را 
تناول فرمود. چیزی نگذشــت آثار ســم را 
در وجود خود احســاس فرمود و درد و رنج 

شدیدی بر آن حضرت عارض گشت.
ام الفضل ســیه کار با دیــدن آن حالت 
دردناک در شــوهر جوان، پشیمان و گریان 
شد، اما پشیمانی ســودی نداشت و آن نور 
عالم هســتی، به مقام واالی شــهادت نائل 

آمدند.
رهبر انقالب اسالمی درباره امام جواد)ع( 
فرمودنــد: این بزرگــوار نمودار و نشــانه ی 
مقاومت است. انســان بزرگی است که تمام 
دوران کوتاه زندگیش که در سن 25 سالگی 
به شهادت رسیده اســت. ... با قدرت ُمَزور و 
ریــاکار خلیفه ی عباســی، مأمــون مقابله و 
معارضه کرد و هرگز قدمی عقب نشینی نکرد 
و تمام شرایط دشوار را تحمل کرد و با همه ی 

شیوه های مبارزه ی ممکن، مبارزه کرد. 
امام جواد می خواست به مردم بگوید که 
من طرفدار اسالم و طرفدار خاندان پیغمبرم. 
امام  و  علی بن موسی الرضا صلواةاهلل علیه  امام 
جواد صلواةاهلل علیه همت بر این گماشتند که 
این ماســک تزویر و ریا را از چهره ی مأمون 

کنار بزنند و موفق شدند.
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