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بر  معا ت  ا س ا  ر ا ا  مر  یک  م  م ق  ا م ن  ا ا فر
دو  بت  ن ه   در رستان  ش ب  ا ز  ا یل  روستاها 

یل از توابع شهرستان  می اســتان همدان در نظر دارد مناقصه عموم اجرا آسفالت معابر روســتاها  ــک ان اس بنیاد م
یل از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت )ســتاد( برگزار نماید. کلیــه مراحل برگزار مناقصه از  کبودرآهنــ را مطابق با جدول 
 دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشای پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس

بت نام در سایت مذکور و دریافت  ، مراحل  زم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ام خواهد شد و  w ان w w .setadiran.ir 
قق سازند.  گواه امضا الکترونیک را جهت شرکت در مناقصه م

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع برآورد - ریالموضوعردیف
کار )شرکت در مناقصه(- ریال

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد(

اجرای آسفالت معابر روستای گمین قلعه از 1
3.724.361.614187.000.0002098005162000021توابع شهرستان کبودرآهنگ

اجرای آسفالت معابر روستای قراگل از توابع 2
4.540.740.782228.000.0002098005162000022شهرستان کبودرآهنگ

اجرای آسفالت معابر روستای حسین آباد 3
6.447.761.175323.000.0002098005162000023باباخنجر از توابع شهرستان کبودرآهنگ

اجرای آسفالت معابر روستای باباخنجر از 4
9.798.689.956490.000.0002098005162000024توابع شهرستان کبودرآهنگ

139 م باشد.  04 ه در سامانه: 11 تاریخ انتشار منا
139 04 ایت 19 139 ل 04 ه از سایت : 11 ت اسناد منا مهلت زمانی دریا

139 04 یشنهاد : حداکثر تا مورخ 30 ه  مهلت زمانی ارا
ل سالن اجتماعات بنیاد مسکن انقالب اسالم استان  139 در م 04 ت ها : ساعت 9 صب روز دوشنبه مورخ 31 ا  زمان بازگشــایی 

همدان 
: اه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصو اسناد مناقصه و ارائه پاکت ال اطالعات تماس دست

– واحد دبیرخانه – طبقه اول  – بنیاد مسکن انقالب اسالم استان همدان  – میدان جهاد - ابتدا خیابان طالقان  آدرس : همدان 
0 معاونت عمران روستای استان همدان- گروه نظارت ارزیاب امور  1-3 26 جهت کسب اطالعات بیشتر م توانید با شماره تلفن:  003

عمران آقا مهندس زارع تماس حاصل فرمایید.
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اجرای آسفالت معابر روستای آقکند از توابع 1
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رامت در همدان ا برنام ها ده 

@ H e gm atan e h N e ws p ap e r کانال روزنامه هگمتانه در پيام رسان ایتا

رستان همدان ستاي ش ن ر عا ر 

خروج گندم از همدان تکرار نشود
د همدان ريد  ا  ن در  د
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ان استان همدان د ر نماي با 
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د ا م  ر ا همدان  د ر ا ا   
مدیر روابط عمومــی فرودگاه همدان با بیان اینکه 
زائــران کردســتان و همــدان از این فــرودگاه پرواز 
می کنند گفت: 4 هزار و 765 زائر ســرزمین وحی در 

قالب 34 پرواز به مکه مکرمه اعزام می شوند.

ســید حمید صائمین دیــروز در گفتگویی اظهار 
کرد: با پیگیری نمایندگان همدان در مجلس، فرودگاه 
همدان مجــدد اعزام زائران به حــج تمتع را میزبانی 

می کند.
2
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ا  مرداد ر  ا  
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اداره  همدان: سرپرست  گروه خبر  هگمتانه، 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان ازآغاز 
ثبت نام کتاب فروشی ها در طرح »تابستانه کتاب 
98« خبر داد و گفت: از 25 تير تا 3 مرداد تخفيف 

تابستانه کتاب در طرح تابستانه اجرا می شود.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسامی اســتان همدان، علی 
مرادی نور اظهار کرد: ثبت نام کتاب فروشــی ها در 
طرح »تابستانه کتاب 98« از روز دوشنبه، هم زمان 

با سراسر کشور، در استان آغاز شد.
وی با بیان اینکه کتاب فروشــی های فعال استان 
tarh نسبت  . k e tab .ir می توانند با مراجعه به وبگاه
به ثبت نام در طرح »تابستانه کتاب 98« اقدام کنند، 

خاطرنشــان کرد: یازدهمین دوره طرح توزیع یارانه 
کتاب از طریق کتاب فروشــی ها با عنوان تابســتانه 
کتاب98 با شــعار »کتاب، همنشــین دلنشین« از 
سه شــنبه 25 تیر ماه تا 3مرداد ماه به مدت 10 روز 
در کتاب فروشی های عضو طرح در استان ها آغاز و به 
مــدت 8 روز کتاب های تألیفی با کمک هزینه خرید 
25 درصد و کتاب های ترجمه با کمک هزینه خرید 

15 درصد عرضه می شود.
مرادی نور تأکید کرد: کتاب فروشی های عضو طرح 
»تابســتانه کتاب 98«، برای تأیید شــرکت در طرح 
تابســتانه نیاز به ثبت نام مجدد ندارند و کافی است با 
مراجعه به قسمت کاربری خود شرایط شرکت در طرح 

را تأیید و اطاعات خود را کنترل و ویرایش کنند.

ام با خادمان مردم در شهرداری همدان  ادامه هم
دا پیاده راه   ا

بلوار ارم
اعتبار 

5 میلیارد و 250 میلیون
وسعت 

1800 مترمربع 
با سنگ گرانیک، لقمه، 

دیوین
مجری 

 منطقه یک  شهرداری

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

10

روند فره ش 7

ار م دهد  

ب در  اب   م
ت   را راستا 

شاداب همدان  
ندان ر ک ش ک 

فره 8

ت ه دران ا هم  م

ما امسال هِمتِمانه میوا 
بیذاریم ِسرِ رِونِق تِولید

دشم دار   م



چهارشنبه 12 تير ماه 1398 
سال بيست و یکم  شمـاره 4286

زاد  

  هزینه باالی ثبت نام باشــگاه های ورزشی 
در همدان موجب شــده والدیــن تمایل چندانی 
بــرای ثبت نــام فرزنــدان خود در رشــته های 
مختلف ورزشی نداشته باشند. برنامه ریزی جهت 
غنی ســازی اوقات فراغت دانش آمــوزان یکی از 

دغدغه های اصلی این روزهای خانواده ها است.

  برخی شــرکت ها و ادارات به بهانه تأمین 
هزینه های مربوط به بازنشســتگی کارکنان خود، 
هزینه های نشــریات که مربوط به ســال گذشته 
اســت را پرداخت نمی کنند. حمایت از رسانه های 
اســتان همواره به عنوان یکــی از وعده های مهم 
مســؤولین به شــمار می رود که، همچنان جامه 

عمل نپوشیده است.

ر

ان استان همدان د ر نماي با 
ا همدان د ر
ان ا بان   م

ا  ر ا همدان  د ر ا ا   
د م 

هگمتانه، گروه خبــر همدان: مدیر روابط 
عمومی فرودگاه همدان با بيان اینکه زائران 
کردســتان و همدان از این فــرودگاه پرواز 
می کنند گفت: 4 هزار و 765 زائر ســرزمين 
وحی در قالب 34 پرواز به مکه مکرمه اعزام 

می شوند.
ســید حمید صائمین دیــروز در گفتگویی 
اظهــار کرد: با پیگیری نماینــدگان همدان در 
مجلس، فــرودگاه همدان مجدد اعزام زائران به 

حج تمتع را میزبانی می کند.
صائمیــن با بیان اینکه زائران کردســتان و 
همدان از این فرودگاه پرواز می کنند ادامه داد: 
4 هزار و 765 زائر ســرزمین وحی در قالب 34 

پرواز از همدان به مکه مکرمه اعزام می شوند.
وی در خصــوص تاریخ اعــزام زائران اضافه 
کرد: تاریخ نخســت اعزام ســوم مرداد ماه بود 
که بــا توجه به لغو و برقــراری مجدد پروازها، 
تاریخ دقیق هنوز مشــخص نیســت و احتمال 

جابه جایی وجود دارد.
مدیر روابط عمومی فرودگاه همدان تصریح 
کــرد: شــرکت هواپیمایی جمهوری اســامی 
پروازهــا را برعهــده دارد و زائــران همدان که 
مدینــه بعد هســتند، به فرودگاه جــده اعزام 

می شوند.

ابت  همدان  ر
ر در 

نماینده  همــدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
تام االختيار ســازمان ســنجش و آموزش 
کشور در استان همدان در رابطه با برگزاری 
کنکور سراسری سال 98 گفت: 28 هزار و 
585 داوطلب از سراســر استان همدان در 
کنکور سراسری سال 98 به رقابت خواهند 

پرداخت.
افزود:  گفتگویی  در  ســیدمهدی مســبوق 
کنکور سراسری ســال 98 در 8 حوزه انتخابی 
شامل همدان، رزن، اسدآباد، مایر، نهاوند، بهار، 

کبودراهنگ و تویسرکان برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: آزمون سراسری در پنج گروه 
آزمایشی تجربی، انســانی، ریاضی، هنر و زبان 
انگلیســی هم زمان با سراسر کشور در روزهای 
پنجشنبه و جمعه، 13 و 14 تیرماه در دو نوبت 

صبح و بعدازظهر برگزار می شود.
مسبوق تصریح کرد: داوطبان رشته انسانی 
5 هزار و 941 نفر، تجربی 14 هزار و 522 نفر، 
ریاضی 3 هزار و 223 نفر، هنر هزار و 937 نفر 
و رشته زبان 2 هزار و 963 نفر در کنکور امسال 

در استان همدان به رقابت می پردازند.
وی با بیــان اینکه بیشــترین داوطلبان در 
شهر همدان با 14 هزار و 215 و کمترین تعداد 
در شــهر بهار با 863 نفر هســتند، تأکید کرد: 
دانشگاه بوعلی سینا، دانشــگاه مایر، دانشگاه 
آزاد اســامی، دانشــگاه پیام نــور و آموزش و 
پرورش مســؤولیت برگزاری آزمون را برعهده 

خواهند داشت.
مسبوق عنوان کرد: بیشتر داوطلبان براساس 
اســتعداد و ســوابق تحصیلی در دانشــگاه ها 
پذیرش خواهند شد که این طرح برای نخستین 

بار برای کنکور امسال اجرا می شود.
نماینــده تام االختیار ســازمان ســنجش و 
آموزش کشور در اســتان همدان تصریح کرد: 
نتیجــه اولیه آزمون در مردادماه و نتیجه نهایی 

در اواخر شهریورماه اعام خواهد شد.
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هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس تعاون 
روستایی شهرستان همدان از تعيين 4 مرکز 
خرید گندم در شهرستان خبر داد و گفت: 
شرکت غله حمل گندم را به موقع انجام دهد 
تا مانند سال قبل کندی حمل موجب خروج 

گندم از استان نشود.
مسعودعلی ســعیدی دیروز در گفتگویی بیان 
کرد: دالالنی در حال خریــد گندم همدان برای 
استفاده از آن در دامداری ها و کارخانجات هستند.
وی با بیــان اینکه احتمال مشــکل در حمل 
گنــدم وجــود دارد، اضافه کــرد: از خرید گندم 

توسط دالالن خارجی شواهدی در دست نیست.
سعیدی در مورد اقدامات انجام گرفته در این 
خصوص گفت: البته با توجه به اینکه کشاورز قبل 
از فروش باید در ســامانه جهاد کشاورزی ثبت نام 
کرده و ســپس بــا معرفی نامه بــه مراکز خرید 
مراجعه کند، بنابراین ایــن روند تا حدودی مانع 

خروج می شود.
وی از پیش بینی چهــار مرکز خرید گندم در 
همــدان خبــر داد و اظهار کرد: تعــاون تولیدی 
عبدالحریــم، تعــاون روســتایی کــوزره، تعاون 
روســتایی امزاجرد و تعاون روستایی قهاوند چهار 

مرکز خرید در شهرستان همدان هستند.
سعیدی قیمت خرید گندم را یک هزار و 700 
تومان اعام کرد و گفت: سال گذشته قیمت گندم 
یک هزار و 300 تومان بود که امسال 400 تومان 
افزایش یافته اســت اما اگر محصول تمیزتری را 

تحویل دهند، در افزایش قیمت نیز تأثیر دارد.
رئیس تعاون روســتایی شهرســتان همدان با 
بیان اینکه مراکز خرید از ساعت 7 تا 12 باز است 
بیان کرد: پیش بینی می شــود امسال در همدان 

50 تا 60 هزار تن گندم خریداری شود.
وی با اشاره به اینکه خرید جو با قیمت توافقی 
اســت تصریح کرد: تاکنون حــدود 500 تن جو 
خریداری شــده اســت که قیمت آن 2 هزار تا 2 
هزار و 50 تومان در نظر گرفته شده که پیش بینی 

می شود 3 تا 4 هزار تن خریداری شود.
وی با اشــاره به مشــکل حمل گندم که سال 
قبل وجود داشــت یادآور شــد: در جلسه خرید 
گنــدم در فرمانداری همــدان، فرماندار تأکید بر 
تقویت کار پیمانکار برای حمل داشــت تا شرکت 

غله حمل را به موقع انجام دهد.
رئیس تعاون روستایی شهرستان همدان خرید 
یونجــه را نیز با قیمت توافقی عنوان کرد و افزود: 
برداشت دوم یونجه با قیمت 2 هزار تومان مدنظر 

قرار دارد.
وی تأکید کرد: بر اســاس دستورالعمل خرید 
تضمینی گندم باید تا حد امکان از ذخیره ســازی 

گندم در فضاهای باز جلوگیری شود.

ان ر  ن ان  ري ان  مت ها  هم ا م

ت مت  در  سا ا  م

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری 
از وقوع 10 مورد آتش سوزی مراتع  همدان 
و پوشش گياهی طی یک روز در همدان خبر 
داد و گفت: 403 مزاحمت تلفنی فقط در 24 

ساعت برای این سازمان ایجاد شده است.
محمدرضا بیاناتی در گفتگویی بیان کرد: طبق 
اعــام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات 13 
عملیــات مهار آتش و 3 عملیــات امداد و نجات 
حاصل تاش آتش نشــانان همدان در دوشــنبه 

گذشته بوده است.
وی گفت: روز دهم تیرماه شهروندان همدانی 
483 مرتبه با ســامانه 125 تمــاس گرفته اند که 
از ایــن تعداد تماس 16 مــورد منجر به عملیات 

شده است.
بیاناتی بابیان اینکه 15 تماس برای مشــاوره 
و راهنمایی برقرار شــده و 48 تماس اشتباه بوده 
اســت، گفت: متأسفانه 403 مورد از تماس ها نیز 
ایجاد مزاحمــت و یک مورد گزارش حریق کذب 

بوده است.
وی گفــت: عملیات انجام شــده در این مدت 
13 مورد آتش سوزی شامل حریق پیک نیک در 
کوی شــهید مدنی، حریق درختان در استادان، 
حریق ســطل زبالــه در کوی الونــد و 10 مورد 
حریق مراتع و پوشــش گیاهی در خیابان بوعلی 
2 مورد، روســتای یلفان، پشت اتکا، میدان میوه 
و تره بار، اعتمادیه، قاسم آباد، پردیس، بلوار امام 

خمینی)ره( و بلوار جوان بوده است.
بیاناتی گفت: همچنین 3 مورد عملیات امداد 
و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل 
در کوی شــهید مدنی و 2 مورد مهار حیوانات در 
بلوار کوالب و اســتخر عباس آباد توســط آتش 

نشانان به انجام رسید.
رئیس سازمان آتش نشانی همدان اضافه کرد: 
یک نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده 

است.
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هگمتانه، گروه خبر همدان: 20 هزار بوته گل 
اطلسی و الله عباســی به همت سازمان سيما، 
منظر و فضای ســبز شهری شهرداری همدان و 
همکاری ســمن های محيط زیستی صبح دیروز 
در پياده راه اکباتان بين شــهروندان همدانی به 

صورت رایگان توزیع شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، سرپرســت ســازمان 
ســیما، منظر و فضای سبز شــهری شهرداری همدان 
در حاشیه این طرح به خبرنگار هگمتانه گفت: با توجه 
به ضرورت و اهمیت توسعه و گسترش فضاهای سبز و 
کمک به بهبود محیط زیســت شهری، امسال دو گونه 
گل اطلســی و الله عباسی را برای شهروندان همدانی 
در نظــر گرفته ایم تــا گل و زیبایــی را وارد زندگی 
شــخصی افراد کنیم و شــهروندان را نسبت به تولید 
گل و گیــاه و همچنین حفظ و نگهداری از آن ترغیب 

و تشویق کنیم.
بابک مهــدی آزاد ادامه داد: اســتفاده از الگوهای 
مهندســی فضای سبز، آموزش و فرهنگ سازی توسعه 
و نگهــداری فضای ســبز، توزیع و کاشــت گونه های 
متناســب با الگوی آب و هوایی اقلیم شــهر همدان و 
همچنین مشارکت حداکثری شهروندان در این زمینه، 
ضرورتــی اجتناب ناپذیر در راســتای ارتقای کمی و 

کیفی سرانه فضای سبز است.
وی افزود: این طرح با هدف حفظ و توســعه فضای 
ســبز شــهری و خانگی و ارتقای آگاهی و مشــارکت 
شهروندان در زمینه کاشت و نگهداری فضاهای شهری 

انجام می شود.
وی در خصــوص انتخاب این دو نوع گل زینتی نیز 
اظهار کرد: مــردم همدان از قدیم نســبت به دو گل 
اطلســی و الله عباســی تعلق خاطر دارنــد و یکی از 
اهداف ما عاوه بر فرهنگ سازی، این است تا خاطرات 

گذشته برای شهروندان زنده و تداعی شود.
وی خاطرنشــان کرد: ما به دنبال این هستیم تا کار 
مراقبت، نگهداری و پرورش گل و گیاه را خود شهروندان 
انجام دهند ضمن اینکه بذر گیاه الله عباســی به دلیل 

اینکه به راحتی قابل تکثیر اســت و بذرگیری آن راحت 
انجام می شود، از این رو گسترش آن در سال های بعد به 

راحتی توسط مردم امکان پذیر است.
سرپرســت ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری همدان گفت: در بسیاری از شهرها، 
شــهروندان با استفاده از گل های زینتی در پنجره ها و 
نمای ساختمان خود، جاذبه های زیبا ایجاد کرده اند که 
امیدواریم ما نیز بتوانیم این امکان را در شــهر همدان 

فراهم کنیم.

مهدی آزاد در پایــان تصریح کرد: حدود 10 هزار 
بوته گل اطلســی و 10 هزار بوته گل الله عباســی در 
بین اقشــار مختلف مردم توزیع می شود و شهروندانی 
که عاقه مند باشــند حاضریم این گونه های گل را به 

صورت رایگان در اختیار آنها قرار دهیم.
شــورای  اجتماعی  فرهنگــی  کمیســیون  رئیس 
اســامی شهر همدان نیز در خصوص اجرای این طرح 
به خبرنــگار هگمتانه گفت: مهم تریــن مزیت توزیع 
گلدان های گل الله عباســی و اطلسی در شهر، ایجاد 

ارتباط نزدیک بین مردم و محیط زیست است.
رضوان سلماسی خاطرنشــان کرد: وقتی شهروند 
ما با دســتان خود گل و گیاه می کارد قطعاً نسبت به 
نگهداری و پرورش آن نیز دقت و حساسیت الزم را به 

خرج می دهد.
وی تصریح کرد: هدف این اســت که مردم بتوانند 
با این دقت و حساســیت، فضای ســبز شهری را نیز 
حفــظ کنند و در نگهداری و مراقبت از آن همراهی و 

همکاری داشته باشند.
وی گفت: گل و گیاه به ویژه گیاهان زینتی با رنگ و 
بوی متنوع، بر شادی و نشاط روحی و روانی شهروندان 

و همچنین آرامش خاطر آنان بسیار تأثیرگذار است.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد نشــاط و آرامش بین 
شهروندان ادامه داد: از طرف دیگر با نشاط و شادابی و 
آرامشی که در شهروندان نیز ایجاد می شود شهروندان 
حس تعلق خاطر بیشتری نسبت به شهر خود و حفظ 

زیبایی آن پیدا می کنند.

م استان همدان ات اس مدير 

ناسازگاری بين سبک سنتی و جوان گرایی در هيأت های مذهبی
د ا م ش ردها ان در همدان  ر دستا ايت ر

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل تبليغات 
اسالمی اســتان همدان درباره آسيب هایی که 
هيأت های مذهبی با آن مواجه هســتند اظهار 
کرد: در حال حاضر بين فضا و ســبک ســنتی 
و رویکرد جــوان گرایانه  هيأت های مذهبــی 

ناسازگاری وجود دارد.
حجت االســام محمدهادی نظیری روز سه شنبه 
در جمــع خبرنــگاران با اشــاره به بیانیــه »گام دوم 
انقاب« توسط رهبر معظم انقاب گفت: در این راستا 
بــه زودی نهضت روایتگری دســتاوردهای انقاب در 

سطوح مختلف این استان آغاز می شود.
وی افزود: در صدد هســتیم دســتاوردهای انقاب 
را در گام نخســت در فضاهایــی همچــون مدارس، 
دانشگاه ها، مساجد و پارک ها برای مردم تبیین کنیم.

وی نخســتین اقدام در گام دوم انقــاب را اثبات 
حقانیــت گام اول انقاب عنوان کرد و افزود: این بدان 
معنا اســت که دســتاوردهای انقاب در چهل سالگی 
نخست و اینکه انقاب در چهل سال اول پیش روندگی 

داشته است را برای مردم تبیین کنیم.
این  اجرای  اســامی همــدان  تبلیغات  مدیرکل 

برنامه هــای فرهنگــی در راســتای گام دوم انقاب 
را مســتلزم اختصاص اعتبار دانست و گفت: امسال 
هنوز اعتبــاری به تبلیغات اســامی اختصاص پیدا 
نکرده اســت و این مهمترین چالش و مشکل بر سر 

راه ما است.
حجت االســام نظیــری همچنیــن زمینه فضای 
مجازی، رسانه و هنر را در تبیین اندیشه های اسام و 
انقاب اثرگذار دانست و ادامه داد: در این مسیر باید از 

ابزارهای روز استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: رسانه ها در احصا، شناسایی و 
انعکاس ظرفیت ها و مسائلی که در جامعه با آن مواجه 
هســتند، باید از تبلیغات اسامی جلوتر بوده و چشم 
بیدار جامعه باشــند، چراکه نــگاه کان ما در فرآیند 
فعالیت های تبلیغات اســامی به رسانه ها، نگاه پیش 

برنده است.
*خطاب به رسانه ها: با نگاه نقادانه رویکردها، 
سياست ها و برنامه های این سازمان را مورد نقد 

قرار دهيد
مدیــرکل تبلیغــات اســامی همــدان خطاب به 
خبرنــگاران تأکید کرد: با نــگاه نقادانــه رویکردها، 

سیاســت ها و برنامه های این سازمان را مورد نقد قرار 
دهید، چراکه این نوع نگاه رشــد دهنده است و با نگاه 
تخصصی ما را نســبت به آسیب ها آگاه می کند و ما از 

آن استقبال می کنیم.
حجت االسام نظیری همچنین با اشاره به نقش و 
جایگاه مهم مساجد در فعالیت های اجتماعی و جذب 
جوانان گفت: تاش ما ارتقای کارکرد مساجد است تا 
بتوانیم مسجد را به همان نقطه کانونی اثرگذاری های 

اجتماعی تبدیل کنیم.
وی بــا بیــان اینکه مســاجد محور حل مســائل 
معیشــتی، اقتصادی، آســیب های اجتماعــی به ویژه 
اعتیاد، مشکات جوانان همچون ازدواج و شغل و حل 
مســائل جاری مردم اســت بیان کرد: چنانچه مسجد 
به این جایگاه ارتقا یابد و ائمه جماعت مســجد نقش 
امامت و راهبری بازی کند، جوانان به مســاجد جذب 
می شوند و می توانیم مسؤوالن را برای حل مسائل پای 

کار بیاوریم.
مدیرکل تبلیغات اسامی همدان با اشاره به فعالیت 
پنج پایگاه قوی در طرح ســامت اجتماعی در مایر 
افزود: طرح مسجد محله محور با جدیت دنبال می شود 

که در این راســتا در تاش هستیم تعداد این مساجد 
را تا پایان امسال در این شهرستان به 2 برابر و به 10 

پایگاه افزایش دهیم.
حجــت االســام نظیری دربــاره آســیب هایی 
که هیأت هــای مذهبی بــا آن مواجه هســتند نیز 
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر بین فضا و ســبک 
ســنتی هیأت های مذهبی و رویکــرد جوان گرایانه 

ناسازگاری وجود دارد.
وی استفاده از قالب های ارتباطی و متناسب با نوع 
نیــاز جوانان و بهره گیری از ابــزار هنری را در فضای 
هیأت های مذهبی و جــذب و ایفای نقش جوانان در 

این هیأت ها مؤثر دانست.
مدیرکل تبلیغات اســامی همدان پرچم گردانی با 
محوریت نمایندگی دفتر آستان قدس رضوی، اجرای 
آئین های جشــن توسط شــورای هیأت های حسینی 
در فضاهای باز و پارک ها، برگزاری جشــن دختران و 
تدوین هجرت تمدن ساز فاطمه معصومه )س( و امام 
رضا )ع( و نقش این هجرت در شــکل گیری شیعه در 
ایران توسط دانشــگاه بوعلی سینا را از جمله برنامه ها 

در دهه کرامت برشمرد.

ثبت نام 30 هزار همدانی در سامانه »بچه های مسجد«
رامت در همدان ا برنام ها ده 

هگمتانه، گروه خبــر همدان: مدیر دبيرخانه 
هماهنگی کانون های فرهنگی مســاجد استان 
همدان با اعالم برنامه های دهه کرامت در استان 
همدان از ثبت نام 30 هزار همدانی در ســامانه 

سراسری »بچه های مسجد« خبر داد.
حمیدرضــا ناهیدی فــر ظهــر دیــروز در جمــع 
خبرنگاران با اعام ویژه برنامه های مساجد همدان هم 
زمان با دهه کرامت اظهار کرد: جشــن ها و برنامه های 
بزرگداشــت دهه کرامت از 13 تا 23 تیرماه جاری با 
شــعار »مهربانی به رسم اهل بیت )ع(« برگزار خواهد 

شد.
وی با بیان اینکه شعار محوری دهه کرامت خدمت 
کریمانه و شــعار اختصاصی این دهه مهربانی به رسم 
اهل بیت)ع( است گفت:  جلسات هماهنگی این رویداد 
فرهنگی و معنوی به صورت اســتانی و شهرســتانی 
در حال برگزاری اســت و تــاش خواهیم کرد تا این 

جشن ها به صورت باشکوه  برگزار شود.
مدیــر دبیرخانــه هماهنگی کانون هــای فرهنگی 
مساجد استان همدان با بیان اینکه متأسفانه مشکات 
اقتصادی و آسیب های اجتماعی در جامعه وجود دارد 
کــه یکی از نکات اصلی در حــل آنها رجوع به اخاق 
اهــل بیت)ع( به ویــژه کرامت ائمه اطهار )ع( اســت 
افزود: از زمینه های جشن های کرامت توجه به ترویج و 
الگودهی به مردم از اخاق کریمانه اهل بیت)ع( حائز 

اهمیت است.
وی بیــان کرد: دهه کرامت از روز پنجشــنبه، 13 
تیرماه هــم زمان با ســالروز والدت حضرت معصومه 
)س( با شــعار »حضرت فاطمــه معصومه )س(، جلوه 
کرامت و مهربانی« هم زمان با سراسر کشور در همدان 

آغاز می شود.
ناهیدی فر خاطرنشان کرد:  شعار روز دوم مصادف با 
14 تیرماه، »در شادی اهل بیت )ع( شاد باشیم«، شعار 
روز سوم مصادف با 15 تیرماه »خدمت به مردم، لذت 
روحی نشاط معنوی« و شعار روز چهارم مصادف با 16 

تیرماه »رونق تولید، شادی و امید« انتخاب شده است.
وی تصریح کرد: روز پنجم دهه کرامت، هم زمان با 
روز بزرگداشت امامزادگان، به نام »امامزادگان، ذخایر 

معنوی جامعه« نام گذاری شده است.
مدیــر دبیرخانــه هماهنگی کانون هــای فرهنگی 
مســاجد اســتان همدان عنوان کرد: روز ششم دهه 
کرامــت 18 تیرمــاه نیز هم زمان با روز بزرگداشــت 
شــاهچراغ )ع(، ویژه برنامه هــا بــا شــعار »حضرت 
شاهچراغ)ع(؛ جلوه مودت و مقاومت« نام گرفته است.

وی گفت: روزهای هفتم، هشــتم، نهم و دهم دهه 
کرامــت 19، 20، 21 و 22 تیرماه به ترتیب با عنوان 
»مســاجد، پایگاه ترویج مشارکت اجتماعی«، »شهدا، 
الگوی جوانان در تحقــق گام دوم انقاب«، »عفاف و 
حجاب، گوهر خانواده مهدوی« و »تشکل های مردمی، 

پرچم دار خدمت کریمانه« نام گذاری شده است.
ناهیدی فــر افزود: آخریــن روز از دهه کرامت، هم 
زمان با ســالروز والدت پر خیــر و برکت ثامن الحجج، 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در روز 23 تیرماه، 11 
ذی القعده، برنامه ها با شــعار »امام هشتم؛ جلوه رأفت، 

محور وحدت« است.
وی با اشــاره به برنامه هــای دبیرخانه و کانون های 
فرهنگــی مســاجد اســتان در دهه کرامــت گفت: 
شــاخص ترین برنامه به مناســبت روز دختر با عنوان 
»دختران آفتاب« اســت که پنجشــنبه 13 تیرماه از 
ســاعت 17:30 به عنوان برنامه افتتاحیه دهه کرامت 
در تاالر همایش هــای مجتمع آوینی بــا حضور امام 

جمعه همدان برگزار می شود.
مدیــر دبیرخانــه هماهنگی کانون هــای فرهنگی 
مســاجد اســتان همدان بیان کــرد: در ایــن برنامه 
اختتامیه جشنواره استانی با محوریت حجاب و عفاف 
با عنوان »عروســک قشــنگ من« که توسط یکی از 

کانون ها طرح ریزی شده، برگزار می شود.
ناهیدی فر با اشاره به اینکه یکی دیگر از برنامه های 
دهه کرامت پخــش پویانمایی رضوی بــا عنوان »در 

مسیر باران« در مجتمع آوینی برای اعضای کانون های 
فرهنگی مساجد است تأکید کرد:  16 کانون و مسجد 
در اســتان مزین به نام کریمان هســتند که مجموعه 
جشــن هایی با شــعار »در شــادی اهل بیت)ع( شاد 

باشید« در این مراکز پیش بینی شده است.
*برگزاری 60 ویژه برنامه در دهه کرامت

وی با بیان اینکه در استان همدان 60 برنامه اجرایی 
خواهد شــد افزود: در مرکز اســتان طــرح »گلبانگ 

رضوی« روز میاد امام رضا)ع( برگزار می شود.
مدیــر دبیرخانــه هماهنگی کانون هــای فرهنگی 
مســاجد اســتان همدان با اشــاره به پخش هم زمان 
صلــوات خاصه امام رضا)ع( در مســاجد در ســاعت 
8 صبــح روز میــاد امام رضــا )ع( گفــت: برگزاری 
ایســتگاه های فرهنگی و صلواتــی و دیگر برنامه ها در 

ایام دهه کرامت پیش بینی می شود.
وی با بیان اینکه تابســتان امسال طرح غنی سازی 
اوقــات فراغت با عنــوان »بچه های مســجد« برگزار 
می شــود افزود: این برنامه ها با شــعار اخاق، نشاط و 

معنویت برگزار می شود.
ناهیدی فر با اشــاره به اینکه دامنه فعالیت ها وسیع 
اســت و بــه همین دلیل امســال در 6 محــور اصلی 
برنامه ها اجرایی خواهد شــد خاطرنشان کرد: قرآن و 
عترت، آموزش و توانمندســازی، شبکه سازی و فضای 
مجازی، کتاب و کتاب خوانی، هنر متعالی، فعالیت های 
اجتماعی به عنــوان 6 محور اصلی طرح اوقات فراغت 

در نظر گرفته شده است.
وی بــا بیان اینکه برنامه ها به طور هم زمان از یکم 
تیرماه آغاز شده اســت گفت: در شهرستان های بهار، 
اســدآباد، رزن، نهاوند، تویســرکان و همدان جلسات 
توجیهی اوقات فراغت و افتتاحیه برنامه ها برگزار شده 

است.
مدیــر دبیرخانــه هماهنگی کانون هــای فرهنگی 
مساجد استان همدان با اشاره به اینکه امسال تبلیغات 
محیطــی به عنوان ابزار اصلی برنامه های اوقات فراغت 

تعیین شده است افزود:  کانون های برگزیده و برتر که 
برنامه های خــوب و متنوعی در اجرای طرح داشــته 

باشند از بسته حمایتی برخوردار خواهند شد.
*فعاليت 259 کانون مساجد روستایی

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به وظیفه ستادی برای 
تصویر فعالیت های تابستانی تفاهم نامه هایی با برخی از 

سازمان ها تنظیم شده است.
ناهیدی فر با اشــاره به انعقاد تفاهم نامــه  با اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان گفت:  هماهنگی هایی با 
مجموعه های سیاحتی و تفریحی شهرستان تنظیم شده 

تا تخفیف در بهره مندی اعضای کانون ها لحاظ شود.
وی با بیان اینکه امســال تفاهم نامه ای با مؤسســه 
هوش برتر منعقد شــده تا دوره های مختلفی توســط 
آنها در اســتان برگزار شود افزود:523 کانون فرهنگی 
و هنری در اســتان در سامانه ثبت شــده که در این 

مجموعه ها 291 کتابخانه فعال است.
مدیــر دبیرخانــه هماهنگی کانون هــای فرهنگی 
مســاجد استان همدان با اشــاره به اینکه بیش از 30 
هزار نفر از اســتان در ســامانه سراســری »بچه های 
مســجد« ثبت نام کرده انــد گفت: نیمه دوم امســال 
افزایــش کانون هــا را در برنامه داریم کــه اولویت با 

تشکیل کانون های روستایی است.
وی با بیان اینکه از 570 کانون اســتان 523 مورد 
در ســامانه ثبت شده است افزود: از 523 کانون، 259 

مورد روستایی و بقیه شهری است.

ردار همدان ربر ش ا ايان ها م سران   ب نت ا مدير معا

8 دستگاه اتوبوس جدید به مناطق کم برخوردار شهر اضافه شد
هگمتانه، گروه خبــر همدان: مدیر معاونت 
شهرداری  مسافربری  پایانه های  و  اتوبوسرانی 
همدان گفت: هشت دستگاه اتوبوس جدید در 
مناطق کمتر برخوردار شــهر همدان جانمایی 

شد.
بابک اسدی در گفتگو با فارس از اضافه شدن هشت 

اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوســرانی همدان خبر داد 
و اظهار کرد: فعًا شــرکت ســازنده هشت اتوبوس را 
تحویل داده و بقیه را هم امیدواریم به زودی به ناوگان 

اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه اتوبوس هــای جدید وارد ناوگان 
شــده و خدمات ارائه می شــود گفت: اکثر اتوبوس ها 

در نقاطی نظیر کوی شــهید مدنی، کوی فرهنگیان، 
اسامشهر و... فعال هستند.

اتوبوســرانی و پایانه های مسافربری  مدیر معاونت 
شــهرداری همدان با بیــان اینکه ســعی  کرده ایم تا 
مســاوات بین مناطق برخوردار و غیر برخوردار شــهر 
برقرار شــود افزود: قیمت هر یک از اتوبوس ها نزدیک 

به یک میلیارد و 500 میلیون تومان است.
وی با اشــاره به اینکه 16 دســتگاه اتوبوس جدید 
خریــداری شــده که فعًا هشــت دســتگاه اتوبوس 
جانمایی شــد گفت: امیدوارم با جانمایی اتوبوس های 
جدید بخشی از مشکات مناطق کمتر برخوردار شهر 

رفع شود.

ر همدان



یده مزا  

یک شــهردار همدان در نظر دارد در راستا اجرا مصوبه هیئت مدیره ســازمان،  نسبت به اجاره   م  و ن و ترا ســازمان 
، تامین نیرو انسان باشد. ( اقدام  پارکین کیش  از طریق برگزار مزایده، به شرکت ها حقوق )که موضو فعالیت شرکت : خدمات
یل(  به نشان  نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل م آید جهت شرکت در مزایده،  اسناد تکمیل شده را تا مهلت تعیین شده )به شرح 
یت، روبرو کالنتر 15،  ساختمان ترافیك، طبقه دوم،  سازمان حمل و نقل و ترافیك شهردار همدان  همدان،  میدان رسالت،  بلوار و

ویل و  رسید  دریافت نمایند.    ت
- متقاضیان م توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سازمان حمل و نقل و ترافیك شهردار همدان مراجعه و یا اسناد را  از نشان اینترنت 

:http  دریافت نمایند.  ets.hamedan.ir
ک و مهر شده تسلیم شود. - بها پیشنهاد باید از حی مبلغ مشخ ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت 

- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله  قبول شرایط و تکالی سازمان حمل و نقل و ترافیك  م باشد. 
ه برنده اول یا دوم مزایده اعالم انصراف نمایند، مبلغ تضمین شرکت در مزایده آنان ضبط خواهد شد. - چنان

- سازمان در رد یا قبول هر یك از پیشنهاد ها مختار است .
ویل تضمین قرارداد، به حساب سازمان حمل و نقل و ترافیك واریز نماید.  ام ت - برنده مکل است 2 ماه اجاره پیشنهاد  خود را هن

- میزان تضمین قرارداد جهت شرکت برنده: 
اد ب ن ار   دات معاد   ما ا ع ا  ان  ان ت  مانت نام بان   ارا 

ردار همدان ک ش را م  ن   مان   سا

3  تماس حاصل نمایید. - جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 9- 215317
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ها م ر ستاد  ن
فرمانده معظم کل قــوا در احکام جداگانه ای 
امیــر ســرتیپ محمدرضا آشــتیانی را به عنوان 
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار 
ســرتیپ غامرضا ســلیمانی را به سمت رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقاب 

اسامی منصوب کردند.

را  ر برا ا ا   ا  ار
د  م ن دا  ت ا اي
ا د را بر م دارد ايران 

ســید عباس موسوی ســخنگوی وزارت امور 
خارجه گفت: امیدواریم اروپایی ها در فرصت 10 
روزه باقیمانــده و تا پایان مهلــت 60 روزه اقدام 
عملی و ملموســی برای اجرای اینستکس بردارند 
در غیــر این صورت ایــران 16 تیرماه گام دوم را 

بر می دارد.

مان  ر
ا اساس  ن    م

ادر داري در ب
وزیر کشــور خبر داد: در بنــادر 5 میلیون تن 
کاالی اساســی داریم. در واردات کاالهای اساسی 
مشــکلی نداریم. در حوزه خریــد گندم، دغدغه 
و نگرانی نیســت. به نهادهــای مربوطه گفته ایم 

نظارت ها و پیگیری هایشان را بیشتر کنند.

رد ها  ات ا س ت ما ر
ت ن ن ان

وزیر اقتصاد گفت: از 40 میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتِی ســال گذشــته، تاکنون 18.5 میلیارد 
دالر ارز به کشــور برگشته اســت. کارگروه ویژه 
برای بررسی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات 
تشــکیل می شــود. به طور قانونی نمی توانیم از 

سپرده های بانکی مالیات بگیریم.

مد ن م
د م م ش ا " م " 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قطعاً در تیرماه به 
این پرونده در دادگاه به صورت علنی رســیدگی 
می شــود. همچنین در همین تیــر ماه به پرونده 
قتل شــیرمحمدعلی رسیدگی خواهد شد. ضمن 
اینکه در ارتباط با پرونده قتل امام جمعه کازرون 

نیز دیروز جلسه دادگاه برگزار شد.

ندان ها استان  مدير 
ت  را  ران برا ما
ار شد مد بر رم ش

پــس از تعییــن کمیته ویژه از ســوی رئیس 
قوه قضاییــه بــه منظــور بررســی علــت قتل 
شــیرمحمدعلی در زندان تهران بــزرگ، نتیجه 
تحقیقات روشــن و به رئیــس قوه قضاییه اعام 
شده اســت. برکناری مدیرکل زندان های استان 
تهران، نتیجه بررســی های این کمیته بوده است. 
همچنین شــنیده می شــود رئیس زندان تهران 
بزرگ و اندرزگاه محل نگهداری شــیرمحمدعلی 

نیز از مسؤولیت خود برکنار شدند.

ا انع

تراکنش ناموفق اینستکسی!!!

اي ا   دا  ا

ا و   ت ب ا ب
اد ت ا ا ا ا در ن ا

بهروز  و جهــان:  ایــران  هگمتانــه، گروه 
ریخته گــران با قرار بازداشــت موقت به اتهام 
اخالل در نظــام اقتصادی از طریق تحصيل مال 

نامشروع، صبح دیروز بازداشت شد.
روز دوشــنبه قهرمانی نماینده دادســتان از صدور 
دســتور جلــب ریخته گران کــه نام او در جلســات 
رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه چندین بار 

مطرح شده بود، خبر داد.
ابتدای شهریور ســال 1392 بود که خبر بازداشت 
عناصر یک شبکه فســاد اقتصادی به  اتهام اخال در 
نظام اقتصادی در رســانه ها منتشر شد؛ پرونده ای که 
بعدها به پرونده »برادران ریخته گران« معروف شــد، 
شــبکه سازمان یافته ای از فســاد که با سوءاستفاده از 
اجرای سیاســت های اصل 44، بدون اهلیت و با خرید 
سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام 
به سوءاستفاده های گسترده در این زمینه کرده بودند.
بر اساس آنچه همان موقع در رسانه ها منتشر شد، 
آنان با روش های متقلبانه و با تشــکیل شــرکت های 
مختلف در خارج از کشــور محصوالت این دو شرکت 
پتروشــیمی را به شــرکت های خود فروخته و منابع 
حاصــل از آن را در یکــی از کشــورهای حوزه خلیج 
فارس و همچنین یک کشــور اروپایــی به نام خود و 
بستگان شان سرمایه گذاری کردند. در نهایت اقدامات 
این گروه منجر شــد شرکت پتروشــیمی اصفهان با 
بیش از یک هزار میلیارد تومان بدهی در خرداد 92 به 
تعطیلی کشــیده شود و این گروه 400 میلیارد تومان 

نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار شوند.
نهایتــاً پرونــده ایــن گــروه آبــان  ســال 95، با 
کیفرخواســتی با 10 عنوان اتهامی بــرای 45 متهم، 
روانه دادگاه انقاب شد. میزان مال مورد رسیدگی نیز 

آن گونه که از سوی دادســتان وقت تهران اعام شد، 
یک هزار و 600 میلیارد تومان بود که 800 میلیارد آن 

در همان زمان رسیدگی مسترد شد.
24 تیر 97 بود که حجت االســام غامحســین 
محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه قضاییه در یکصد و 
بیســت  و هشتمین نشست خبری خود از صدور حکم 
پرونده ریخته گران خبــر داد و گفت: در حکم صادره 
بــرای 41 نفر تا کنون حبس و مجازات در نظر گرفته 
شــده اســت و اینها به مبلغ قابل توجهی باید رد مال 

کنند و حداکثر 15 سال حبس دارند.
دوم مرداد 97 عباس جعفری دولت آبادی دادستان 
ســابق تهران جزئیات بیشتری از این پرونده بیان کرد 
و گفــت: در پرونده گروه »ریخته گران« که 41 متهم 
دارد، حضور انــواع متهمان و ارتــکاب جرایم متعدد 
توسط کارمندان دولت، وکیل، مدیر بانک و... را شاهد 
هستیم و این نحوه مشارکت، موید سازمان یافته بودن 
اقدامات عوامل اصلی  است. این افراد در چندین استان 

فعالیت داشتند و متهمان اصلی پرونده با اعمال نفود و 
پرداخت رشوه موفق شدند وجوه زیادی را تحت عنوان 

تسهیات از بانک ها اخذ کنند.
وی افزود: دو متهم اصلی پرونده به15 سال حبس 
و رد مال بــه میزان 859 میلیارد تومان و 26 میلیون 
یورو محکوم شده اند و جالب توجه این است که مبلغ 
فوق صرفاً نیمی از رد مال اســت؛ چرا که نیمی دیگر 

در مرحله  رسیدگی مسترد شده بود.
دادستان سابق تهران از محکومیت 35 نفر دیگر در 
پرونــده گروه مذکور و تبرئــه دو نفر خبر داد و افزود: 
پرونده چهار نفر از متهمان هنوز مفتوح است. اقدامات 
مجرمانه این افراد از طریق ســه بانک صورت پذیرفته 
و مجازات هایــی همچون محرومیت از خدمات دولتی، 
جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی در کنار حبس 

و جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است.
براساس اظهارات دادســتان تهران دو متهم ردیف 
اول پرونده باید 26 میلیون یورو رد مال داشته باشند 
که بــا توجه به قیمت 10 هزار تومانــی یورو در بازار 
آزاد ایــن عدد معادل 260 میلیارد تومان خواهد بود.) 
البته امروز این رقم چیزی معادل 380 میلیارد تومان 

است(.
این روزها باز هم نامه بهروز ریخته گران سر زبان ها 
افتاده؛ آن هم در پرونده رسیدگی به اتهامات مدیران 
بانک ســرمایه و آن هم به عنوان یکی از عناصر اصلی. 
تقریباً جلسه ای از رســیدگی به پرونده مدیران بانک 
ســرمایه وجود ندارد که نامــی از ریخته گران مطرح 
نشــود چه آنجا که بخشــایش، کاظمی و رســولی به 
عنوان اولین متهمان پرونده محاکمه شدند و چه آنجا 
که هادی رضوی و حســین هدایتی پای میز محاکمه 

آمدند.

ر

تحریم های آمریکا، عامل عبور ایران از سقف ذخایر اورانيوم است

هگمتانه، گــروه ایران و جهــان: وزیر امور 
خارجه روسيه گفت که اقدام آمریکا در تحریم 
ایران، عاملی بود که باعث شد تا ایران از سقف 

ذخایر اورانيوم عبور کند.
»سرگئی الوروف« ضمن تأکید بر اهمیت پایبندی 
به توافق هسته ای با ایران )برجام(، تحریم های آمریکا 
را عامل اقــدام اخیر تهران در عبور از ســقف ذخایر 

اورانیوم دانست.
به نوشته خبرگزاری »نووســتی«، الوروف در این 
مورد گفت: »تصمیم ایران برای عبور از ســقف ذخایر 
اورانیوم، ناشــی از تحریم های آمریکا بود. ما بر اهمیت 

تعهد به توافق هسته ای با ایران تأکید داریم.«
وی افزود: »برای آنکه بدانیم چه اتفاقی در جریان 
اســت، الزم اســت که کل تصویــر را ببینیم. در نظر 

نگرفتــن زمینه اقدامات یکــی از طرفین برجام، ما را 
به جمع بندی درستی نمی رساند. بگذارید یادآور شوم 
که برنامه جامع اقدام مشــترک یک بســته است، در 
واقع یک بسته جامع از تعهدات و حقوق متقابل تمام 
طرف هــای توافق. بخشــی از این تعهــدات، تعهدات 
داوطلبانــه  ایران به پایبندی به ســقف ذخایر اورانیوم 
با غنای پایین و آب ســنگین است. اما این ]تعهدات[ 
ضرورتا به حق ایران برای غنی ســازی تا سطح 3.67 
درصد و تولید آب ســنگین وابسته اســت. ایران باید 
مــازاد ]اورانیــوم غنی شــده و آب ســنگین[ خود را 
می فروخت و این کار تا همین اخیرا به شــکلی بسیار 

موفق انجام می شد.«
الوروف تأکید کرد کــه ایران پس از خروج آمریکا از 
توافق هســته ای با ایران در ماه می  سال قبل، به فروش 
اورانیوم غنی شــده مــازاد با درصد غنای کــم به دیگر 
کشورها از جمله روسیه ادامه می داد. اما آمریکا با اعمال 
آخرین دور از تحریم های هســته ای علیــه ایران، عما 
صادرات آب ســنگین و اورانیوم غنی شده را غیر ممکن 
کرد. مقامات روس پیشــتر هشدار داده بودند که اعمال 
چنین تحریم هایی، ایران را در شرایطی قرار می دهد که از 

سقف های لحاظ شده در برجام عبور کند.
یک منبع آگاه دوشنبه )1 جوالی/10 تیرماه( اعام 
کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده 3.67 درصد ایران از 
300 کیلوگرم عبور کرده است.)جزئیات بیشتر( آژانس 

بین المللی انرژی اتمی این خبر را تأیید کرده است.
»محمــد جــواد ظریــف«، وزیر امــور خارجه 
ایران ســاعاتی بعدتر ایــن خبــر را تأیید کرد و 
افــزود: »این موضــوع را قبا اعام کــرده بودیم 

و لذا بر اســاس آنچــه که اعــام کرده ایم خیلی 
شــفاف گفته ایم که چه کار می کنیم و براســاس 
آن نیــز عمل می کنیــم و این را از حقوق خود در 

می دانیم.« برجام  چارچوب 
عبور ایران از سقف های مجاز اورانیوم 3.67 درصد 
نزدیــک به دو ماه بعد از ضرب االجلی انجام می شــود 
که شــورای عالی امنیت ملی جمهوری اسامی ایران 
به کشورهای باقی مانده در توافق هسته ای برای عمل 
بــه تعهدات خود به ویــژه در حوزه های بانکی و نفتی 

صادر کرد.

اب  ا ب ن و   
هگمتانه، گروه ایران و جهان: براساس رأی 
دیوان عالی کشــور، دیه زنان و مردان از این 
پس به طور یکســان دیده می شود و صندوق 
به پرداخت  بدنی ملزم  تأمين خســارت های 

مابه التفاوت دیه زنان و مردان است.
براین اســاس، با رأی وحــدت رویه دیوان عالی 
کشــور به شــماره 777، تکلیف صنــدوق تأمین 
خســارت های بدنی به پرداخت مابــه التفاوت دیه 
جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا مشخص شد.
احمد محمدی عضــو هیأت مدیره انجمن آیین 
دادرســی مدنی ایران، در رابطه بــا این رأی دیوان 
عالی کشــور، گفت: قبًا در شــرع متونی و فقه ما 
دیه زن نصف دیه مرد تعیین شــده است و تا زمانی 
که به ثلث دیه نرســد برابر اســت و پس از آن به 
یک باره نصف می شود. این موضوع بر اساس استناد 

قرآنی است.
وی ادامه داد: دیوان عالی کشور در گذشته با 
توجه به قانونی که مجلس وضع کرده بود بیمه ها 
را مکلــف کرد که بحث شــرعی و فقهی نســبت 
به زنــان و مردان را در بحث دیه نفس یکســان 
ببیند؛ چرا کــه در این رأی معتقــد بود بیمه ها 
هنگام عقد قرارداد برایشــان فرقــی نمی کند که 
زن یا مرد قــرارداد بیمه را منعقــد کند. حقوق 
یکســان و درآمد یکســانی دارنــد در نتیجه در 

زمان جبران خســارت نیز باید یکسان ببینند.
این حقوقــدان ادامه داد: در نتیجه بر اســاس 
این رأی، در بیمه شــخص ثالث بیمه به طور کامل 
باید خســارات را بپردازد. این در حالی اســت که 
در بعضــی از دادگاه ها بحث دیه اعضا مطرح شــده 
و در آنجــا می گویند که قانون پرداخت خســارات 
در مــورد دیه نفس اســت نــه اعضــا. در نتیجه 
اختاف نظرهای گوناگونی در برخی از اســتان ها در 
ســطح دادگستری ها مطرح شــد و مجدد کار را به 

دیوان عالی سپردند.
عضــو هیأت مدیــره انجمن آیین دادرســی 
مدنی ایران افــزود: این موضوع در دیوان عالی 
کشــور نیز به تازگی مطرح شده و طی یک رأی 
این موضوع تعیین شــده که در مورد دیه نفس 
هــر آنچه مــواد قانونی وجود دارد شــامل دیه 

می شود. هم  اعضا 
محمدی گفت: بنابراین شــرکت های بیمه باید 
در پرداخت خســارات مربوط به دیه اعضا، زن و 
مرد را یکســان ببینند و مابه التفاوت هزینه آن از 
صندوق جبــران و تأمین خســارات جانی تأمین 

خواهد شد.
وی گفت: بنابراین زنان چنانچه دچار خســارات 
جانی شــوند چه در دیه نفس و چــه در دیه اعضا 

خسارات آنها مانند مردان کامل پرداخت می شود.

ان و  ایران 
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ت  تر س ار    ه

ا در همدان ا

فرمانده انتظامی اســتان از کشف 35 
هزار ليتر ســوخت قاچاق در همدان خبر 

داد.
سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: در پی 
کســب خبری مبنی بر اینکه شخصی با هویت 
معلوم در یکی از مناطق حاشــیه شهر همدان 
اقــدام به نگهداری فرآورده هــای نفتی می کند 
مأمــوران پس از اعــزام به محل مــورد نظر و 
شناســایی کامل این مــکان متوجه توقف یک 

کامیون نفت کش در مقابل این مکان شدند.
وی افزود: پــس از دقایقی یــک خودروی 
نیسان نیز به محل مورد نظر مراجعه و به همراه 
کامیون نفتکش اقدام به تخلیه سوخت کردند.

کامرانــی صالح ادامــه داد: مأموران پس از 
مشاهده تخلیه سوخت توسط کامیون نفتکش 
و نیســان ســریعا وارد عمــل شــده و پس از 
بررســی های مخازن خودروها، هر دو راننده را 
دستگیر و با مراجعه به محل نگهداری سوخت 
35 هزار لیتر فــرآورده نفتی قاچاق که در زیر 

زمین جاسازی شده بود را کشف کردند.
فرمانــده انتظامــی اســتان در پایان گفت: 
ســوخت مکشــوفه به انبار شــرکت نفت شهر 
همدان منتقل شد و متهمان برای رسیدگی به 

تخلفات خود به مراجع قضایی معرفی شدند.

از 10 تن سنگ سيليس  * کشف بيش 
قاچاق در همدان

از  انتظامی شهرســتان همدان نیز  فرمانده 
کشــف 10 تن سنگ ســیلیس قاچاق توسط 
مأموران پاســگاه انتظامی آبشــینه خبر داد و 
گفت: در پی کســب خبری مبنــی بر فعالیت 
افــرادی در زمینه قاچاق ســنگ ســیلیس از 
کوه های یکی از روســتاهای شهرستان همدان 
شناســایی و دســتگیری آن ها در دستور کار 

مأموران پاسگاه انتظامی آبشینه قرار گرفت.
ســرهنگ جمشــید باقری با بیــان اینکه 
مأمــوران با همکاری کارکنــان اداره صنعت و 
معدن، دو خودرو را حین حمل ســنگ قاچاق 
مشاهده و متوقف کردند، افزود: در بررسی های 
صورت گرفته از خودروی اول، 10 تن ســنگ 
سیلیس قاچاق و خودروی دیگر حاوی 17 تن 
سنگ الشــه بود که به تأیید کارشناسان اداره 

صنعت و معدن هم رسید.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: دو 
متهم در این زمینه بازداشــت و پس از تشکیل 
پرونــده به مرجع قضائی معرفی و ســنگ های 
کشــف شــده نیز تحویل اداره صنعت و معدن 

داده شد.

* کشف 12 دستگاه کولر گازی قاچاق 
در همدان

رئیــس پلیس آگاهی اســتان همدان نیز از 
کشف 12 دســتگاه کولر گازی خارجی قاچاق 
به ارزش یک میلیــارد و 200 میلیون ریال در 
این استان خبر داد و گفت: کارآگاهان مبارزه با 
قاچاق پلیس آگاهی استان همدان حین کنترل 
خودروهای عبوری در ایســتگاه بازرسی شهید 
زارعی، به یک دســتگاه کامیون ایســوزو که از 
یکی از اســتان های غربی بــه مقصد تهران در 
حال حرکت بود مشکوک شدند و آن را متوقف 

کردند.
ســرهنگ رضــا زارعی بــا بیــان اینکه در 
بررسی های ابتدایی مشخص شد خودرو حامل 
تعدادی کولرگازی خارجی و قاچاق است، ادامه 
داد: بافاصله خودرو به همراه راننده و سرنشین 
به اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
انتقال داده شد و 12دستگاه کولر گازی قاچاق 
در مارک های مختلــف به ارزش یک میلیارد و 

200 میلیون ریال از این خودرو کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان گفت: 
پرونده مقدماتی در این زمینه تشــکیل شده و 

در تعزیرات حکومتی تحت رسیدگی است.

حرفه ای  قاچاقچــی  دســتگيری   *
موادمخدر در همدان

رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
همدان نیز از دستگیری قاچاقچی حرفه ای مواد 
مخدر با 10 ســال سابقه فعالیت در این استان 

خبر داد.
ســرهنگ هادی قزوینه در تشریح این خبر 
گفت: کارکنــان پلیس مبارزه بــا مواد مخدر 
شهرستان همدان یکی از قاچاچیان مواد مخدر 
که 10 ســال در زمینه تهیه و توزیع انواع مواد 
مخدر صنعتی و نیمه صنعتی فعالیت داشت را 

دستگیر کردند.
وی افزود: این فرد موقع دســتگیری150 
گرم انواع مــواد مخدر صنعتی و نیمه صنعتی 
و مبلــغ 15 میلیــون ریال وجــه نقد همراه 
داشت که با تشــکیل پرونده به مرجع قضائی 

معرفی شد.

ر
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امور  کل  مدیر  رویــداد:  گروه  هگمتانه، 
مالياتی اســتان همدان با بيــان اینکه 31 
تيرمــاه، آخرین مهلت ارائــه الکترونيکی 
اظهارنامــه مالياتــی اشــخاص حقوقی و 
ارائه  گفت:  اســت،  اجاری  امالک  صاحبان 
اظهارنامه شــرط برخــورداری از هرگونه 

تسهيالت مالياتی است.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل امــور مالیاتی اســتان همــدان، محمد 
دلشــادی اظهار کرد: بر اســاس قانون، اشخاص 
حقوقی و صاحبان امــاک اجاری تا پایان تیرماه 
فرصت دارند اظهارنامــه مالیاتی عملکرد 1397 
خود را بــه صورت الکترونیکی از طریق ســامانه 
عملیــات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشــانی 
www.tax.gov.ir تســلیم و مالیات متعلقه را 

پرداخت نمایند.
وی با بیان اینکه شــرط برخورداری از هرگونه 
تسهیات قانونی، نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای 
مؤدیــان مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد 
مقرر قانونی اســت، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
و پرداخــت مالیات در موعــد مقرر، موجب تعلق 
جریمه برای اشــخاص حقوقی و صاحبان اماک 
اجاری خواهد شــد که ایــن جریمه نیز غیر قابل 

بخشودگی است.

ار  ا برداشت  ا م
ار رستان ب ش

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر جهاد 
کشاورزی شهرســتان بهار از آغاز عمليات 
برداشت محصول جو از مزارع این شهرستان 

خبر داد.
هوشنگ کرمی با اعام این خبر اظهار کرد: در 
سال زراعی جاری حدود 17 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی شهرستان شامل حدود 12 هزار هکتار 
از اراضی دیم و پنج هزار هکتار از اراضی آبی زیر 

کشت محصول جو رفته است.
وی ادامه داد: با توجه به آماده ســازی مناسب 
اراضی اســتفاده از بذور اصاح شــده و کود های 
شیمیایی و بارندگی مناسب در اوایل فصل، مزارع 

از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
کرمی میانگین عملکرد در مزارع آبی را چهار 
هــزار و 500 کیلوگرم و مزارع دیم را یک هزار و 
200 کیلوگرم اعــام و بیان کرد: با این وضعیت 
پیش بینی می شود از مزارع شهرستان بیش از 37 

هزار تن جو برداشت و روانه بازار داخلی شود.

ر داد ن  ره ر را   مدير م
اري  ا  مرمت ب
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هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر ميراث 
گردشــگری  و  دســتی  صنایع  فرهنگی، 
شهرستان رزن از آغاز مرمت گنبد امامزاده 

هود )ع( در این شهرستان خبر داد.
شهروز کهیایی گفت: تعویض آجر بدنه و گنبد 
و کف ســازی داخل بنا از جمله اقدامات مرمتی 
ســاختمان امامزاده هود )ع( است که با اعتبار در 
نظر گرفته شــده برای این فصل از مرمت تعویض 
آجر بدنه و گنبد و کف ســازی داخــل امامزاده 

آغاز شده است.
مدیــر میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری شهرســتان رزن اعتبار این عملیات 
را 300 میلیــون ریال از محــل اعتبارات بناهای 

تاریخی و مذهبی عنوان کرد.
کهیایی گفت: بنــای امامزاده هود )ع( مربوط 
به دوره ایلخانی است و در روستای »ینگه قلعه« 
از توابع بخش مرکزی شهرســتان رزن واقع شده 

است.
وی گفت: این اثر 12 اســفند 1327 به شماره 
367 به عنــوان یکی از آثار ملی ایــران به ثبت 

رسیده است.

ر داد ردار همدان  رست م يک ش سر

ب  ت و  وا ب و ب ا    
هگمتانه، گروه رویداد: سرپرست منطقه یک 
تعریض  پروژه  اجرای  با  شهرداری همدان گفت: 
و بازگشایی معبر پشت ساختمان جدیداالحداث 
دادگستری شاهد کاهش معضالت ترافيک درون 
شهری در محور بلوار بعثت و خيابان سعيدیه باال 

هستيم.
بــه گــزارش هگمتانه بــه نقل از روابــط عمومی 
شهرداری منطقه یک همدان، مســعود دهبانی صابر 
با بیــان اینکه هدف از بهســازی و تعریــض معابر و 
فضاهای شهری، تسهیل عبور و مرور شهروندان است، 
خاطرنشان کرد: اجرای پروژه تعریض و بازگشایی معبر 
پشت ســاختمان جدیداالحداث دادگستری عاوه بر 
اینکه موجب تســهیل عبور و مرور در این محور شده، 
سبب دسترسی آسان از بلوار بعثت به خیابان سعیدیه 
باال خواهد شد که این موضوع نقش بسزایی در کاهش 

حجم ترافیک در بلوار بعثت و چهارراه سعیدیه دارد.
گفتنی است، طی دو روز اخیر به همت واحد فنی 
مهندســی منطقه یک به میزان 800 تن آسفالت در 
خیابانهای اطراف ســاختمان جدید دادگســتری و به 

متراژ پنج هزار مترمربع ریخته شد.
تیم های آســفالت منطقه یک شهرداری همدان تا 
ساعات پایانی دیروز و با هدف اتمام عملیات و آسفالت 

کامل خیابانهای اطراف به فعالیت خود ادامه دادند.
* عمليات آسفالت ریزی فنيشری بلوار بعثت 

محوطه پشت ساختمان جدید دادگستری
طی روزهای دوشــنبه و سه شــنبه به همت واحد 
فنی مهندسی منطقه یک شهرداری همدان به میزان 
800 تن در بلوار بعثت خیابانهای اطراف ســاختمان 
جدیــد دادگســتری و به متــراژ پنج هــزار مترمربع 

آسفالت ریزی شد.

امسال کتابخانه عمومی مظاهری مریانج افتتاح می شود
کل  مدیر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
کتابخانه هــای عمومــی اســتان همــدان از 
مریانج طی  مظاهــری  کتابخانه  بهره بــرداری 
امســال خبر داد و گفت: در حال حاضر سرانه 
کتابخانه های عمومی در اســتان همدان به ازای 
هر 100 نفر 4.32 درصد اســت که باید تا پایان 

امسال به 4.89 درصد برسد.
به گــزارش خبرنــگار هگمتانه، فرمانــدار همدان 
ظهر دوشنبه در جلســه انجمن کتابخانه های عمومی 
شهرســتان همــدان با تأکیــد بر گســترش فضای 
کتابخانــه ای در همدان، اظهار کرد: یکی از برنامه های 
اصلی ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه و دسترسی 

تمام شهرستان به کتابخانه است.
حســین افشــاری با بیان اینکه برای دسترسی به 

فضای مطالعه و کتاب خوانی نیازمند زیرساخت است، 
افــزود: از همین رو ســاخت کتابخانه های عمومی در 

نقاط مختلف شهرستان در دستور کار قرار دارد.
وی بیــان کــرد: افتتــاح کتابخانــه مریانج جزء 
اولویت هــای فرمانداری همدان اســت که بخشــی از 

نقدینگی آن تخصیص یافته است.
فرمانــدار همدان با بیان اینکه 55 پروژه اولویت دار 
امســال برای شهرســتان همدان تعریف شده است، 
گفت: طی ســه ماه آینده پنج پروژه در همدان شامل 
ساخت اســتخر بانوان و کلینیک امید به بهره برداری 

می رسد.
مدیر کل کتابخانه های عمومی اســتان همدان نیز 
در این جلسه با تشــریح برنامه های سال جاری اظهار 
کرد: امسال افتتاح کتابخانه مظاهری مریانج در دستور 

کار بــوده که این کتابخانه با یک هزار و 408 مترمربع 
در مراحل پایانی قرار دارد.

عاطفــه زارعی با اعام اینکه در حال حاضر همدان 
دارای 27 بــاب کتابخانه عمومی اســت، ابراز کرد: تا 

پایان سال این تعداد به 35 باب می رسد.
 وی سرانه کتابخانه های عمومی در استان به ازای 
هــر 100 نفر 4.32 درصد عنوان کرد که باید تا پایان 

امسال به 4.89 درصد برسیم.
زارعی به توسعه کتابخانه شــهید مدرس با زمین 
500 متری و زیربنای 360 مترمربعی نیز اشاره کرد و 
گفت: رشــد سرانه کتاب در شرایط کنونی 3.7 درصد 
اســت که پیش بینی می شود امسال رشد 15 درصدی 

داشته باشیم.
زارعی تصریح کرد: در حال حاضر 30 هزار و 219 

نفر عضو کتابخانه عمومی همدان هستند که باید این 
تعداد تا پایان سال به 33 هزار و 724 نفر برسد.

وی بــا اشــاره به اجــرای برنامه هــای فرهنگی 
در طول ســال، عنوان کرد: برگزاری نشســت های 
کتاب خــوان، نقد کتــاب، اجرای مســابقات برخط 
و مهــارت کارکنان  دانــش  ارتقــای  کتابخوانــی، 
شهرســتان همدان، راه اندازی پیشــخوان کتاب در 
روســتاهای فاقد کتابخانه و 931 برنامه فرهنگی از 

برنامه هاست. این  جمله 
وی به برگزاری نهمین دوره جشــنواره کتابخوانی 
رضوی نیز اشاره ای کرد و با بیان اینکه استقبال از این 
جشنواره گسترده است، گفت: عاقه مندان به شرکت 
در جشــنواره می توانند از ابتدای اردیبهشــت تا 15 

تیرماه ثبت نام و شرکت کنند.

ند در م ا د مرد ن نماي

تأمين بودجه بهسازی 76 کيلومتر محور روستایی نهاوند
هگمتانــه، گروه شهرســتان: نماینده مردم 
نهاوند در مجلس شورای اسالمی گفت: بهسازی 
76 کيلومتر محور روستایی نهاوند اخذ مجوز و 

تأمين اعتبار شده است.
حســن بهرام نیــا اظهار کــرد: محور روســتایی 
نهاوند- گیان راه ارتباطی چند روستای بخش گیان 
و زرین دشــت و نیز مســیر تردد گردشگران سراب 

گیان است.
وی تصریح کرد: این محور مسیر تردد گردشگران 
اســت و این حجم ترددها و کم عرض بودن این محور، 

هر ساله تصادفات زیادی اتفاق می افتاد.
بهرام نیا افــزود: اعتبار این پــروژه که 17کیلومتر 

طول دارد 24 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی است 
که در حال حاضر در حال انجام عملیات اجرایی است.

وی عنــوان کرد: مســیر 19کیلومتــری نهاوند از 
ســه راهی دهفول به شهر برزول و از شــهر برزول تا 
ســه راهی فارســبان که یک مســیر گردشگری است 
و جمعیت 20 هزار نفری روســتایی از آن اســتفاده 
می کنند از دیگر پروژه هایی اســت که در دستور کار 

قرار گرفته است.
عضو کمیســیون انــرژی مجلس بیــان کرد: با 
بهره برداری از پروژه های راه روســتایی شهرســتان 
نهاوند بیــش از 30 هزار نفر از جمعیت روســتایی 
این شهرســتان از خدمات بهره مند شــده و شاهد 

کاهش تلفات جانی و بروز حوادث و سوانح جاده ای 
بود. خواهیم 

بهرام نیــا با اشــاره بــه عملیات اجرایــی زیرگذر 
»کفراج«، گفــت: پروژه زیرگذر »کفــراج« در محور 
نهاوند - فیروزان قرار گرفته که با پیگیری های صورت 
گرفتــه و نیاز مبرم این محور بــه تعبیه زیرگذر مبلغ 
1.5 میلیــارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی برای 

آن جذب  شده است.
وی اظهار کرد: این پروژه دارای 55 درصد پیشرفت 
فیزیکی است و امیدواریم این پروژه در آینده نه چندان 

دور با تأمین اعتبار مناسب به بهره برداری برسد.
بهرام نیا با اشــاره بــه ظرفیت های ســراب های 

نهاونــد، تصریح کرد: ســراب های نهاونــد به عنوان 
ظرفیت گردشــگری و همچنیــن بحث خروجی آب 
این ســراب ها که کارکرد ملی دارد لذا باید متولیان 
و مســؤوالن امر با بی توجهی و به سادگی از کنار این 

نکنند. مهم گذر 
وی تأکید کرد: خوشبختانه با پیگیری های صورت 
گرفته معاون امور اقتصادی ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان 
در نهاونــد حضور یافته و ضمن بازدید از ســراب های 
گیان و گاماســیاب، جهت تأمیــن و اختصاص بودجه 
به منظور ساماندهی و تقویت زیرساخت های موجود در 

این مناطق قول مساعدت ویژه دادند.

رستان ش

ت  ا  ا  ن ا ن ن ا ا ون  ا
هگمتانه، گروه رویداد: اداره کل اســتاندارد 
همــدان حمایت تمــام قد از صنایــع به ویژه 
شرکت های دانش بنيان را به عنوان راهبرد نوین 
خــود در پيش گرفته و در این راســتا کارخانه 
بين المللی »الکترونيــک رایان نيک« به عنوان 
یک شرکت دانش بنيان توانسته نشان ارزشمند 

استاندارد دریافت کند.
عامت استاندارد روی کاالها و محصوالت، رضایت 
مصــرف کنندگان را از کیفیــت و مرغوبیت آن جلب 
می کنــد و اداره اســتاندارد برای آرامــش و اطمینان 
مصرف کننده، کارخانه ها و صنایع را برابر با مقررات و 
قوانین از فیلترهای مختلفی عبور داده و با آزمون های 
دشــوار و پیچیده صاحیت و شایســتگی آنها را برای 

دریافت نشان استاندارد می سنجد.
کارخانــه بین المللی »الکترونیک رایان نیک« یکی 
از همین صنایعی اســت که از آزمون های اســتاندارد 
سربلند بیرون آمده و موفق به دریافت این نشان ملی 

ارزشمند شده است.
این کارخانه یک شــرکت دانش بنیــان در زمینه 
تولید تجهیزات الکترونیکی آموزشــی و آزمایشگاهی 
اســت که با تولید 73 نوع محصول کشور را از واردات 
ایــن اقام بی نیاز کرده و به تازگی تولید المپ ال. ای. 

دی را به سبد محصوالتش اضافه کرده است.
در آیینــی ابتــکاری و خاقانه از ســوی اداره کل 
اســتاندارد همدان پروانه کاربرد نشان استاندارد به دِر 
این کارخانــه برده و این موفقیت را بــا کارگران این 

واحد تولیدی به جشن و شادمانی نشستند.
مدیــرکل اســتاندارد همدان هــدف از این کار را 
تشــویق و ترغیب صنایع برای اخذ پروانه استاندارد و 
ایجاد انگیزه برای ارتقای کیفیت کاالهای تولید شــده 
عنوان کرد و گفت: کیفیت موضوعی کلیدی محسوب 

می شود که با رونق تولید پیوند خورده است.
محمــد مــددی هــدف اول و آخر اســتاندارد را 
پشــتیبانی از کاالی وطنی و حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان می داند و در این راه افزون بر وظیفه نظارتی 
و حاکمیتــی نقش مشــاور و راهنمای دلســوز برای 

صاحبان صنایع و فعان اقتصادی را ایفا می کند.
وی افزود: امســال عــاوه بر المپ هــای ال. ای. 

دی برای هشــت محصول دیگر اســتان پروانه نشان 
اســتاندارد صادر شــده و 48 پروانه نیز برای سه سال 

آتی تمدید شده اند.
مددی حمایت بی چون و چرا از محصوالت صادرات 
محور را از برنامه های استاندارد عنوان کرد و به تولید 
و صادرکنندگان نوید بســته های تشویقی و حمایتی 
دولت در زمینه نشان ســازی تجاری و دریافت نشــان 

استانداردهای ملی و بین المللی را داد.
وی از فعــاالن اقتصــادی همــدان خواســت این 
فرصت هــا را غنیمت شــمرده و نهایت بهــره را برای 
توســعه و تقویــت عرضه کاالهای خــود در بازارهای 

جهانی ببرند.
معاون امور اقتصادی اســتاندار همدان که در این 
آیین حضور داشت، اســتاندارد را از شاخص های مهم 

اقتصاد مقاومتی دانســت و گفت: نشــان اســتاندارد 
تضمین کننده کیفیت کاال و عاملی مهم برای تشویق 

و توصیه مردم به استفاده از کاالی ایرانی است.
* شناسایی صنایع راکد همدان در دستور کار
ظاهر پورمجاهد به تاش دولت برای رونق گرفتن 
بخش تولید اشــاره کرد و گفت: به دســتور استاندار 
روزهای دوشنبه شــهرک های صنعتی سراسر استان 
بــا هدف شناســایی صنایع راکد و تعطیــل بازدید و 

سرکشی می شوند.
وی تأکید کرد: یکــی از راه های تحقق رونق تولید 
بازگشت کارخانه های از کارافتاده به چرخه تولید است 

که در این باره کارهای خوبی انجام شده است.
معاون امــور اقتصادی اســتاندار همــدان گفت: 
شهرســتان رزن از مناطقی است که آثار سیاست های 
دولت به خوبی در آن مشهود است و روحیه تاش به 
ســمت توسعه در مدیران و مســؤوالن این شهرستان 

موج می زند.
فرماندار رزن نیز شــرکت بیــن المللی الکترونیک 
رایان نیک را الگوی مناســبی بــرای جوانان و دانش 
آموخته های بیکار معرفــی کرد که با تکیه بر دانش و 
فناوری داخلی توانسته کشور را از واردات بی نیاز کند.
ســید رضا ســامتی از وجود 41 کارخانه و واحد 
تولیــدی فعــال در رزن خبر داد و خاطرنشــان کرد: 
در شــرایط تحریم و تنگناهای اقتصادی وجود چنین 
صنایعی با مدیران متفکر و توانمند برای استان همدان 
نعمتی بزرگی به حســاب می آید که شایسته قدردانی 

است.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با ابراز خرسندی 
از اشتغال 50 نفر از جوانان جویای کار این شهرستان 
گفــت: با توســعه کارخانه و ایجاد خــط تولید جدید 

امکان جذب 50 نفر دیگر فراهم می شود.
حمید شاهنجرینی گفت: با دریافت نشان استاندارد 
عرضه و فروش المپ های ال. ای. دی در کشــور آغاز 
شده و برای صادرات این محصول به چین و کشورهای 

همسایه به ویژه عراق برنامه ریزی می کنیم.
وی از دولت خواستار حمایت از شرکت های دانش 
بنیان شــد و تأکید کرد: بهبود فضای کسب و کار در 

کشور مهمترین خواسته ما از دولتمردان است.

ر داد ن  رسا ر مدير را  ش

عمليات بهسازی راه روستایی »نوار - ینگی قلعه« در رزن
هگمتانــه، گروه شهرســتان: مدیــر راه و 
شهرســازی شهرســتان رزن از آغاز عمليات 
بهسازی و آســفالت راه روستایی »نوار – ینگی 

قلعه« خبر داد.

به گــزارش هگمتانــه به نقــل از روابط عمومی 
راه و شهرســازی اســتان همدان، احمــد محمدی 
بیــان کرد: این راه روســتایی از روســتاهای بخش 
مرکزی شهرســتان رزن به طول حــدود 600 متر 

برای اجرای ابنیه، ساب بیس در صورت لزوم، بیس 
بــه عرض هفت متر و آســفالت بیندر به عرض 5.5 
متر و ضخامت شــش سانتی متر و با حضور بخشدار 
مرکزی، رئیس شــورای روستای نوار و با حضور تیم 

خاکبرداری و برداشــت خاک نباتی و دکوپاژ مسیر 
شروع شد.

وی ادامه داد: بــرای تکمیل این پــروژه اعتباری 
افزون بر 237 میلیون تومان مورد نیاز است.
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در بیشتر مواقع با به کار گیری ایده های ساده 
اما خاقانه می تــوان راهکار های مؤثری در انجام 
کارهای روزانــه که گاهی اوقات مشــکل آفرین 
می شوند ارائه داد و به ســادگی از نکات خاقانه 
در امور مختلف اســتفاده کــرد. در این بخش به 

بیان نکاتی از این دست می پردازیم.
- بــرای تمیــز کــردن جرم الســتیک درب 
ماشین های لباسشــویی بهترین معجون، ترکیب 
جوش شیرین و سرکه است. کمی جوش شیرین 
روی قســمت های جرم گرفتــه ریخته و روی آن 
ســرکه بریزید و اجازه دهیــد این مخلوط یک تا 
دو ســاعت بماند و بعد با کمک مســواک جرم ها 

را پاک کنید.
- بــرای از بیــن بــردن بوی بد ســطل زباله 
می توانید آن را با تکه های یخ که با مقدار مساوی 

آب و سرکه درست کرده اید، تمیز کنید.
- یک قاشــق چوبی بر روی قابلمه بگذارید و 
خیالتان راحت باشــد که محتویات داخل قابلمه 

سر نخواهد رفت.
- اگر در خانه نرم کننــده لباس ندارید کافی 
است هنگام شستشو یک قاشق غذاخوری جوش 
شــیرین روی لباس ها بریزید تا مانند نرم کننده 

لباس عمل کند.
- حتمــا دیده اید لباس ها بعــد از مدتی، بی 
رنگ و رو میشــوند. برای بازگشــت درخشش به 
لباس، یک چهارم فنجـــان نمک ید دار به مایع 
شستشوی لباس ها اضافه کنید و آن ها را بشویید.
- بهتریــن راه برای شستشــوی شــیرآالت 
اســتفاده از محلول آب و صابون اســت که رنگ 
طبیعی آنها را حفظ می کند و باعث براق شــدن 
آنها می شود. برای این کار از اسکاجهای اسفنجی 

استفاده کنید تا خطی روی آنها نیفتد.
- برای پاک کردــن لّکه از روی دیوار آجری، 
سطح مورد نظر را با آجر مشابه دیگر بسایید و یا 

از تکه ای سمباده نرم کمک بگیرید.
- بــه منظور ســفیدکردن ســیاهی های کف 
ماهیتابه و قابلمه می توانید از خمیردندان کمک 
بگیریــد. نوع خمیردندان هم مهم نیســت. فقط 
حدودبیســت دقیقه بگذاریــد خمیر روی ظرف 

بماند.
- برای تمیز کردن مواد چســبناک روی هود 
و باالی اجاق گاز، کمــی  الکل را روی پارچه نرم 
ریخته و تا از بین رفتن لکه ها، روی ســطح هود 

بمالید.
- برای تمیز کردن صفحه مشــبک هود یک 
لیوان جوش شــیرین داخل یک ظرف بزرگ آب 
جوش بریزید و صفحه مشبک هود را داخل ظرف 

بگذاریــد تا چند دقیقه بماند و کاما" جرمگیری 
بشود.

- تابه چدنــی را با نمک های درشــت و یک 
اسفنج زبر تمیز کنید. با مالیدن دانه های درشت 
نمک به وســیله یک اســفنج زبر بر کف یک تابه 
چدنی می توان بقایای غذا را از کف تابه پاک کرد 
و بعد تابه را با آب گرم شســت. بعد از شستشــو 
تابه را با مقداری روغن زیتون و روغن سبزیجات 

چرب کنید.
- برای تمیزکردن قاشق و چنگال و چاقوهای 
دم دســتی. ظرفی را پــر از آب کرده و مقداری 
سرکه و جوش شیرین به آب اضافه کنید؛ سپس 
قاشــق و چنگال و چاقوها را به مدت یک ساعت 

داخل مایع قرار دهید تا حسابی براق شوند.
- برای اینکه مانع از ریخته شدن گوشت کوبیده 
از سیخ بشوید و گوشت کباب کوبیده هنگام پخت از 
سیخ جدا نشود، کافیست قبل از اینکه گوشت را به 

سیخ بکشید، روی سیخ آب پیاز بپاشید.
- برای آن که بوی ماهی از دست زدوده شود 
بهتر است دســت های خود را با محلول سرکه و 

آب و یا آب و نمک بشویید.

مت ت  س

هگمتانه، گروه خالقيت: در محيط منزل و 
یا محل کار خود و یا هرجای دیگر می توانيد 
خالق باشــيد و با خالقيت خود به سالمتی 
دهيد.  اهميت  نيــز  اطرافيانتان  و  خودتان 
شاید با اجرای روش های زیر بتوانيد در حفظ 
سالمت و جلوگيری از ابتال به انواع بيماری ها 

مؤثر باشيد.
میــان  دــر  گاهــی  اســت  ممکــن   -
بربخورید که  مواردــی  به  ســیب زمینی های تان 
جوانه زده اند و از آنجایی که ســیب زمینی جوانه 
زده برای ســامتی مضر اســت پیشنهاد می کنم 
آنها را در یک گلدان عمیق بکارید. پس از مدتی 
ســیب زمینی های زیبایی که به صورت ارگانیک 
هستند را برداشت کرده و لذت ببرید.این نکته از 
موضوعات مهم در کاشت سبزیجات در آپارتمان 

است.
- بهتر اســت شــش گیاهی را که وجودشان 
حشرات را از خانه شما دور میکنند بشناسید. این 
شــش گیاه عبارتند از نعناع فلفل، سنبل طیب، 
ریحان، اسطوخودوس، گل همیشه بهار و رزماری.
- پــس از این کــه آبلیمو و آبغــوره را داخل 
شیشــه ریختید، بهتر اســت شیشه را داخل آب 
جوش قرار دهید تا آنزیــم و باکتری های موجود 

در آن، از بین برود و کپک نزند.
- برای انکه کیک به راحتی از قالب جدا شود 
بهترین روش این اســت که پیش از ریختن مایه 
کیک درون ظرف، کف ظرفتان ارد بپاشید و بعد 
از پخت کیک قالب را کمی در اب سرد نگه دارید.
- خیلــی از خانوم ها دوســت دارند تخم مرغ 
را قبل از گذاشــتن داخل یخچال بشورند؛ اینکار 

بدلیل نفوذ بیشتر میکروب ها. اشتباه است.
- برای سرخ کردن بادمجان با کمترین مقدار 

روغن
ابتدــا در یک قابلمــه آب بریزید و بگذارید به 
جوش بیاید، کمی روغن و نمک به آن اضافه کنید 
)مثل ماکارونی( ســپس بادمجان ها را داخل آب 
جوش بریزیــد و بعد از پنج دقیقه آبکش کنید و 

در نهایت بادمجان ها را سرخ کنید.
- از ظرفی ک تفلونش خراب شــده استفاده 
نکنید. ایجاد خش در ظــروف تفلون یعنی مواد 
شیمیایی آن درون غذا میرود. یکی از عوارض این 

مواد، بیماری تیروئید است.
- آب حاصل از پخت ماکارونی و تخم مرغ آب 
پز را دور نریزید. آب نشاســته ماکارونی و کلسیم 
تخم مرغ از جمله مواد معدنی خاک است، از آن 

برای آبیاری گلدان ها استفاده کنید.
- اگر میخواهید بدانید چطوری بوی سوختگی 
را از بین ببرید کافیســت یک تکه نان روی برنج 
قرار دهید و موقع کشــیدن، نــان را بردارید. و یا 
اینکه یک عدد پیاز را پوســت کنده و در داخل 
برنــج فــرو کنید پیاز بــوی ســوختگی را بخود 

می گیرد.

- بــرای اینکه پنیر پیتزایتان خوب کش بیاید 
قبل از اینکه پیتــزا را داخل فر بگذارید روی آن 

آب اسپری کنید.
 - به منظور رسوب زدایی کتری یک لیموترش 
را به چند قســمت برش میدهیم سپس کتری را 
پر از آب میکنیم و میگذاریم حداقل نیم ســاعت 
بجوشد. آب لیمو باعث میشود رسوب ها و جرم ها 
به راحتی و بدون کوچکترین زحمتی پاک بشوند.
- بــرای این که میگو در هنگام پخت شــکل 
حلزونــی به خود نگیرد فقط کافی اســت پس از 
تمیز کردن با چاقوی تیز 4 برش در بند پشــت 

میگو به عمق نیم سانتیمتر ایجاد کنید.
- اگر فضــای حمام و دستشــویی منزلتان 
بوی نامطبوعی گرفته کافیســت چند تکه ذغال 
بــرای بوزدایــی داخل فضا قــرار دهید. قدرت 

بوزدایی ذغال عالی است.

ت ن  ب و   
هگمتانه، گروه خالقيــت: ما در دنيای رنگها 
زندگــی می کنيم و تــا حد بســيار زیادی به 
رنگها خو گرفته ایــم. رنگی بودن جهان یکی از 
بزرگترین موهبتهای الهی است که باعث شادی 
و نشاط انسانها شده و موجب رسيدن به اميد و 

آرامش در آنان می شود.  
همه مــا از وجود رنگهــا آگاهیم اّما آیــا از تأثیر 
آنهــا بر روح، روان، ذهن و اندیشــه مان نیز باخبریم؟ 
روان شناســان دریافته اند که رنگهــا تأثیرات معجزه  
آسایی بر روح و روان انسانها داشته و عاقه به رنگهای 
خاص نیز گویای بســیاری از ناگفته های ذهن و روح 

آنهاست.

آنچــه باید در رابطه با تأثیرات رنگها به آن بپردازیم، 
بررسی اثرات رنگها بر خاقیت فکری و ذهنی کودکان و 
رشد تفکر در آنها ست؛ چرا که می توان از رنگها بعنوان 

ابزاری در خدمت رشد تفکر بچه ها استفاده کرد. 
قبل از هر چیز الزم اســت بدانیم که رنگها چطور 
تعریف می شوند؟ رنگ به کیفیتی گفته می شود که با 
آن می توانیم اسمی برای آنچه در طیف می بینیم مثل 
سبز، زرد، قرمز، نارنجی و... بگذاریم. ته رنگ نیز وقتی 
ایجاد می شــود که به رنگ موردنظر کمی رنگ سیاه 
اضافه شود و تون وقتی ایجاد می شود که به رنگ مورد 

نظر کمی خاکستری اضافه شده باشد.
حال در اینجا به بررســی تأثیر رنگهای مختلف بر 

خاقیت افراد می پردازیم.
*رنگ قرمز

رنگ قرمز یکی از ســه رنگ اصلی است که بسیار 
هیجان انگیز و اعتمادآفرین است و اغلب، خطر و آتش 
را تداعی می کند. در ضمن حــواس را تحریک کرده 
و انرژی های متمرکز، جاه طلبی، شــهامت و اشــتها را 
افزایــش می دهد. قرمز، رنگی اســت هیجانی و ذهن 
منطق گــرا را به زانو در می آورد. این رنگ، انرژی مهار 
نشــده ای اســت که موجب افزایش خاقیت، انرژی و 

شادابی در زندگی می گردد.
رنگ قرمز در معماری کاســهای درس، کاربردی 
ندارد؛ زیرا دیوارهای قرمز کودکان را آشــفته حال و 
بَــد خلق می کند و به علــت روح هیجانی که در این 
رنگ نهفته اســت، کودک را از حالت آرام خارج کرده 
و بــه جنب و جوش و ناآرامی می کشــاند و از تمرکز 
او جلوگیری می کند؛ لذا بهتر اســت از رنگ قرمز در 
فضای کاسی اســتفاده نشود اما می توان از این رنگ 

در محیطهای بازی، نمایش و ورزش استفاده کرد.
*رنگ زرد

در میان رنگهــا، زرد باالترین بازتابش را داشــته و 
محــرک فکر اســت. این رنگ، ســمبل طبیعی آگاهی 
و روشنی اســت و روی ضمیر انسان، خاقیت و مثبت 
اندیشی اواثر می گذارد بطوری که مثبت بودن را تداعی 
می کند؛ ولی در عین حال، معانی منفی زیادی دارد. زرد 
یکی از رنگهای اصلی است که با فعالیتهای ذهنی تداعی 
دارد و هوش و کنجکاوی فرد را تقویت می کند. بنابراین با 
نماد سرعت، بویژه سرعت تفکر و تصمیم گیری در ارتباط 

است و تمرکز حواس را باال می برد.
*رنگ ليمویی

لیمویی یکــی از رنگهای خانواده زرد می باشــد که 
نشان دهنده شخصیت مثبت و زود فهمی است. در ضمن 
ترکیب آن با آبی آسمانی نشــانگر ذهن باز، فهم زیاد و 
درک بسیار شفاف است. برای حذف معانی منفی آن، از 

رنگ خاکستری و خانواده آن استفاده می شود.
رنگ زرد در دکوراســیون داخلی، فضا را روشن و 

شاد می ســازد ولی مشاوران و مددکاران اجتماعی که 
سر و کارشان با کسانی اســت که از لحاظ احساسی، 
آسیب پذیرند باید در انتخاب این رنگ با احتیاط عمل 
کنند؛ زیرا این رنگ هم برای احساســات خوب و هم 
برای احساسات بد بسیار تحریک کننده  است. الزم به 
ذکر اســت که طراحان اتاقهای آموزشی هم از این امر 
مستثنی نبوده و باید در انتخاب رنگ فضای آموزشی 

توجه الزم را داشته باشند.
*رنگ نارنجی

رنگ نارنجی، مخلوطی از قرمز و زرد اســت و گفته 
شده شوق را با استعداد ترکیب می کند. در ضمن رنگ 
یادگیــری، آزمایش، قضاوت، پذیرش یا رد مطلب هم 
هست. نارنجی احساسات متاطم و هیجانی را تسکین 
می دهد و برای رســیدن به آرامش بسیار مؤثر است؛ 
چرا که قسمت زرد آن، با خنثی کردن انرژی و هیجان 
رنگ قرمــز، انجام این فرایند را بــه صورت عقانی و 

منطقی تضمین می کند.
قرار گرفتن در محیــط نارنجی، افق دید و فکر را 
وســیعتر کرده و رنگی انقابی بشمار می رود، چرا که 
پشــتکار و پروژه های رسیدن به گامهای موفقیت آمیز 
را ترسیم می کند. نارنجی به تقویت ایده آلهای دوستانه 
و اجتماعی، خاقیت و خودشــکوفایی کمک می کند. 
در رنگ نارنجی، حســی مستتر شــده که می تواند بر 

حمله های غیرمنطقی و ترسها پایان دهد.
رنگ نارنجی، رنگی زنده و قوی اســت و بهتر است 
با رنگهایی همچون ُرســی یا زردآلویی مخلوط شــود 
تــا اتاق را از حالت پرتنــش خارج کرده و به محیطی 
آرام  و دوستانه تر تبدیل کند. از آنجا که نارنجی رنگی 
است محرک، برای فضای آموزشی در مقطع دبستان 
بسیار ایده آل است؛ چرا که از یک طرف دانش آموزان 
را ســرزنده، نیرو بخش، گرم و آرامش طلب می کند و 
از طــرف دیگر از خواب آلودگی و بی عاقگی کودک 

مخصوصاً در ساعات اولیه صبح جلوگیری می کند.
*رنگ سبز

رنگ سبز می تواند در درون ساختار روان شناختی 
مــا تعادل کامــل ایجاد کند و در بیــن همه رنگها از 
همه آنها خوشــایندتر است، زیرا چشــم برای تمرکز 
کردــن روی آن هیچ نیازی به تنظیم شــبکیه ندارد. 
روان شناسان بر این عقیده اند که سبز حالتی از نگرش 
ذهنی مثبت را ایجادکرده و چون با رنگهای طبیعت، 

بیشــتر سر و کار دارد احساس ثبات و امنیت را در ما 
تقویت می کند. البته رنگ ســبز در تُن های متفاوت، 

نمادی متفاوت دارد.
رنگ ســبز در تُن های متفاوت وجــود دارد مانند 
سبز یشــمی. در این رنگ، آرامش روحی نهفته شده 
و فراســت و هشیاری فرد را باال می برد. سبز به انسان 
کمک می کند تا اسرار نهان جهان هستی را بهتر درک 
کرده و به او بینش فلســفی همراه با عقل سلیم عطا 
می کند. کسانیکه سبز یشــمی را دوست دارند بطور 

ذاتی روشن بین و منطقی هستند.
سبز تیره نشان دهنده قابلیت اعتماد است و فردی 
که این رنگ را دوست دارد، دارای شخصیت با ثباتی 
است که در بحرانها می تواند بدون دستپاچگی کنترل 
اوضاع را در دســت گیرد. در چنین اشــخاصی عقل، 
منطق و ذهنیت واقع بیــن از خصوصیات درونی آنها 
زاییده شــده است.درضمن اختاط ســبز تیره با آبی 

آسمانی، آزادی اندیشه و خاقیت را نشان می دهد.
ســبز، یک رنگ ثانویه است که از ترکیب دو رنگ 
متضاد زرد و آبی بدســت می آید. ایــن رنگ چون با 
طبیعــت در ارتباط اســت، رنگی متعادل محســوب 
می شــود و به آرامش روحــی و اعصاب کمک کرده و 

محیطی آرامش بخش را ایجاد می کند. 
ســبز برای دکوراســیون اتاقهای مطالعه، فضا های 
آموزشی و مکانی که به تمرکز احتیاج دارد با اهمیت 
بوده و رنگ ایده آلی محســوب می شــود. این رنگ به 
اتاق و کسانیکه در آن فضا قرار دارند، آرامش  متعادلی 

می دهد. 
اگر ســبز را با انواع کرم و سفید مخلوط کنیم و در 
رنگ آمیزی اتاق و فضای آموزشــی بکار بریم، فضای 
آرام بخش و تفکر آمیزتری خواهیم داشت و اگر با رنگ 
قرمز ترکیب شــود، به شکوفایی خاقیت افراد در آن 

فضا پرداخته وازخود ترکیبی قوی می سازد.
رنگ آبی با رنگ سبز ترکیبی دلنشین و هماهنگ 
دارند که در طبیعت به صــورت گلهای آبی در میان 
شاخ و برگهای سبز نمودار شــده است. این دو رنگ 
بــه کاس، فضایی متعادل و آرام دادــه و به تقویت 
تمرکز افراد می انجامد که برای اتاقهای مطالعه بســیار 
ایده آل است. بطور کلی تلفیق این دو رنگ، آرام بخش 
و متمرکــز کننده حــواس اســت. تونالیته های قرمز، 
صورتی و زرد، هم دــر ترکیب رنگی با آبی، همراهان 

بســیار عالی محسوب می شوند و می توانند هر کدام از 
سردی رنگ آبی بکاهند.

*رنگ آبی
آبــی، یکــی از رنگهای اصلی اســت کــه به رنگ 
حقیقت شــهرت دارد. این رنگ نشانگر ذهن عالی و 
هوش سرشار است و با احساسات و معنویت در ارتباط 
اســت. این رنگ، آرام، آرامش بخش و تســلی دهنده 
اســت. اگر کسی بیش از حد احساس ناراحتی کرده و 
در آستانه خشم و اضطراب قرار داشته باشد پوشیدن 
لباس آبی، آرامش و هماهنگی  ذهن او را افزایش داده، 
باعث باالرفتن تفکر او می شــود. باألخره توانایی آرام 
کردن روح مشوش راداشته و آرامش خیال او را فراهم 
می آورد. )مانند حالتی که در اثر نگاه به آســمان برای 

فرد حاصل می شود(.
هنگامــی که آبی به دو قســمت رنگهای تیره تر و 
روشن تر تقسیم می شود، نشان دهنده نوعی شخصیت 
در فرد اســت. فردی که به آبی تیره عاقمند اســت، 
قابل اعتماد، عاقل و جسور خواهد بود و چون با تمرکز 
شدید روی عقل و منطق حرکت می کند، ممکن است 
احساساتش تحت الشــعاع قرار گرفته، آن را از دست 
بدهــد و یا ضعیف تر عمل کند. بر عکس، افرادی که به 
آبی روشن عاقمندند،ذاتا هنرمند و فرهیخته هستند. 
این تیپ افراد را بیشتر افراد هنرمند، طراح، نویسنده 
و هنرپیشه تشکیل می دهند که در فعالیتهای خاقانه 
شرکت دارند. رنگ آبی، تخیل فعال و حتی در بعضی 

موارد بیش از حد خاق را القا می کند.
از آنجا که رنگ آبی، کیفیتی ســرد و رسمی دارد، 
فضا را به آرامش می کشــاند و البته از حالت دوستانه 
و گرمی بخش دور می کند. لذا بهتر اســت در فضاهای 
آموزشــی و کاس، این رنگ را با تلفیق رنگهای دیگر 

استفاده کرد.
*رنگ بنفش و ارغوانی

بنفش، ترکیبی از رنگ قرمز و آبی اســت که یکی 
از معنوی ترین رنگها بشمار می آید و نشانگر هماهنگی 
بین عقل و احساســات و مرز بین معنویات و مادیات 
محسوب می شــود. این دو رنگ در سمبولیسم رنگها 
تفاوت چندانی ندارند به همین منظور در یک قسمت 

قرار می گیرند.
این دو رنگ با تفکر عالی، درک روحی و تواناییهای 
روانی مرتبط هستندو در تلفیق این دو رنگ، تُن های 
مختلفی بچشم می خورد که هر کدام بیانگر خصوصیت 

روحی افراد است.
رنگ ارغوانی مایل به آبی، کمال گرایی، ایده آلیسم، 
انسان گرایی و تفکر فلسفی را تقویت می کند. کسانیکه 
این ترکیب را دوست دارند افرادی پر احساس و خوش 
فکرند و دارای حس ششــم قوی ای هستند. ارغوانی 
روشــن، رنگی اســت که در تصمیم گیــری با تفکر و 

منطق در ارتباط است.
عناصــر تشــکیل دهندة رنگ بنفــش، قرمز و آبی 
هســتند. امتزاج این دو رنگ با بنفش، سردی و گرمی 
خاصی را در محیط ایجاد کرده که رنگ قرمز، گرمی 
فضا و رنگ آبی ســردی آن را بیشــتر می ســازد؛ لذا 
طیفهــای کم رنگ بنفش به فضا و محیط آموزشــی؛ 
آرامش، روحیه و شــادابی را تلقین می کند، ولی الزم 
به ذکر است که قرار گرفتن به مدت طوالنی در فضای 
صرف بنفش،سبب افسردگی می شود، زیرا انرژی های 
آن به قدری قوی اســت که ذهن نمی تواند بار اضافی 
آنرا تحمل کرده و از خود واکنش نشــان می دهد.پس 
بهتر است در طراحی فضای آموزشی، رنگ بنفش را با 

رنگهای سفید، سبزو یاسی  ممزوج کرد.

استفاده خالقانه از وسایل دور ریختنی

هگمتانه، گروه خالقيت: وسایل دور ریختنی 
هميشه هم دور ریختنی نيستند، بلکه می توانند 
با دیدن  بسيار مفيد و دوست داشتنی باشند و 

آنها از هنرمندی خود لذت ببریم.
تابحــال به این فکر کرده اید که با وســایل دور 
ریختنــی می توانید بســیاری از وســایل کوچک و 
بزرگ مورد نیازتان را بســازید؟ بــا این کار هم به 
محیط زیست کمک کرده اید و باعث شده اید زباله 
کمتری تولید شــود و یا انرژی کمتری برای بازیافت 
وســایل دور ریختنی صرف شــود و هم اینکه دیگر 

الزم نیســت پول اضافی برای خرید وســایل جدید 
کنید. خرج 

اگر میخواهید از وســایل دور ریختنی یا بازیافتی 
خود مجددا اســتفاده کنید بهتر اســت آنها را جلوی 
چشــمتان بگذارید و چند دقیقه ای بــه آنها بنگرید، 
ببینید چــه تصویر جدیدی از آنها دــر ذهنتان نقش 

می بندد؟ 
البتــه برای اینکــه بتوانید بهتر تصمیــم بگیرید، 
لیســتی از وسایل مورد نیازتان را تهیه کنید و ببینید 
که کدام یکی از موارد لیست تان را می توانید از میان 

این وسایل به دست آورید!  
همچنیــن می توانید با توجه به روزهای خاصی که 
در ایران داریم کاردســتی درست کنید، مثل تزیین 

سفره هفت سین با وسایل دور ریختنی.
از رایج تریــن وســایل دور ریختنــی می توان به 
بطری های پاســتیکی و شیشــه ای نوشــیدنی ها، 
بطری هــای فلــزی و ظــروف یکبار مصرف اشــاره 
کــرد. پرکاربردترین ابزار مورد نیاز شــما برای این 
کار چســب، قیچی، میخ و وســایل تزئینی کوچک 
مثل روبان، گل و... می باشــد. بهتر است از رنگها نیز 

برای زیبا کردن وسایل جدید اســتفاده کنید مثل 
رنگ روغن، گواش و حتی الک ناخن هایی که دیگر 

نمی کنید. استفاده 
آموزش استفاده مجدد از وسایل دور ریختنی اصا 
دشوار نیســت؛ فقط کافیست ایده های خاقانه تان را 

پرورش دهید.
در تصاویر این بخش، نمونه های آموزشی جذاب و 
دوست داشتنی از کارهایی که با وسایل دور ریختنی 
می توان انجام داد آورده ایم، که به آســانی درســت 

می شوند و کاربردهای مناسبی دارند.

هگمتانه، گروه خالقيــت: گاهی اوقات برای 
اینکه همه اعضای خانواده دور سفره غذا جمع 
شوند و به دور از زندگی ماشينی امروز، هرکس 

جداگانه غذا نخورد، بهتر است غذاهای جدید و 
خالقانه را امتحان کنيــم و همه را جذب غذای 

خوشمزه خود نمایيم.
در ایــن بخش پخــت "کوکوی مرغ و قــارچ" را 
برای یک دورهمی خانوادگی به شــما بانوی دوستدار 

خاقیت آموزش میدهیم.
*  روش پخت کوکوی مرغ و قارچ 

مــواد الزم برای پخت این غذا عبارتند از؛ یک عدد 
ســینه مرغ، یک لیوان قارچ خرد شــده، چهار قاشق 
غذاخوری فلفل دلمه ای نگینی ریز شــده، دوقاشــق 
غذاخوری آرد گندم، سه عدد تخم مرغ، نمک و فلفل 

سیاه و آویشن، بکینگ پودر یک قاشق چایخوری، یک 
لیوان پنیر پیتزا رنده شــده و نصف لیوان نخودفرنگی 

پخته.
ابتدا مرغ را بپزید و ریز خرد کنید و با ســبزیجات 
مخلوط نمایید. تخم مرغ را جدا هم بزنید به آن آرد و 
بکینگ پودر و ادویه ها را اضافه کنید و خوب مخلوط 

کنید تا یکدست شود.
بعــد از آن همه مواد کوکــو را داخل آن بریزید و 
خــوب مخلوط کنید. در آخریــن مرحله پنیر پیتزا را 

اضافه کنید.
حاال کف تابه را چــرب کنید و بگذارید خوب داغ 

شود. حتما از تابه نچسب استفاده کنید مواد کوکو را 
داخلش بریزید و خوب پخش کنید.

بعد زیر تابه را روشن کنید در آن را ببندید و اجازه 
دهید مواد ما نیم ســاعت با حرارت مایم خوب سرخ 

شوند. 
بعد آن را برگردانید تا طرف دیگر هم خوب برشته 
شود. اگر تابه رژیمی ندارید و تابه معمولی دارید کوکو 

را برش دهید و برگردانید.
این کوکو را میتوان داخل فر هم درســت کرد به 
این روش که کف قالب را کمی چرب کنید مواد کوکو 
را داخلش بریزید و اجازه دهید نیم ســاعت داخل فر 
180 درجه بماند. بعد هم ســه دقیقه گریل را روشن 

کنید تا روی آن برشته بشود.

کوکوی مرغ و قارچ
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ان و  ایران  ورزش  

ر

ا  ت  ر ر ه
اي س ت  همدان در ن

هماهنگی  جلسه  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
فوتبال  هيأت  فوتبال،  فدراسيون  مسؤوالن 
همــدان و هيأت فوتبال تهــران به منظور 
برگــزاری مرحلــه مقدماتــی رقابت های 
قهرمانی فوتبال نوجوانان و جوانان آســيا 

برگزار شد.
در این نشســت که با حضور ابراهیم شکوری، 
مسؤولین  فوتبال،  فدراسیون  دبیرکلی  سرپرست 
و نمایندــگان کمیته هــا، عبــاس صوفی رئیس 
هیــأت فوتبال همدــان، شــیرازی رئیس هیأت 
فوتبال اســتان تهران برگزار شد، آخرین اقدامات 
و برنامه هــای مورد نظــر به منظــور میزبانی از 
بازی های مقدماتی قهرمانی نوجوانان در همدان 
و مرحله مقدماتی رقابت های جوانان در تهران که 
به ترتیب در شهریور و آبان برگزار می شود، مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنیــن مقــرر شــد فدراســیون فوتبال 
بــا همــکاری شــهرداری تهــران و همدان و 
ســایر ارگان هــا و نهادهای مربوطــه از تمامی 
ظرفیت هــای خود به منظــور حضور حداکثری 
عاقمندــان بــه فوتبال و حمایــت همه جانبه 
از تیم هــای ملــی فوتبال جوانــان و نوجوانان 

کند. استفاده 

ند همدان  ان د در بان
ر رمان  در 

هيأت  دبير  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
بانوان  گفــت:  همــدان  وميدانــی  دو 
دو  مســابقات  در  اســتان  این  دونده 
خوش  کشــور  دختر  نوجوانان  وميدانی 

. ند خشيد ر د
مسعود بنوان اظهار کرد: مسابقات دو ومیدانی 
بانوان نوجوان ایران به میزبانی شهرکرد و شلمزار 
بــا حضور 220 ورزشــکار در 10 ماده ورزشــی 

پیگیری می شود.
وی اضافــه کرد: دــر ماده پرتــاب وزنه زهرا 
بختیاری از همدان به نشــان طا دســت یافت 
ضمن اینکه این ورزشکار همدانی در ماده پرتاب 

دیسک نیز سوم شد.
بنوان خاطرنشــان کرد: در ماده دوی 3 هزار 
متر نیز فاطمه چناری از همدان بر روی ســکوی 

دوم ایستاد.

ر

ناب  ر م همدان 
مايت ما برا  د  م ا ن

ري ها ابت بر ر ر
هگمتانــه، گروه ورزش: شــيما صفایی 
نابغه تنيس روی ميز همدان به همراه زهره 
ابوطالبيان مربی با ســابقه این استان برای 
عزیمت به کمپ برترین های جهان در کشور 

چين نيازمند حمایت مالی هستند.
کنفدراســیون تنیس روی میز آســیا از شیما 
صفایی نابغه تنیس همدــان به همراه یک مربی 
برای حضور در کمپ تمرینی و پیشــرفته شنزن 

چین که از نهم مرداد آغاز می شود، دعوت کرد.
مربی تنیــس روی میز همدان دــر این باره 
اظهار کرد: برای حضور در این دوره حرفه ای باید 
با هزینه شــخصی اعزام شویم که با توجه به زیاد 

بودن هزینه آن برایم مقدور نیست.
زهــره ابوطالبیــان بیان کرد: پــس از حضور 
دــر این کمپ نیــز باید همراه با شــیما صفایی 
نابغــه تنیس روی میز همدــان راهی رقابت های 
بین المللی هنگ کنک بشویم که در مجموع 250 
میلیــون ریال هزینه مربــی و 180 میلیون ریال 

هزینه ورزشکار اعزامی خواهد بود.
وی اضافه کرد: در صورتی که هزینه ها تأمین 
شــود به این دو رویداد مهم اعزام می شویم؛ چرا 
که در نامه ارسالی آورده شده هزینه ها یا باید به 
صورت شخص تأمین شود و یا اینکه هیأت تنیس 

روی میز استان تقبل کند.
مربی تنیس روی میز همدان خاطرنشــان کرد: 
تاکنون موفق به تأمین هزینه ها نشده ایم و امیدواریم 
حمایت مسؤوالن را برای اعزام همراه داشته باشیم.

ابوطالبیــان اظهار کرد: حضــور در این کمپ 
و نیز مســابقات بین المللی هنگ کنگ عاوه بر 
تجربه اندوزی، به لحاظ اینکه از سطح فنی بسیار 
باال و روز دنیا برخوردار است، فرصت طایی برای 
فراگیری دانش روز و بهره مندی از ظرفیت ســایر 

کشورهای مطرح حاضر در آن است.
وی افزود: شــیما صفایی تنها ورزشکار ایرانی 
دعوت شــده به ایــن کمپ برترین هــای جهان 
در کشــور چین اســت و حضور وی در مسابقات 
بین المللی هنگ کنگ که از ســطح بسیار باالیی 

برخوردار است نیز بسیار اهمیت دارد.
این مربــی همدانی از دســتگاه ورزش و جوانان 
همدان خواست زمینه اعزام شیما صفایی نابغه تنیس 
روی میز استان به کمپ چین و مسابقات هنگ کنگ 
حمایت الزم را داشته باشد و ابراز امیدواری کرد خیران 

ورزش دوست نیز در این اعزام حمایت کنند.

ان ايران  

ظرفيت بالقوه همدان در گردشگری ورزشی
هگمتانــه، گروه ورزش: مدیــرکل ورزش و 
جوانان همدان گفت: این اســتان ظرفيت بسيار 
باالیی در رونق صنعت گردشگری ورزشی دارد و 

نباید از این ظرفيت موجود غافل بود.
محســن جهانشــیر در بازدید از دــوره مربیگری 
ورزش ســوارکاری دــر همدان گفت: هــم اکنون در 
رشــته هایی نظیر کوهنوردی و کوهپیمایی، ســنگ 
نوردی، اســکی بــرف و چمن، ســوارکاری، قایقرانی، 
اتومبیلرانی، دوچرخه سواری کوهستان و جاده دارای 
ظرفیت بســیار خوب در توســعه صنعت گردشگری 

ورزشی هستیم.
وی اضافه کرد: همچنین شــد صنعت گردشگری 

ورزشــی در توســعه اقتصادی همدان و شناســایی و 
معرفی ظرفیت های تاریخی و فرهنگی این اســتان در 

عرصه بین المللی کمک بسزایی خواهد داشت.
جهانشــیر خاطرنشــان کــرد: بر این اســاس از 
هیأت های ورزشی خواســته ایم تا با اخذ میزبانی های 
ملی و فراملی نسبت به رونق بخش گردشگری ورزشی 

نیز اقدام کنند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه رقابت های ورزشــی 
یکی از بهترین راهکارها در جذب گردشــگر اســت، 
انتظار داریم هیأت های ورزشی با رویکرد میزبانی های 

بین المللی تاش کنند.
مدیــرکل ورزش و جوانــان همدــان با اشــاره به 

نقش مهم ســمن های مردم نهاد در این حوزه گفت: 
ســمن های تخصصی گردشــگری در حــوزه جوانان 
شــرایط ایجاد ارتباط تنگاتنگ در این حوزه را مورد 

توجه قرار دهند.
وی ابراز امیدواری کرد تــا پیش از بهره برداری از 
مرکز آموزشــی تخصصی گردشگری و ظرف روزهای 
آینده شــرایط عقد تفاهــم نامه همــکاری در حوزه 
گردشگری ورزشی با سمن های جوانان استان همدان 

فراهم شود.
هم اکنون دوره مربیگری ورزش ســوارکاری در 
مرکز آموزش فنی حرفه ای همدان در حال برگزاری 

است.

برپایی 500 پایگاه آموزشی ورزشی در تابستان مالیر
هگمتانه، گــروه ورزش: رئيس اداره ورزش و 
جوانان شهرســتان مالیر از برپایی بيش از 500 
پایگاه آموزشی ورزشــی در تعطيالت تابستان 

سال جاری خبر داد.
خدرویسی افزود: با هدف غنی سازی اوقات فراغت 
فرزندــان و جوانــان این آب و خاک در شهرســتان، 
بخشها و روســتاهای تابعه مایر بیش از 500 پایگاه 
در رشته های مختلف ورزشی و فرهنگی و بیش از 21 

مکان ورزشی تحت پوشش این اداره برگزار می شود.
وی ادامــه داد: تا کنون بیش از پنــج هزار نفر از 
عاقه مندان به ورزش و کاســهای آموزشــی ورزشی 

در رده های ســنی پایــه تا جوانان در ایــن پایگاه ها 
ثبت نام کرده و زیر نظر هیأتهای ورزشــی و مربیانی 
کارآزموده و دارای مدرک مربیگری فدراسیونی و مورد 
تأیید هیأتهای ورزشــی مربوطه به فعالیت و آموزش 

مشغولند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مایر گفت: 
این کاســها در دو بخش آقایان و بانوان به فعالیتهای 
خود در طول ســه ماه تعطیلی تابســتان سال جاری 
ادامه می دهند که از ســوی بازرسان این اداره نیز از 

لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار می گیرند.
خدر ویسی افزود: با توجه به هماهنگی های الزم از 

سوی فرمانداری ویژه شهرستان مایر فرم های مربوط 
به کاسهای اوقات فراغت برای دیگر ادارات شهرستان 
ارســال شــده که با توجه به جلسه ســتاد ساماندهی 
خرداد ســال جاری، قرار بود ادارات شهرستان که با 
طرح اوقات فراغت درگیر هستند برنامه های پیش بینی 
شده خود را به این اداره ارسال کنند تا همکاری های 
الزم دــر خصــوص ارزیابــی آنها صــورت پذیرد که 
متأسفانه هیچگونه ارســال فرمی از سوی این ادارات 

صورت نگرفته است.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان مایر با 
اشــاره به فعالیت ســازمانهای مردم نهاد که دارای 

مجــوز فعالیــت از ســوی ادــاره ورزش و جوانان 
هســتند، گفت: این ســازمانها نیز با همت و تاش 
خود با ایجاد کارگاه های آموزشــی مبــارزه با مواد 
مخدر، آســیبهای اجتماعی، ازدواج آسان، آسیبهای 
شــبکه های ماهــواره ای و فضای مجــازی، فرهنگ 
سازی عفاف و حجاب در خانواده ها و جامعه، سیره 
فاطمی، قالی بافی، ســبد بافی، مروار بافی و... گامی 
در جهت غنی ســازی اوقات فراغــت این جوانان در 
شهرستان و روســتاها و بخشهای تابعه برداشته که 
هم در بخش اشــتغالزایی و هم در بخش آموزش و 

فرهنگ سازی برای جوانان بسیار مؤثر است.

ان ر م ري  

و و  ب ب  ان ب  وان ب ا ا ب ب  ن 
د ربد  م  ت ها  د  ا مان مري

مجلس  رئيس  جهان:  و  ایران  گروه  هگمتانه، 
زمانی  بفهمد  باید  ترامپ  گفت:  اسالمی  شورای 
که با ســخن زور با یک ملت متمدن ســخن 
می گوید آنها با یکدیگر همبســته تر می شوند و 
اگر این یک کالم را بفهمند بسياری از مشکالت 

آنان حل می شود.
علی الریجانی دیروز در مراسم گرامیداشت شهدای 
حمله ناو هواپیمایی آمریکا به هواپیمای مســافربری 
جمهوری اســامی، گفت: آمریکایی ها ادعا کردند که 
فرمانده ناو وینســنس اشتباه کرده و این هواپیما را با 

یک هواپیمای جنگی اشتباه گرفته است.
وی افزود: اگر این فرد اشــتباه کرده است چرا به 
فرمانده نشــان افتخار داده اید!؟ راست می گویید این 
فرد را تنبیه می کردید. پس دروغ می گویید، تناقض ها 

در رفتار آمریکایی ها بسیار زیاد است.
رئیــس مجلس گفــت: این تناقض ها بــرای افکار 
ملت ها در صحنه جهانی آشکار است مخصوصاً رئیس 

جمهور جدید آمریکا.
الریجانی با طرح این ســوال »چرا آمریکایی ها این 
کار را کردند؟«، اظهار کرد: یک نظر این است که آنها 
می خواســتند ملت ایران را بترسانند و به تسلیم وادار 
کننــد. در مجامع مختلف می گوینــد ما با این کار به 
رفتارهایی که در صحنه جهانی مورد قبول ما نباشــد 
پایــان می دهیم مثــل »الت هایی« که عربده کشــی 
می کنند این اعتبار را برای خودشــان در صحنه بین 

الملل قائل هستند.
وی اظهار کرد: این ســوال مطرح است که آیا این 
اتفاق رخ داد و یا آمریکا دچار اشتباه محاسباتی شد، 
خاطــرات افرادی که در رژیم گذشــته بودند را باید 
بررســی می کرد که از البای این خاطــرات مطالب 
مهمی کشف می شود مثل کودتای 28 مرداد و دوران 

انقاب زیرا برای ملت ایران دوران حساس بود.
رئیس مجلس با بیان اینکه ابتدا آمریکایی ها تاش 
داشــتند که شــاه را نگه دارند، خاطرنشان کرد: در 
همــان زمان آمریکا از شــاه حمایت کرد بعد از مدتی 
آمریکا افرادی را به ایران اعزام کرد و متوجه شــد که 
ادامه حضور شــاه در حکومت امکان پذیر نیست لذا 
بختیار را جایگزین شاه کرد تا از بازگشت امام )ره( به 

کشور جلوگیری کنند.
الریجانی افزود: از رهبران کشــورهای اســامی و 
همسایگان ایران اســتفاده کردند و آنها را به فرانسه 
اعــزام کردند تا با امام خمینــی )ره( صحبت کنند و 
همــه آنها اعام کردند که ما قبــول داریم این قیام، 
قیامــی بزرگ اســت و می دانیــم این قیــام به نفع 
مسلمانان اســت اما چون ممکن است خسارت زیادی 
به وجود آید و امکان دارد ارتش کودتا کند شما فعًا 

به ایران بازنگردید.
وی تصریح کرد: امام )ره( متوجه شد که سناریوی 
اصلی دشمنان جلوگیری از ورود امام به کشور است تا 
بختیار فرصت بیشتری داشته باشد و با کمک ارتش، 
حکومت تشــکیل دهد لذا امــام )ره( تصمیم گرفت 

سریع به کشور بازگردد.
رئیس مجلس یادآور شد: در این شرایط فرودگاه ها 
را بستند، مردم آماده شدند تا فرودگاه ها را باز کنند، 
رژیــم مجبور به بازگشــایی فرودگاه ها شــد و خدمه 

هواپیما کمک زیادی کردند.
الریجانــی گفت: در همان زمان هایزر به ایران آمد 
تــا کودتایی را طراحی کند اما بدنــه ارتش با آمریکا 
همــراه نبــود و به انقاب پیوســته بــود این خطای 

محاسباتی آمریکا بود.
وی اظهار کرد: آمریکا موفق نشــد و این درایت و 
فهم ایرانیان را نشــان می دهد که در زمانی که خطر 
را احســاس می کنند همراه یکدیگر هستند و پیوندی 
میان آنها وجود دارد. حرکتی که برای زدن هواپیمای 
ایرانی انجام دادند موجب شد که در دل ایرانیان علیه 
آمریکا کینه ای ایجاد شود و آنها به اهداف خود نرسند.
رئیــس مجلس می گویــد: در جنگ عــراق علیه 
ایران آمریکایی ها خطای بزرگ تری را مرتکب شــدند، 

می خواستند صدام را جلو بیندازد.
الریجانی خاطرنشــان کرد: در خاطرات مســؤوالن 
اطاعات عراق، اقدامات آمریکایی ها برای کمک به رژیم 
بعث جهت حمله به ایران مشــهود است که کشورهای 
منطقه ما نیز به صدام کمک کردند و پول های زیادی به 

صدام دادند تا انقاب ما را در نطفه خفه کند.
وی با بیان اینکه هدف آنها این بود که صدام، ایران 
را تســلیم کرده و انقاب را به شکست بکشاند، افزود: 
اما به هدف خود دســت نیافتند و ملت ایران در برابر 
آمریکا صدام و کشــورهای منطقه ایســتادند، 8 سال 
مقاومت کردند و بیش از 2000 شهید، در این شرایط 
صحنه برگشت و صدام برای آمریکا شاخ شد و آمریکا 

مجبور به لشکرکشی به کویت شد.
رئیس مجلس با بیان اینکه آمریکا شناخت درستی 
از منطقه ندارد، گفت: آمریکا در حمله به عراق اشتباه 
کرد و فکر می کرد می تواند حکومت مورد نظر خود را 
در عراق روی کار بیاورد اما رهبر دینی در عراق وجود 
داشــت که اعام کرد ملت عراق باید قانون اساســی 

بنویســد و مســؤوالن خود را انتخاب کنــد و آمریکا 
مجبور شــد گام به گام بپذیرد. خودشــان می گویند 
25 هزار کشــته داده اند و حدود 7 هزار میلیارد دار 

هزینه کردند.
الریجانی اظهار کرد: خسارت زیادی به ملت عراق 
وارد کردند و مجبور شدند عراق را ترک کنند تا بغض 
و نفرت نســبت به آمریکا در میــان ملت عراق ایجاد 
شود، ولی آمریکا موفق نشد عراق را به ایالت مستعمره 

خود تبدیل کند.
وی تأکید کرد: مشکل آمریکا این است که منطقه 
خاورمیانه به خصوص ملت ایران را نمی شناسند و فکر 
می کنند اگر 4 ناو به منطقه بیاورند می توانند کشوری 
را تصرف کنند. در طول تاریخ ایرانیان نشــان دادند 
اراده مســتحکم و همبســتگی ملی دارند که این به 

ریشه تاریخی و همبستگی ملت ایران باز می گردد.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه امروز هم در مسئله 
هســته ای این گونه تحریم های عجیــب را علیه ملت 
ایران اعمال کردند، گفــت: رفتارهای اخیر آرام علیه 
ایران را آنالیــز کنید. ابتدا باگســتاخی ملت ایران را 
تروریســت خواند، بعد سخت ترین تحریم اعمال شد و 

گفتند روی میز پرونده نظامی است.
الریجانی اضافــه کرد: با برخی کشــورهای درب 
و داغــون منطقه هم برای ائتــاف علیه ایران تماس 
گرفتند، اما نتوانســتند چون این کشورها همسایه ما 
هســتند و می دانند اگر علیه ایــران ائتاف کنند باید 

هزینه آن را بدهند.
وی بــا بیان اینکه قدم بعدی این بود تاش کردند 
فــروش نفت ایــران را به صفر برســانند و پس از آن 
گفتند آماده مذاکره هســتیم، اظهار کــرد: ابتدا 12 
شرط را مطرح کردند، بعد رئیس جمهور آمریکا گفت 
مذاکره بدن پیش شرط و بعد از آن افرادی را به ایران 

فرستادند.
الریجانی دــر تحلیل رفتارهای آمریکا، گفت: آمریکا 
تصــور می کند وقتــی که چنین تهدیدهایــی را اعمال 
می کند، ملت ایران تسلیم می شود و نمی تواند این فشارها 

را تحمل کند و می توانند داخل ایران را برهم بریزند.
وی ادامه داد: آشفتگی مختصری هم در سال 96 
بــه وجود آمد که برای آنها خیلــی گرانبها بود و فکر 

کردند می توانند شرایط ایران را برهم بریزند.
رئیس مجلس با بیان اینکه اما در این زمینه موفق 
نشــدند، اظهار کرد: تصورشان این بود که این کار به 
نتیجه می رسد اما به نتیجه نرسید و تمام افراد صاحب 
نظر در ایران کــه گاه نظرات متفــاوت دارند به این 
نتیجه رســیدند آمریکا یک کشور ستمگر است که با 
ایران دشــمنی دارد و این نتیجه گیری مبنای وفاق 

جریانات سیاسی مختلف شد.
الریجانی ادامه داد: این جریانات سیاســی امروز از 
امنیت ملی و منافع ملی صیانت می کند و بر صیانت از 

امنیت ملی و منافع ملی پافشاری می کند.
وی تأکید کــرد: ترامپ باید بفهمــد زمانی که با 
ســخن زور با یک ملت متمدن سخن می گوید آنها با 
یکدیگر همبســته تر می شــوند و اگر این یک کام را 

بفهمند بسیاری از مشکات آنان حل می شود.
رئیــس مجلس تصریــح کرد: اگر آمریــکا امروز 
در مسئله هســته ای رفتار پریشــانی از خود نشان 
می دهد به خاطر عدم دــرک ملت ایران و موقعیت 
منطقه اســت. تجربه ای که ایرانی ها از گذشته دارند 

به آنها کمک می کند.
الریجانــی با بیان اینکه آمریکایی ها تصور می کنند 
که ملــت ایران 28 مردــاد را فرامــوش کرده اند اما 
اینگونه نیست، خاطرنشان کرد: 28 مرداد یک دولت 
ملی به وســیله یک مشت آدم عربده کش ساقط شد 
و ایران را برای بیش از 20 ســال گرفتار کردند. مردم 
ایران فراموش نکردند، مردــم ایران فراموش نکردند 

که شما متحد صدام بودید و او را تحریک کردید.
وی تأکیــد کرد: ملت ایران فرامــوش نکردند که 
شــما از ابتدای انقاب تحریم هایی را علیه ایران انجام 
دادید. ملت ایران فراموش نمی کنند شــما در کوران 

پیشرفت های ایران ماجراهایی را خلق کردید.
رئیس مجلس با یادآوری اینکه زمانی که البرادعی 
بــه ایران آمــد و ماجراهایــی را منافقیــن در مورد 
فعالیت هــای هســته ای ایران خلق کردنــد، ماجرای 
موشک های هسته ای اســرائیل نیز منتشر شد، گفت: 
اما آمریکا مســئله ایــران را بزرگ نمایــی کرد و بر 
موشک های هسته ای اسرائیل سرپوش نهاد و عملیات 
روانی علیه ایران دــر صحنه بین المللی ایجاد کرد که 

تا امروز ادامه دارد.
الریجانی با اشــاره به اینکه ایران اعام کرده است 
که به دنبال ســاح هسته ای نیست، تأکید کرد: رهبر 
انقاب به عنوان مرجع تقلید، ساح هسته ای را حرام 

اعام کرده است البته بعید می دانم که آنها بفهمند.
وی اظهار کرد: تأســف می خورم کــه اخیراً آقای 
ترامپ رهبری را تحریم کردند، تحریم بکنید! ایشــان 
چه چیزی دارد که شما تحریمش کنید. رهبری ایران 
مرجع تقلید است. میلیون ها نفر مقلد دارد. شما با این 

کارتان نفرت در دلت ملت ایران می کارید.
رئیس مجلس ادامه داد: آمریکا نمی تواند جمهوری 
اســامی ایران را با 80 میلیون جمعیت و متخصصان 

ُخبره و دارای زمینه توسعه و پرش را ببیند.
الریجانی آمریکا را کشــوری مسئله ساز در صحنه 
بین المللی خواند و گفت: راه حل مقابله با این کشــور 

ایستادگی و حفظ همبستگی و استقال است.
وی بــا بیان اینکه بایــد از ظرفیت های خودمان 
اســتفاده کنیــم، افــزود: البته دوران ســختی را 
می گذرانیــم اما نتیجه آن فعال شــدن ظرفیت های 

کشور است.

صدور احکام کميته های فوتبال محالت همدان
هگمتانــه، گروه ورزش: ســعيد پناه آبادی 
مشــاور ورزشی شورای شــهر و رئيس کميته 
ورزش محــالت همــدان احــکام کميته های 
ليگ  برای فصل جاری مســابقات  زیرمجموعه 

فوتبال محالت را صادر کرد.
احکام صادره به این شرح است.

مهدی عبدل دبیر فوتبال محات
محمد مهاجری مسؤول برنامه ریزی مسابقات

میثم ناصرنژاد مســؤول کمیته انضباطی فوتبال و 
فوتسال

محسن رضایی مسؤول کمیته داوران
مرتضی کوکبی مســؤول برگزاری مســابقات رده 

سنی بزرگساالن
حســین عظیمی مســؤول برگزاری مسابقات رده 

سنی پایه
محمد رنجبران مسؤول کمیته فوتسال

حمید ترک مسؤول کمیته استعدادیابی
محمدرضــا بهرامی صفت دبیــر کمیته انضباطی 

فوتبال و فوتسال
مهدی رنجبر مسؤول کمیته فرهنگی

مجتبی رنجبر مسؤول امور دفتری و ثبت
آرش صفدری مسؤول روابط عمومی

یعقوب انصاری مسؤول هماهنگی ناظران مسابقات
این احکام برای فصل جدید رقابت های لیگ پایه و 

بزرگساالن فوتبال و فوتسال محات است.
سعید پناه آبادی مشاور ورزش شورای شهر همدان 
با تأکید بر لزوم هماهنگی و تعامل کمیته های فوتبال 
محات، اتحاد و همدلی را رمز موفقیت و سربلندی در 

برگزاری هرچه بهتر مسابقات دانست.
گفتنی اســت، فصل جدید رقابت های لیگ فوتبال 
بزرگســاالن محات عصر دیروز در آکادمی باشــگاه 

شهرداری همدان قرعه کشی شد.

دوره مربيگری سوارکاری کشور در همدان دایر شد
هگمتانه، گــروه ورزش: دوره 
مربيگری ســوارکاری استان های 
به ميزبانی شهر  مختلف کشــور 

همدان دایر شد.
رئیس هیأت سوارکاری همدان روز 
گذشته در حاشیه برگزاری این دوره 
اظهار کرد: در این دوره مربیگری 43 

مربی حضور دارند.
سیدوحید برقعی افزود: این مربیان 
از استان های بوشــهر، تهران، زنجان، 
قزوین، کرمانشاه، کردستان، لرستان، 
مازندــران و همدان با ســپری کردن 

آزمون ورودی، مطابق با آیین نامه آموزشی فدراسیون 
سوارکاری موفق به حضور در این دوره شدند.

وی بیان کرد: دوره های آموزشــی تئوری و عملی 
و کلینیک مربیگری ســوارکاری به مدت چهار روز به 

میزبانی مرکز آموزش فنی و حرفه ای، 
باشــگاه ســوارکاری آذرخش و مرکز 
ســوارکاری تولیــد و پرورش اســب 
اویســینا، زیرنظر مدرسان فدراسیون 
ســوارکاری و با همــکاری اداره کل 
ورزش و جوانــان و هیــأت ورزشــی 

سوارکاری استان همدان دایر است.
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  برقعــی 
فدراســیون  اعــام  و  برنامه ریــزی 
ســوارکاری، هیأت ورزشی سوارکاری 
آزمونه  عنــوان  بــه  اســتان همدان 
آموزشی رشته سوارکاری غرب کشور 

انتخاب شده است.
وی از دستگاه ورزش همدان به دلیل حمایت های 
الزم در رونق رشــته ســوارکاری و نیز توسعه صنعت 

پرورش اسب قدردانی کرد.

ران ام ا ادي م ر ا

ت   و ب    
ون  

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئيس اتحادیه 
مشــاوران امالک گفت: کاهــش 60 درصدی 
معامــالت این پيام واضــح را به طرف عرضه 
می دهد که باید قيمت های پيشنهادی را پایين 
بياورد و معتقــدم در ماه های آینده این اتفاق 

می افتد.
مصطفی قلی خســروی اظهار کرد: شرایط فعلی 
بازار مسکن بسیار مشابه سال 1391 است که قیمت 
خانه به دنبال جهش قیمت ارز، ســه برابر شد. در 
آن فضا عده ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند 
ولــی نهایتاً با توجه به افت معامات، به ثبات قیمت 
رسیدیم. در حال حاضر نیز این گونه است و معتقدم 
نرخ هایی که باال می رود توهمی بیش نیســت؛ زیرا 
تــوان خرید مردم نمی رســد و معامات حدود 60 
درصد نسبت به خرداد سال گذشته افت کرده است. 
شاید مالکان از قیمت اســمی خانه خود خوشحال 
باشند ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت 

می گیرد، نه آن چه از سوی مالک اعام می شود.

خســروی تأکید کرد: معنــای واقعی کاهش 60 
درصدی معامات این اســت که قدرت خرید مردم 
کاهــش یافته و طبیعتاً طرف عرضه باید قیمت ها را 
پایین بیاورند. به اعتقــاد من در ماه های آینده این 
اتفاق می افتد و مالکان مجبور می شــوند قیمت های 

پیشنهادی را کاهش دهند.
* آمار کل به تــورم منطقه ای ملک دامن 

می زند
رئیس اتحادیه مشــاوران اماک با انتقاد از اعام 
افزایش مداوم قیمت مســکن گفت: زمانی که مراکز 
آماری، درصد کلی از افزایش قیمت مســکن اعام 
می کنند عده ای از این فضا سوءاســتفاده می کنند 
و دیگر مشــکل بتوان انتظار داشت قیمت ها پایین 
بیاید. شــاخص قیمت شــهر تهران دــر خردادماه 
توسط بانک مرکزی 13 میلیون و 300 هزار تومان 
در هر مترمربع اعام شــده در حالی که در بسیاری 
از مناطــق جنوب تهران، میانگین روی اعداد پنج تا 
هفت میلیون تومان اســت. اما اعام میانگین کل بر 
مبنای قیمت مناطق شمال، شرق و غرب تهران که 
اتفاقاً تعداد معامات آن زیاد است می تواند به تورم 
مناطق جنوبی هم دامن بزند. من نمی گویم به مردم 
دروغ بگوییم اما اوالً باید امیدوارانه صحبت کنیم و 

ثانیاً آمار بر مبنای مناطق اعام شود.
وی افــزود: وزارت راه و شهرســازی برنامه های 
مناســبی از جمله احداث 400 هزار واحد مسکونی 
تا ســال 1400 و همچنین پیشنهاد پرداخت وام به 
مستاجرها را در دستور کار قرار داده که در صورت 
اجرا می تواند منجر به ایجاد تعادل در بازار مســکن 
شــود. این موضوعات باید به اطاع مردم برســد تا 

بتوانیم فضای بازار فعلی را مدیریت کنیم.
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هگمتانه، گروه فرهنگ شهروندی: رعایت نکردن نکات 
ساده ولی مؤثر در استفاده و نگهداری از کولر باعث شده 
اســت که بعضی از کولرها به دســتگاه اسراف آب تبدیل 
شــوند و از طرف دیگر کار خودشــان را هم که سرمایش 

خانه است نتوانند به درستی انجام دهند.
گرما آن قدر زیاد شده اســت که اگر چند ساعت کولر 
را خاموش کنی خانه به سونا تبدیل می شود، برای همین 
کولر اکثر خانه ها از صبح تا شب بکوب مشغول کار کردن 
است. در شهر ما بیشتر خانه ها از کولر آبی برای سرمایش 
اســتفاده می کنند، چون هم قیمت کمتــری دارد و هم 
مصرف برق آن پایین تر از کولر گازی اســت اما در عوض 
مصرف آب آن زیاد است و متأسفانه برای بعضی از خانه  ها 
این مصرف از زیاد هم زیادتر اســت! رعایت نکردن نکات 
ساده ولی مؤثر در استفاده و نگهداری از کولر باعث شده 
اســت که بعضی از کولرها به دســتگاه اسراف آب تبدیل 
شــوند و از طرف دیگر کار خودشــان را هم که سرمایش 

خانه است نتوانند به درستی انجام دهند.
 * ناودان و شلنگ آب

ناودان ها بخشی هستند که آب کولر را به طور مناسب 
روی پوشــال ها توزیــع می کنند. اگر بخشــی از آن دچار 
گرفتگی باشــد، قسمت  هایی از پوشــال خشک می ماند و 
بهره وری کولر پایین می آید. آب از طریق چند شلنگ روی 
ناودان ها می ریزد پس بد نیســت مسدود نبودن و سامت 

آن شلنگ ها را هم کنترل کنید.
* تعویض پوشال ها

هوایی که از کولر به درون خانه می آید قبل از هر چیز 
از فیلتر پوشــال رد می شود. اگر این فیلتر مرطوب و تمیز 
باشــد، هوای خنک و ســرد وارد خانه می شود و اگر پر از 
رسوب و کثیف باشد تعجبی نخواهد داشت که هوای کم، 

بدبو و گرم وارد خانه شود.
* تراز کردن کولر

با قرار دادن چند تکه ایزوگام زیر پایه های کولر، آن را 
تراز کنید. اگر کولر به یک ســمت کج باشد، ممکن است 
سطح آب در قسمت پمپ پایین بیاید و باعث خراب شدن 
پمپ شــود یا باعث عمل نکردن شناور شود و آب از کولر 

سرریز شود.
* تنظيم شناور

شناور همیشه باید طوری تنظیم باشد که وقتی سطح 
آب به یک بند انگشــت پایین تر از لبه شیر سرریز رسید، 
آب را قطع کند. محل اتصال شــلنگ آب به شناور هم از 
قسمت هایی   است که زیاد نشتی پیدا می کند. با کمی نوار 

تفلون آن را عایق کنید تا خیالتان راحت شود.
* کف کولر و شير سرریز

یکی از اصلی ترین علت های چکه آب از کولر، پوسیدگی 
کف کولر یا خراب شدن واشر مربوط به شیر سرریز است. 
تعویض واشــر شیر سرریز کار آســانی است ولی اگر کف 
کولرتان پوســیدگی دارد باید با قیر، رنگ عایق یا ایزوگام 
آن را بپوشانید که کمی سخت است و باید از افراد باتجربه 

کمک بگیرید.
* نصب سایبان

بخش زیادی از رطوبت پوشــال های کولر بر اثر تابش 
مستقیم نور خورشــید بیهوده تبخیر می شوند، نصب یک 
ســایبان روی کولر که از تابش مســتقیم نور خورشید به 
بدنه جلوگیری کنــد و از هر طرف یک متر باالی کولر را 
بپوشاند باعث می شود دمای خانه تا 5 درجه سردتر شود.

* بررسی تسمه
تســمه کولر با گذشت زمان خشــک و از هم می پاشد. 
پاره شدن تســمه کولر ممکن است به سوخت موتورکولر 
منتهی شــود، برای همین نباید از ســامت آن غافل شد. 
عاوه بر این شــل یا سفت بودن تسمه در بهره وری کولر 

تأثیر دارد.
* روغن کاری یاتاقان

یاتاقــان کولر محفظــه ای دارد که بایــد به صورت 
ماهانــه آن را پر از روغن کنید. بــا این کار، روغن آرام 
به داخــل یاتاقان نفوذ می کند و چرخــش فن کولر را 
آسان می کند. روغن کاری یاتاقان و تنظیم بودن تسمه 
می توانــد راندمان کولر را باال ببرد و هزینه برق آن را تا 

20 درصد کاهش دهد.
* خاک گيری پره ها

پره فن داخل کولر با گذشت زمان خاک می گیرد. این 
موضوع باعث کم شــدن قدرت دمندگی هوا و فشار آمدن 
به موتورکولر می شــود. عاوه بر این بخشی از گرد و خاک 
روی پــره آرام آرام به داخل خانه می آید و ممکن اســت 

باعث مشکات تنفسی یا حساسیت شود.
* برزنت دور دریچه کولر

بخــش زیادی از باد کولرها از محل اتصال دریچه کولر 
به کانــال کولر ســاختمان هدر می رود. بهترین وســیله 
برای پوشــاندن فاصله بین دریچه و کانــال پارچه برزنت 
ضخیم و چسب است. مدل های گیره ای برزنت که در بازار 
موجود اســت و نصب آن راحت تر است، منافذ زیادی باقی 

می گذارد که باعث هدر رفتن باد کولر می شود.
* عایق کاری کانال کولر

شاید زیاد به چشم نیاید ولی همان مقدار از کانال کولر 
ســاختمان که روی پشت بام و در معرض آفتاب قرار دارد 
می تواند باعث گرم شــدن باد کولر شود. برای همین بهتر 

است آن بخش از کانال کولر را با پشم شیشه بپوشانید.
 4 کولر آبی؛ یک کولر گازی

کولرهای آبی بسیار کمتر از کولرهای گازی برق مصرف 
می کنند )500 وات دــر برابر 2000 وات( همین موضوع 
باعث شــده اســت که تعداد کولرهای آبی بسیار بیشتر از 

کولرهای گازی باشد.
امروزه بیش از 65 درصد خانوارهای شهری از کولر آبی 

برای سرمایش خانه هایشان استفاده می کنند.
اکنــون نزدیک به 10 میلیون کولــر در خانه ایرانی ها 
وجود دارد و ســالیانه حدود 500 هزار دستگاه جدید به 

آن اضافه می شود.
کولری که نشــتی آب دارد و در هــر ثانیه از آن تنها 
یــک قطره آب بر زمین می ریزد در طول تابســتان باعث 

هدررفتن بیش از 500 لیتر آب می شود.

ار م دهد  

ا ون ا و    اب  او و  ا  ب   ب   
زهرا   - شهروندی  فرهنگ  گروه  هگمتانه، 
و  تابستان  فرا رســيدن فصل  با  ذوالفقاری: 
افزایش دما، مصرف آب در بين شهروندان رو 
به فزونــی می گذارد، به طوری که مصرف آب 
در بين مردم به اوج خود می رســد، از سویی 
دیگر با توجــه به آمارها وضعيت آب های زیر 
زمينی در شــرایط خوبی نيست، و با توجه به 
برای حفظ زیبایی و توسعه  اینکه هر شهری 
پایدار، نيازمند حفظ منابع آبی اســت، نقش 
شهروندان همدانی در حفظ منابع آب بسيار 
تأثير گذار اســت، کما اینکه مدیریت شهری 
نيز در خدماتی که برای زیبایی شــهر انجام 
می دهد مانند فضای ســبز، گل کاری و... در 

مصرف آب صرفه جویی می کند.
طراحی شــهری از آغاز بــه آب نگاهی محیطی 
داشته، آب به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر در 
شکل گیری تعامات اجتماعی نقش مهمی دارد و 
شــهر ها همچنین بخش عمده نیاز خود به آب را از 
طریق بازیافت آب و تصفیه آب و مصرف مجدد آن 

تأمین می کنند.
دــر واقع این آب اســت که زیبایــی، تمیزی و 
طراوت یک شــهر را صد چندان می کند، وجود آب 
نماها، حوض ها در داخل پارک ها، یا آبراه ها  همواره 

یکی از جذابیت های بصری یک شهر است.
از طــرف دیگر گل ها، درختان و فضای ســبز 
شــهری نیز یکــی از پر اهمیت ترین شــاخص های 
زیبایی شهر است، اما همانطور که می دانیم گل ها، 
درختان، و فضای ســبز برای رشد و نمو و زیبایی 

نیازمند آب هستند.
* مدیریت شــهری در حفــظ منابع آب 

شهری نيازمند همکاری شهروندان است
حال که فصل تابســتان فرا رســیده اســت، و 
گردشــگران و مسافران به همدان سفر می کنند، و 
مدیریت شــهری تاش می کند تا همدان را بیش 
از پیش زیباتر کند، شــهروندان نیز عاوه بر حفظ 
این زیبایی، نیاز اســت در زمینــه مصرف آب هم 
صرفه جویی کنند تا شــهری همواره شاداب داشته 

باشیم.
* در گوشــه و کنار شــهر، کنار جوی ها، 

شاهد شستن خودرو شهروندان هستيم
یکی از موضوعاتی که این روزها بسیار مشاهده 
می کنیم، این است که شهروندان، در گوشه و کنار 

شهر همدان، در هر جایی که جویی عبور می کند، 
مشغول شستن خودرو خود هستند، که این موضوع 

چهره خوشایندی را برای شهر ایجاد نمی کند.
در مصــرف آب وظيفه  * صرفه جویــی 

تک تک شهروندان است
یکــی از شــهروندان همدانــی با بیــان اینکه، 
نشســتن در پارک ها و فضاهای سبز و استفاده از 
طبیعت خداوندی، دــر کنار صدای پای آب، نهر ها 
و جوی هایی که روان اســت، بسیار دل انگیز است، 
عنوان کرد: با گرم تر شــدن هوا، مصرف آب بیشتر 
می شــود و گاه می بینیم که ایــن مصرف بی رویه 

می شود و که به طبع مشکاتی را به دنبال دارد.
زیوری صرفه جویی در مصرف آب را وظیفه تک 
تک شــهروندان همدانی عنوان کرد و گفت: حفظ 
آبی که موجب طراوت و شــادابی شهر شده است، 

بسیار مهم است.

وی بیان کرد: شــهروندان با فرا رســیدن فصل 
تابستان، اقدام به شستن خودروها در منازل با آب 
شــرب می کنند که موجب بــاال رفتن مصرف آب 

می شود.
از  نباید برای شستن خودرو  * شهروندان 

آب شرب منزل استفاده کنند
این شهروند تصریح کرد: علیرغم تمام تبلیغات 
و فرهنگ ســازی هایی کــه شــده اســت، باز هم 
شــهروندانی وجــود دارند که از آب شــرب برای 

شستن خودروشان استفاده می کنند.
* گياهان و گل هایی که نســبت به گرما 

مقاوم تر هستند در شهر کاشته می شود
همدان  شــهردار  شــهری  خدمات  معــاون 
گفــت: با توجــه به شــروع فصل تابســتان و 
اهمیــت وجود گل های فصلی برای زیباســازی 
منظر شــهری و همچنین ایجاد روحیه نشــاط 

و شادابی بین شــهروندان و همچنین مسافران 
شــهرداری اقدام به کاشــت گل های فصلی در 

است. کرده  شهر 
وحیــد علی ضمیــر بیان کرد: دــر گل کاری 
تابســتانه بیشــتر از گل هــای فصلــی بــا تنوع 
گونه ای شــامل اطلســی، شاه پســند، جعفری، 
آلیســوم،کوکب و رعنا زیبا که دــر مقابل گرما 

استفاده می شود. دارند  بیشتری  مقاومت 
وی ادامه داد: عملیات آماده سازی و کاشت این 
گل ها از اواخر اردیبهشت ماه در بلوارها، میادین و 
بوستان های شهر آغاز شده و تا اواسط تیر ماه ادامه 

خواهد داشت.
* مدیریت شهری همدان برای صرفه جویی 
در مصرف آب از گياهان کم آب بر اســتفاده 

می کند تا مصرف آب صرفه جویی شود
وی با اشــاره به اینکه همواره باید مشــکل کم 

آبی و خشــک سالی را مدنظر داشت، تصریح کرد: 
همواره تأکید ما اســتفاده از گیاهان با نیاز آبی کم 
است تا عاوه بر بهره مندی از زیبایی و اثرات مثبت 
گل ها و گیاهان در مصرف آب نیز صرفه جویی شود.
معاون خدمات شــهری اظهار کــرد: برای زیبا 
ســازی بهتر سطوح فضای ســبز، هم زمان کاشت 
نهال و درختچه، نظافت سرشــاخه ها و جمع آوری 
کلیــه ضایعات گیاهی از فضای ســبز نیز در حال 

انجام است تا زیبایی بیشتری در شهر ایجاد شود.
نيازمند  فضای سبز،  توسعه  و  نگهداری   *

فرهنگ سازی و تعامل شهروندان است
وی در راستای آماده سازی شهر برای استقبال 
درخــور از مهمانــان وگردشــگران و همچنیــن 
شــهروندان افزود: بازســازی و تعمیر سرویس های 
بهداشــتی پارک ها، نظافت نمازخانــه ها، تعمیر 
شیرآالت و هرس درختان، پاک سازی پارک ها و... 
از نکات حائز اهمیت درآمادگی برای اســتقبال از 

مسافران تابستانی است.
وی با اشــاره بــه نقش شــهروندان در حفظ و 
نگهداری فضای ســبز گفت: یکی از مسائل عمده 
فضای ســبز که در شــرایط اقلیمی موجود نیاز به 
صرف هزینه و مراقبت مســتمر دــارد، نگهداری و 
توسعه فضای سبز است که نیازمند فرهنگ سازی 

و تعامل شهروندان است.
علــی ضمیر در پایان با بیان اینکه اســتفاده از 
گل های رنگارنگ و زیبا طراوت خاصی به ســیمای 
شهر می بخشد به شهروندان توصیه کرد در حفظ و 
نگهداری این گل ها با شهرداری همکاری و تعامل 

الزم را داشته باشند.
* شــهروندان همدانی باید به فکر تميزی 

شهرشان باشند
یکی دیگــر از شــهروندان همدانــی با بیان 
اینکه، شستشــو و تمیزی و پاکی شهر به وسیله 
آب انجام می شــود، گفت: شهروند وظیفه شناس 
به فکر تمیزی شــهر است و همانطور که دوست 
دارد خانه اش تمیز باشــد، باید به تمیزی شــهر 

بدهد. اهمیت  نیز 
وزیری با اشاره به اینکه مدیریت شهری همدان 
برای حفظ تمیزی و پاکی شــهر، از آب اســتفاده 
می کند، بیان کــرد: درواقع صرفه جویی در مصرف 
آب، و منابع زیر زمینی شهر، کمک به حفظ تمیزی 

و طراوت و شادابی شهر است.

راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف آب
هگمتانه، گروه فرهنگ شهروندی: از کليه 
قوانين و محدودیت هــای حفاظت از آب که 
ممکن اســت در محل زندگيتان اعمال شود، 
آگاه شوید و از آن تبعيت کنيد. از آب حفاظت 
کنيد، چون زندگی ما به آن وابســته است. 
این که فرد دیگر مســؤول  به دليل  هيچگاه 

پرداخت آب بها است، آب را هدر ندهيد.
به نوشــته اقتصادآناین، شهروند نوشت، موقع 

مسواک زدن شیر آب تصفیه شده را باز نگذارید.
موقع شــامپو و چنگ زدن موهای ســر هنگام 

استحمام، شیر آب را ببندید.
سعی کنید مدت استحمامتان کوتاه باشد.

برای آب دادن به درختان، درختچه ها، بوته ها 
و گل ها از آبیاری قطــره ای صرفه جویی کننده آب 

استفاده کنید.
برای دوش گرفتــن در حمام زمان بگیرید و آن 
را به کمتر از 5دقیقه برسانید، چون در این صورت 
ماهیانه حدود 4هزار لیتــر آب صرفه جویی خواهد 

شد.
بهتر است برای شستن سبزی ها ابتدا آنها را در 

ظرفی خیس کنید و سپس آب بکشید.
از جریان آب به منظور آب شــدن یخ گوشت یا 
دیگر مواد غذایی منجمد اســتفاده نکنید و برای 
آب شــدن یخ مواد خوراکی منجمد، آن را در هوای 

آزاد قرار دهید.
فرزندانتان را در مورد نیاز به حفاظت از آب آگاه 
ســازید. از خرید اسباب بازی ها و سرگرمی هایی که 

به جریان ثابت آب نیاز دارند، اجتناب کنید.

هنگام استفاده از دستشویی شیر آب را به طور 
مدــاوم باز نگذارید چون جریــان دایم آب موجب 

اتاف  آن می شود.
اگر دوش حمام شــما بتواند دــر طی کمتر از 
20ثانیه یک ظرف 4لیتری را پر از آب کند، در آن 
صورت حتما آن را با یک سر دوش کاهنده مصرف 

تعویض کنید.
بــرای نظافت حیاط به جای مصــرف آب بهتر 

است از جارو استفاده شود.
دــر باغچــه خانه تــان درختــان، بوته هــا و 
چمن هــای بومی و مقاوم به خشــکی که به آب 
کمتری نیاز دارند و تحمل ماه های گرم تابستان 
را دارند، بکارید. این گونه ها هنگام کاشت، نیازی 
به آبیــاری مرتــب ندارند و معمــوال یک دوره 
خشکی را بدون آبیاری به خوبی تحمل می کنند. 
در یک منطقه گیاهانی را در کنار هم بکارید که 
نیازی مشــابه داشته باشــند. بهتر است از روش 
آبیاری قطره ای استفاده شود. از کاشت گیاهانی 
مانند چمن و شمشــاد که هر روز نیاز به آبیاری 

فراوان دارند، خودداری کنید.
تمام شــیلنگ ها، اتصاالت و شــیرها را به طور 
مرتب کنترل کنید تا از نشتی آب جلوگیری شود.

ضروری است برای اطمینان از سامت لوله ها و 
شیرهای آب آنها مرتبا کنترل شوند.

دــر مواقع جایگزینی یــا افزودن گل و گیاه در 
باغچه خانه، گیاهی را انتخاب کنید که آب کمتری 
را مصرف کند، به این طریق سالیانه تا 2200 لیتر 

آب برای هر گیاه قابل صرفه جویی خواهد بود.

از نصب سیستم های آب تزیینی )مثل فواره ها( 
اجتناب کنید، مگر این که آب در سیســتم بازیافت 
شود. همچنین سیستم را در جایی نصب کنید که 

تلفات کمی بر اثر تبخیر و باد داشته باشیم.
لوله هــای آب منزلتــان را عایق بندــی کنید، 
عایق کاری لوله های گرم روشی است که هدر رفتن 

آب را قبل از خروج آب  گرم کاهش می دهد.
لوله هــای آب گرم را عایق بندــی کنید تا برای 
رســیدن آب گرم به شــیر آب الزم نباشــد آن را 

بی جهت  باز بگذارید.
هرگز آبی را که می توان به مصارفی نظیر آبیاری 

یا شست وشو رساند، فاضاب حساب نکنید.
ماشــین های لباسشــویی معموال مقدار زیادی 
آب مصرف می کننــد. بنابراین اگر از تعداد دفعات 
کاربرد ماشین لباسشویی بکاهید، عما در مصرف 

آب صرفه جویی کرده اید.
نیــازی نیســت کــه از میزان شست وشــوی 
لباس هــا بکاهید، بلکه فقط صبــر کنید تا مقدار 
لباس های کثیف به اندازه ظرفیت کامل ماشــین 

برسد.
یک بطری پر از آب یا یک کیســه نایلونی پر 
از شــن و کاما دربســته را در مخزن آب توالت 
فرنگــی یا فاش تانک قــرار دهید تا مصرف آب 
را در هر بار کشــیدن سیفون کاهش دهید. )الزم 
است این وسایل را در جایی از مخزن قرار دهید 
که بــا کار وســایل و اجــزای عمل کننده درون 

باشد.( نداشته  تداخل  مخزن 
آب خنک مورد نیازتان را همواره در یخچال نگه 

دارید تا هر گاه که یک لیوان آب خنک می خواهید، 
مجبور نباشید شــیر آب را برای مدتی باز بگذارید 

تا آب خنک شود.
برای نوشــیدن آب به جای آن که شیر آب را به 
مدت زیادی باز بگذارید، بهتر است ابتدا چند قطعه 
یخ در لیوان قرار دهید و سپس شیر آب را باز کنید.

به کودکان آموزش دهیم تا با بســتن به موقع 
شیر، آب را هدر ندهند.

می توان آبی را که برای شستن سبزی ها و دست 
و صورت استفاده می شــود به وسیله لوله کشی به 
ســمت فاش تانک هدایت کرد تــا از آن به عنوان 

فاش تانک در توالت استفاده شود.
نشــت احتمالی فاش تانک توالت را با افزودن 
مواد رنگی به آب آن بیابید. اگر فاش تانک دارای 
نشت باشد، ماده رنگی ظرف مدت 30 ثانیه از محل 
نشــت پدیدار می شــود. به محض این که آزمایش 
انجام شد، فاش تانک را بکشید چون ممکن است 
ماده رنگی به مخزن آب آن آســیب برساند. فاش 
تانک هایی که نشــتی دارند آب را به داخل کاسه 

توالت هدر می دهند.
به جای شســتن خودرو با شیلنگ آب، از یک 

سطل آب هم می توان استفاده کرد.
درحالی که کمبود آب در شهر احساس می شود 
لزومی به شست وشــوی پیادــه روی مقابل مغازه و 

منزل نیست.
از کارگران ساختمانی  هنگام احداث ساختمان 

بخواهید از آب تصفیه شده استفاده نکنند.
زمانی که ســرگرم آب دادــن باغچه و گل های 

منزل هســتید با شنیدن صدای زنگ تلفن یا زنگ 
در، بهتر است ابتدا شیر آب را ببندید و بعد به آنها 

پاسخ دهید.
تــا حد امکان از آب شــرب برای فضای ســبز 
استفاده نشود. باغچه را در شب یا صبح زود آبیاری 
کنید تا از تبخیر آب جلوگیری شود. نصب کولر در 
سایه و با استفاده از پوشش مناسب و جلوگیری از 
نشــت آب کولرهای آبی، باعث صرفه جویی زیادی 

در مصرف آب می شود.
زمانی که به مســافرت می روید، ضروری است 
شــیر فلکه بعد از کنتــور آب را ببندید تا از وقوع 

هرگونه حادثه پیشگیری شود.
الزم است گاهی  اوقات لوله کشی ساختمان خود 
را کنترل کنید. توصیه می شــود تمام شیرهای آب 
را ببندید و سپس کنتور را کنترل کنید. کار کردن 
کنتور در زمانی که همه شــیرهای آب بسته است 
دلیل اتاف آب از لوله های داخل ســاختمان است 
که در نتیجه آن مقدار زیادی آب به هدر می رود و 

هزینه گزاف آن را شما خواهید پرداخت.
گروه های فرهنگــی، غیردولتی را بــه ایجاد و 
ارتقــای فرهنگ حفاظت از آب در میان کودکان و 

بزرگساالن تشویق کنید.
هرگونه اتــاف قابل توجه آب را )شکســتگی 
لوله ها، باز بودن لوله ها، هدرروی آب در هر نقطه( 
به مرکــز ارتباطات مردمــی آب و فاضاب تهران 

)تلفن 122( اطاع دهید.
آب پخش کــن دوش حمام را بــا نوع جدید آن 

)سردوش کاهنده مصرف( تعویض کنید.

آیا شستن خودرو داخل ساختمان کار درستی است؟
هگمتانه، گروه فرهنگ شهروندی: آپارتمان 
نشينی عالوه بر مزایایی که دارد، گاهی اوقات 
با دردســرها و مشکالت خاص خودش همراه 
است. از کنار آمدن با همسایگان پر سر و صدا 
گرفته تا محدودیت در رفت و آمد، شســتن 
فضای  از  اســتفاده  در ســاختمان،  خودرو 
مشترک بين ساکنان و هزینه هایی که باید به 

صورت مشترک پرداخت شوند.
یکی از مهم ترین مســائلی که ســاکنان ممکن 
اســت با آن مواجه شوند همســایه هایی است که 
اقدام به شستن خودرو در آپارتمان می کنند. اما با 
این موضوع چگونه باید کنار آمد؟ خودمان نیز این 
کار را انجام بدهیم یا اینکه در صورت دیدن چنین 

موردی اعتراض کنیم؟
 * شستن خودرو در ساختمان و رجوع به 

قانون
بعید نیست شــما هم همسایگانی داشته باشید 
که گاه و بیگاه از شیر آب درون پارکینگ استفاده 
می کننــد تا خودرو خود را بشــویند. حتی ممکن 
است کار آن ها به شستن خودرو در آپارتمان نرسید 
و تنها به شســتن کف پوش های خودرو یا شیشه ها 

رضایت دهند.
قانون در این مورد کاما واضح و شــفاف است. 
طبق قانون مشــاعات آپارتمــان، هیچ فردی حق 

ندارد از قســمت های مشاع ســاختمان برای موارد 
شخصی استفاده کند.

طبق این قانون تمام موارد مشــاع شامل پشت 
بــام، راه پله ها، پارکینگ و بــرق، آب و گاز مصرفی 
در این قســمت ها به عنوان بخش مشاع آپارتمان 
محاســبه می شوند و استفاده شــخصی از آن ها به 

معنای زیر پا گذاشتن حقوق همسایگان است.
البته که نمی توان یــک حکم کلی و یک قانون 
بــرای تمام افراد در نظر گرفــت. از آنجا که محور 
اصلــی این قانون، در نظر گرفتن حقوق مشــترک 
تمام ســاکنان است، شما می توانید با جلب رضایت 
و رســیدن به توافق میان تمام ساکنان از برق، آب 
یا گاز موجود در قســمت مشاع ساختمان استفاده 

شخصی کنید.
اما شرط الزم برای انجام این کار در واقع همان 
جلب رضایت تمام ســاکنان است، زیرا هزینه های 
قســمت های مشترک ساختمان به صورت همگانی 
و مشــترک پرداخت می شود. طبق قانون مشاعات 
آپارتمان اگر حتی یک نفر از ساکنین نیز رضایت به 
کار شما، یعنی شستن خودرو در پارکینگ، نداشته 
باشــد، می تواند به صورت قانونی از شــما شکایت 
کنــد. دادگاه نیز در چنیــن مباحثی این این حق 
و شکایت را به صورت جدی به رسمیت می شناسد

شســتن خودرو دــر آپارتمان نه تنهــا باعث 

مزاحمت برای دیگران می شود، با مصرف شخصی 
آب مشاع، حقوق همسایگان را نیز ضایع می سازد.

* دردسرها و مشکالت شستن خودرو در 
ساختمان

دــر صورتی کــه بتوانید موانع قانونی شســتن 
خودرو در آپارتمان را از میان بردارید، تمیز کردن 
و شستن خودرو در ســاختمان یکی از گزینه های 
پیش روی شــما برای نگهداری از خودرو است. اما 
اگــر می خواهید چنیــن کاری را انجام دهید بهتر 
است باز هم نکاتی را هنگام شستن خودرو رعایت 

کنید.
دــر ابتدای مطلب به قانون مشــاعات آپارتمان 
و حقوق همســایگان برای استفاده از آب مشاع در 
پارکینگ اشــاره کردیم. الزم است بدانید که تنها 
این مورد شــامل حقوق همســایگان نمی شود. سر 
و صدای ایجاد شــده هنگام شســتن خودرو، گرد 
و غبار و کثیفی های خودرو و خیس ماندن ســطح 
پارکینگ هنگام تردد همسایگان نیز مواردی است 
که ممکن اســت باعث نارضایتی آن ها شــود. بهتر 
است هنگام شستن خودرو در ساختمان این موارد 
را کاما رعایت کنید. پس از انجام شستشــو، کاما 
مطمئن شوید که پارکینگ تمیز باقی مانده و کف 

آن را خشک کنید.
عاوه بر موارد باال، شستن خودرو در ساختمان 

مشکات دیگری دارد که کمتر فردی آن را رعایت 
می کند. حتی اگر شما هم به طور کامل این موارد 
را مراعــات کنید، در صورت دادن رضایت و مجوز 
به دیگر همسایگان بعید به نظر می رسد کسی این 

موارد را به طور کامل در نظر بگیرد.
خودرو،  خانگی  شستشــوی  مشکل  مهم ترین 
هدر رفــت باالی آب شــرب و مصرفــی خانوار 
اســت. هر کدام از همسایه ها با این تفکر که قرار 

نیست هزینه  مســتقیمی برای آب پرداخت کند، 
بی محابا شــیر آب را باز می کنــد و همین اتفاق 
باعث هدر رفت بســیار زیاد آب می شود. آن هم 
در موقعیتی که کشور به طور جدی با مسئله آب 
و کمبود آن درگیر است. به همین خاطر بهترین 
راه این اســت در صورتی که نمی توانید بدون آب 
شرب خودرو خود را تمیز کنید از شستن خودرو 

در آپارتمان صرف نظر کنید.
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فروش با وضع موجود598.250.000نقد-اقساط121.524629.650.000.000ششدانگتجاري - بانکساختمان894/6/3/7همدان - خیابان شهدا12212

فروش با وضع موجود263.390.313نقد - اقساط1303085.267.806.250ششدانگمسكونی - تجاریساختمان49/417اسدآباد- روستاي  جنت  آباد22222

فروش با وضع موجود651.658.000نقد - اقساط283.52276.6240.331.600.000ششدانگتجاري - بانکساختمان3817/15نهاوندخیابان پیروزي 32225

فروش با وضع موجود615.653.500نقد - اقساط34131633.130.700.000ششدانگتجاری-بانکساختمان67/2/67اسدآباد- میدان مطهری42232

فروش با وضع موجود681.805.000نقد - اقساط44565446.361.000.000ششدانگتجاري - بانکساختمان16/625-16/622همدان-  خیابان کشاورز 52234

217/2659همدان- میدان فلسطین62245
فروش با وضع موجود685.000.000نقد - اقساط20627047.000.000.000اعیانیتجاري - بانکساختمان209/2659

34 متر ششدانگمسكونيزمین 1740/5نهاوند-میدان قیصریه-خیابان شهدا-محله کاریا72276
فروش با وضع موجود6.142.500نقد - اقساط38720122.850.000 متر مشاعي

فروش با وضع موجود33.500.000نقد - اقساط36050670.000.000ششدانگمزروعي-کشاورزيزمین 7/4مالیر- جاده بروجرد85747

43/72 شعیر از 96 مسكونيساختمان229/485کبودراهنگ- اراضي روستاي بابان بخش 4 همدان96701
داراي متصرف- فروش با وضع موجود22.645.000نقد - اقساط1093.4240452.900.000شعیر

92.675.000نقد 46008451.853.500.000ششدانگصنعتیکارگاه88اصلی  نرسیده به رزن -اراضی روستای جامیشلو109523

25/51 شعیر از 96 مسكونيساختمان245/674/4همدان - کبودراهنگ روستاي قباق تپه116703
داراي متصرف-به انضمام دوباب مغازه 21.370.000نقد - اقساط297.44400427.400.000شعیر

فروش با وضع موجود
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در نظر دارد تعدادي از امالک مازاد خود را از طریق مزایده 
عمومــي و به صورت نقد و اقســاط حداقل 10درصد مبلغ مــورد معامله به 
صورت نقدي و الباقي حداکثر طي اقســاط 60 ماهه با نرخ مصوب بانکي  به 
فروش برســاند متقاضیان مي توانند جهت کســب اطالعات بیشتر ، دریافت 
اســناد مزایــده ، مطالعه مــدارک و بازدید از امالک مــورد نظر خود ، همه 
روزه از تـــاریخ انتشــار آگهي )غیر از ایام تعطیل ( از ساعت 08:00 صبح 
لغایــت 16:00 به دایره تدارکات و ســاختمان واقع  در : همــــدان ابتداي 

خیـــــابان شریعتي نبش کوچه شهید یوسفي مراجعه و یا با شماره تلفنهاي 
32510709-32524061 تمــاس حاصــل نمایند و پــــاکت هاي حاوي 
پیشــنهادات را تا ساعت 16:00 روز  یکشنبه مورخ  98/04/23 به دایره 
روابط عمومي مدیریت شــعب همدان تســلیم و رســید اخذ نمایند . پاکات 
پیشنهادات ارائه شده روز  دوشنبه مورخ 98/04/24 رأس ساعت  9:00 
صبح در طبقه ســوم ســاختمان مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور شرکت 
کنندگان در جلسه بازگشایي اختیاري و منوط به ارائه رسید و تسلیم پاکات 

به بانك مي باشد. 

تو ضیحات و شرایط :
1- مبلغ ســپرده تودیعي  شرکت در مزایده مربوط به هر ملك در آگهــــي 
منـــدرج میباشد که طبق مفاد اسناد مزایده الــزاماً مــي بایست به حساب 
شــماره 0102490440003 به نام دایره تدارکات و ســاختمان نزد شعبه 
همدان کد 51 واریز شود یا ضمانت نامه بانکي به غیر از بانك صادرات ایران 
. ضمنــاً جهت دریافت اســناد و اوراق مزایده ، ارائه فیــش واریزي به مبلغ 

 400/000ریال به حساب یاد شده الزامي است .
2- مطالعه مـدارک و سوابق مــربوطه و بـازدید از امالک ، قبل از شرکت در 

مـــزایده براي تمامي شرکت کنندگان در مزایده ضروري است .

3- بانــك در رد و یا قبول یك یا تمامي پیشــنهادات خرید به هر دلیل ودر 
هر مرحله مختار است .

4- کلیــه امالک با وضع موجود به فروش مي رســند و در صورت داشــتن 
متصــرف ، مســئولیت تخلیه و کلیــه هزینه هاي متعلقه بــه عهده خریدار 
میباشــد و اخذ رضایت مالــك )پرداخت حق مالکانــه ( در امالک اوقافي ، 
سرقفلي، حق کسب و پیشه و سایر موارد فریضه و متصوره و پرداخت هزینه 
هاي مربوطه تماماً به عهده خــــریدار مي باشد . )شرکت کنندگان هر گونه 
اعتراض در این زمینه را از خود ســلب و ساقط نمودند ( ضمناً متقاضیان تا 

تاریخ98/04/22  فرصت گرفتن اسناد مزایده را دارند.
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داست ادت در را  ش
هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، 
زیر کدام آســمان، آن لحظه که این کلمات از قلب 
پرشــورت جاری می شد؟ زیر آتش کدام خمپاره و 
آماج کدام گلوله برایم نوشــتی حرف هایت را؟ چه 
حالی داشتی وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته 
بودی البه الی واژگان پرپر و می نوشتی از عبورت؟ 
می نوشتی از افق های گلگون، از جوانه های روییده 
در خاک های تفدیده. تو می نوشتی و امروز منم که 
می خوانمش، منم که صدای تو شده ام در خواب های 
سنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز ماییم که کلمات 
تو را فریادیم، چشم هایت را بیداریم و دستانت را در 

اهتزاز، ای جاودانه تاریخ!
»بسم ا الرحمن الرحیم«

ســپاس خدایی را که اول است بی آنکه پیش 
از او اولی باشــد و آخر اســت بی آنکه پس از او 
آخری باشــد. خدایی که دیده های بینندگان از 
دیدش فرومانده و اندیشــه های توصیف کنندگان 
از وصفش عاجز شــده اند و با سام به پدر و مادر 
عزیز و مهربانم. امیدوارم همیشه حالتان خوب و 
سرشــار از لطف الهی باشد و من از خداوند منان 
خواستار طول عمر شما پدر و مادر عزیزم هستم.
پدر و مادر خوبم من از اوایل کودکی از شما درس 
زندگی آموخته ام و می دانم که هرگاه انســانی پیمانه 
عمرش پر شــود از این دنیا به دنیای آخرت که مکان 
همه ماست ســفر خواهد کرد و این سفر به چندین 
صورت اتفاق می افتد یا انسان مریض می شود یا تصادف 
می کند و یا شــهید و... و به این ترتیب سفرش آغاز 
می شود و من تا چندی قبل که پیش شما بودم چیزی 
از امام و شهادت نمی دانستم تا اینکه خداوند خواست 
که من به این مکان واقعا مقدس پا گذاشتم و طی این 
مدت همه چیز را آموختم و با چشــمانم بچه هایی را 
دیدم که چگونه دلیرانه از اسام و قرآن دفاع می کردند 
و چگونــه کافران را به هاکت می رســاندند؛ در آخر 
آنهایی که از امتحان خدا قبول شده بودند به شهادت 
می رسیدند، شما عزیزان باید بدانید که بهترین مرگ ها 

شهادت در راه خداست.
برای من گریه نکنید زیرا کســانی که شهید 
می شوند نزد خدای خویش هستند و گریه برای 

آنها کاری اشتباه است.

د  رم ر  ام
د ا  ند ن دا ان  د ري ب م 
تر برا  ر ب  است  

ان داشت باشد د ب
ار   ن ارا ب

است باز  میکده  رد  هک  هلل  رو المنة  زان  فرهنگی:  گروه  هگمتاهن، 
است نیاز  روی  او  رد  رب  مرا  هک 

مستی ز  خروشند  و  جوش  رد  همه  وان می هک رد آن جاست حقیقت هن مجاز استخم اه 

تکبر و  است  رغور  و  مستی  همه  وی  استاز  نیاز  و  عجز  و  بیچارگی  همه  ما  وز 

لیلی طره  خم  و  مجنون  دل  استبار  ایاز  پای  کف  و  محمود 
رخساره 

عالم همه  از  باز  چو  دیده  استربدوخته ام  باز  تو  زیبای  رخ  رب  من  دیده  ات 

بیاید هک  کس  آن  ره  تو  کوی  کعبه  استرد  نماز  عین  رد  تو  اربوی  قبله  از 

مسکین حافظ  دل  سوز  مجلسیان  استای  ز  گدا و  سوز  رد  هک  بپرسید  شمع  از 

حافظ

روز د  ت ر را  ا را در همدان  تان ب ا يان  دان

ن ر ند  ر مد برا ش م ها م

دن با شک همرا است مر در  ي ب

در قرآن کریم آمده اســت: انســان می پرســد آیا پس از 
مردن زنده از قبر بیرون آورده می شــوم؟! آیا این انســان به 
یــاد نمی آورد یا نمی داند که ما پیــش از این که چیزی نبود 

او را آفریدیم.
حضرت امام صادق علیه السام فرموده اند: خداوند عزوجل 
هیچ چیز را مانند مرگ نیافریده است که در عین اینکه یقینی 
اســت و هیچ شکی در آن نیست، چنان شکی است که در آن 

یقینی نباشد!
حکایت: آورده اند کــه وقتی حضــرت عزرائیل)ع( برای 
گرفتن جان موســی)ع( به بالین او آمد حضرت گفت: اول برو 
به خدا عرض کن که موسی می گوید: آیا هیچ دوستی دیده ای 
که جان دوســت را بگیرد؟ عزرائیــل)ع( نزد حضرت احدیت 
پیغام موسی)ع( را رساند. خداوند فرمود به موسی)ع( بگو هیچ 

دوستی دیده ای که دیدار دوست خود را نخواهد؟
این گلوی مرگ را نعره گرفت

طبل او بشکافت از ضرب شگفت

ا ن را

بر سر  
الهی نور دیده آشنایانی

روز دولت عارفانی
لطیفا چراغ دل مریدانی

و انس جان غریبانی
کریما آسایش سینه محبانی

و نهایت همت قاصدانی
مهربانا حاضِر نفِس واجدانی

و سبب دهشت والهانی
نه به چیزی مانی تا گویم که چنانی

حبذا روزی که خورشید جال تو به ما نظری کند
حبذا وقتی که مشتاق از مشاهده جمال تو

ما را خبری دهد
جان خود را طعمه سازیم

بازی را که در فضای طلب تو پروازی کند
دل خود نثار کنم

محلی را که بر سر کوی تو آوازی دهد.
برگرفته از مناجات نامه خواجه عبدا... انصاری

ت ه دران ا هم  م

ما امسال هِمتِمانه میوا بیذاریم ِسِر رِونِق تِولید
دشم دار   م

ا قدیــم ندیم گفــدن یی دس صدا 
نداره؛ همه ميوا وا هم یکی بشن تا بتانن 
کار بزرگی انجام بدن. ميان یی خانه ی 
کوچوگی، اگر همه وا هم همدل نواشن 
خانه هه لنگ می زنه. ميوا همه پشت هم 
دران، ا جان و دل بری هم خير باخوان 

که یی کاری پيش بره.
حاال دیه حساب کار یِی مملِکتی که دیه 
معلومیه. اَِگر مردم همه وا هم همدل باِشــن 
و همــراه، اَُوخته که می تانــن کارای بزرگ 
بکنن، سنگای بزرگه اَ ِسِر راشان َورداَرن. ما 
امسال هِمِتمانه میوا بیذاریم ِسِر ِرونِق تِولید. 
میوا ِهوای هِم داشــته باشیم تا برسیم به ای 

هِدفِمان.

وختــی تِولیدمان ِرونــق بیگیره خیلی 
کارامــان ُدُرس می شــه، اینــه همه مان 
می دانیم، ِولی میواس همه مان احســاس 
مســوولیت کنیم، همه مان تِماِم ســعی و 
تِاشــمانه بکنیــم. نگیم م کــه کاری اُزم 
نیمیایــه، م چه کاره م کــه خودمه قاطی 
کنم... نــه ای حرفــا نِباید باشــه، ما باید 
بدانیم هر کداممان چقد سهم داریم میان 
پیشــرفت مملکِتمان. آب به آب بُخوره زور 
َورمیداره. ما َرم وختی همه وا هم باشــیم 
و همــت کنیمان هرکاری اِزمــان برمیایه. 
می تانیم مایه ی سربلندی کشِورمان بشیم.
االن دیه اوجو نیس که هرکاری ُمُکنیم به 
نفع اجِنبی باشه. قبل انقاب خوب ایجو بود 

مردم هرکاری می کردن می َرف میان جیب 
اجنبــی ِجماعت، ِولی االن دیه کشــِورمان 
مســتِقله، دیه هرکاری کنیم و هر منفعتی 
برسانیمان می شــه فردای بِچه ی خودمان. 
ما میوا کاری کنیمان که همه بَفَمن دشمن 
داره آب جــوآل ُمُکنــه. میــان خیال باطل 
خودش ماخــوا ِجلِو ملت مــا ِر بیگیره ولی 

ِدس و پا ِزِدناش به هیچ جا نیمی رسه.
َ قربانتان برم هرکدامتان؛ مســوولین، 
خانه داریــن، کارِگرین، معلمین، ِســِر هر 
کار و باری هســین ِحواســتانه َجم کنین 
که خیر و شــر همیشــه ِدِس خوِد آِدمه. 
ایشــاال رای خیر ِجلِوی پــای همه مان و 

باشه. مملِِکتمان 

شرح مهدی محقق از 30 قصيده ناصر خسرو
هگمتانه، گروه فرهنگی: شرح مهدی 
محقق از 30 قصيده ناصر خسرو از سوی 

انتشارات توس روانه بازار کتاب شد.
ویراست چهارم از »شــرح سی قصیده« 
از ناصر خســرو به کوشــش مهدی محقق 
به تازگی از ســوی انتشارات توس روانه بازار 
کتاب شــد. این اثر محقق که برای بیســت 
و ســومین بار بازچا شده است، برگزیده از 

زادالمسافر را در خود دارد.
محقق در مقدمه با اشاره به نحوه انتشار 
این اثر نوشــته است: در اواسط سال 1339 
پس از آزمون دانشــیاری به عضویت هیأت 
علمی دانشــکده ادبیــات و علوم انســانی 
درآمدم. چون برنامه های آن سال بسته شده 
بود،  مرحوم علی اصغــر حکمت درس تاریخ 
ادیان خود را به من واگــذار نمود و مرحوم 
دکتر یحیی مهدوی از من خواست که درس 
متون فارسی فلســفی را- که مرحوم دکتر 
محمد خوانساری ارائه می داد- من عهده دار 
شوم تا ایشــان- که برای اخذ دکتری رفته 

بودند- از پاریس برگردند. در ضمن یکی دو 
درس نظم فارســی را در گروه زبان و ادبیات 

فارسی عهده دار گردیدم.
من در آن اوقات مشــغول تصحیح دیوان 
ناصر خســرو بــا همکاری مرحــوم مجتبی 
مینــوی بر پایه قدیمی ترین نســخه موجود 
مکتوب به ســال 736 بودم، بــه نظرم آمد 
کــه قصایــدی از دیــوان را انتخــاب و در 
کاس های درس نظم فارســی تدریس کنم. 
از این روی 15 قصیــده از دیوان را انتخاب 
و در کاس های درس نظم فارســی تدریس 
کنم. از ایــن روی 15 قصیده از دیوان ناصر 
خســرو را انتخاب و با توضیح برخی از لغات 
آماده چا گردانیدم که چندین بار به وسیله 
انتشــارات طهوری چا شد و چون همین 
درس در دوره هــای کارشناســی ارشــد و 
دکتری زبان و ادبیات فارســی به من واگذار 
شــده بود، الزم دانست که 15 قصیده دیگر 
به همان منوال افزوده گردد و شــمار قصاید 
به 30 برسد. در اثنای چا های مکرر متوجه 

شدم که مناسب است آیات قرآنی و احادیث 
و امثال عربی به فارسی ترجمه شود؛ از این 
روی شرح 30 قصیده به چا بیست و دوم 
رســید و با همت مرحوم محسن باقرزاده به 

وسیله انتشارات توس چا شد.
بنا به پیشــنهاد علی باقــرزاده بار دیگر 
کتاب را مــورد بازبینی قرار دادم که در این 
کار فرزنــدم محمود آقا نیز یار و مددکار من 
بوده است و ســپس کار مورد ویرایش قرار 

گرفت.
یادآوری می کند در مورد ارجاعات گاهی 
به دو چا از یک کتاب ارجاع شده است از 
جمله در ارجاع به دیوان ناصر خســرو، اگر 
دو عدد آمده، مراد شــماره قصیده و بیت در 
چا مینوی و محقق اســت و اگر یک عدد 
آمده،  مراد شــماره صفحه در چا تقوی و 

تقی زاده است.
انتشارات توس این اثر را در قطع وزیری 
در 272 صفحــه و به قیمت 38 هزار تومان 

روانه بازار کتاب کرده است.

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: معاون 
سياسی امنيتی اســتاندار همدان با بيان اینکه 
اربعين گام برداشتن در  به زائران  خدمت گزاری 
استکبار  گفت:  اســت،  )ع(  امام حسين  مسير 

جهانی در تالش اســت تا مانع از شــکل گيری 
جریان پياده روی اربعين شــود چرا که خطری 

بزر برای آنها به شمار می آید.
مصطفی آزادبخت ظهر دیروز در ستاد اربعین استان 

اظهار کرد: جایگاه رفیع اربعین و ستاد برگزاری آن بر 
همه مشخص اســت چرا که اربعین حسینی فرهنگ 
انقاب ما اســت و مردم ما با تأسی از سیدالشهدا)ع( 

انقاب کردند.

وی بــا بیان اینکه خدمت گزاری به زائران اربعین گام 
برداشتن در مسیر امام حسین )ع( است، افزود: دشمنان 
اســام به ویژه استکبار جهانی در تاش هستند تا مانع 
از شــکل گیری جریان پیاده روی اربعین شوند چرا که 

معتقدند این برنامه بزرگترین خطر برای آنها است.
معاون سیاســی امنیتی اســتاندار همــدان گفت: 
رســالت و وظیفه ما در ســتاد اربعین بسترســازی و 
مدیریت برگــزاری پیاده روی اربعین اســت چرا که 

مردم به خوبی وارد صحنه شــده اند و به درســتی به 
وظیفه خود عمل می کنند.

وی تصریــح کرد: دلیل موفقیت نظام اســامی در 
طول این ســال ها همراهی مردم با این جریان است، 
همراهی  که سبب شده دشمنان نتوانند علیه حکومت 

اسامی حرکتی انجام دهند.
با وجود ســاقط  امروز  اینکه  افــزود:  آزادبخت 
کــردن پهپــاد آمریــکا توســط ســپاه می بینیم 

اســتکبار جهانــی واکنشــی نمی دهــد بــه دلیل 
حمایت و همراهی مردم با نظام اســامی و حضور 

همیشــگی آنها در صحنه است.
وی بیان کرد: در اربعین حسینی، اسام حقیقی 
به مردم جهان معرفی می شــود همان اســامی که 
آمریکا از آن واهمه دارد پس ما وظیفه داریم نهایت 
تاش خــود را برای برگــزاری هر با شــکوه تر این 

مراسم به کار بندیم.
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ال ت هر گرم  4 قیم . 2 6 9 . 0 0 0
45.100.000 قیمت تمام سكه
23.050.000 قیمت نیم سكه
15.070.000 قیمت ربع سكه

9 قیمت سكه یک گرمي دولتي . 7 7 . 0 0 0

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز کل کشور است.

128,000دالر 
147,000یورو 
162,680پوند 
18,810یوان

22,880لیر ترکیه




