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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* به پيشــنهادات فاقد مهر و امضاء ، فاقد ســپرده ، سپرده مخدوش ، ســپرده كمتر از ميزان مقرر ، مشروط ، چك شخصي و پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر واصل گردد ، 
ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
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مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران:

سکونتگاه های غیررسمی 
سنددار شوند

مدیر منطقه دو شهرداری همدان:

شورای اجتماعی محالت بستری 
برای فعالیت های شهروندمدارانه است

امروز مراسم تشییع پیکر مرزبان 
همدانی در کبودراهنگ برگزار می شود

در کارگروه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کاالهای اساسی استان همدان انجام شد

تصمیم گیری برای قیمت مرغ، شهریه و پوشاک مدارس

5

انتظار 10 ساله شهرک صنعتی 
چوب کار زاگرس برای بهره برداری

شهرک صنعتی چوب کار زاگرس برای بهره برداری نیاز به حمایت دارد
مدیرعامل شــرکت شــهرک صنعتی چــوب کار 
زاگــرس همدان بــا بیان اینکه عملیــات اجرایی این 
شهرک از سال 88 اجرایی شده است بیان کرد: بیش 
از ده سال از آغاز عملیات اجرایی این شهرک می گذرد 

ولی تاکنون به بهره برداری نرسیده است.
مسعود عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار هگمتانه، 
بــا بیان اینکه عملیات اجرایی این شــهرک از ســال 
88 اجرایی شده اســت گفت: بیش از ده سال از آغاز 
عملیات اجرایی این شــهرک می گذرد ولی تاکنون به 

بهره برداری نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه این شهرک نخستین شهرک 
خصوصی ایران در آن زمان بود اظهار کرد: این شهرک 
در شهرستان مالیر مجاور روستای دهنو آورزمان قرار 

دارد.
وی با بیان اینکه این شهرک از موقعیت جغرافیای 
خوبی به لحاظ نزدیکی به راه آهن و شهرســتان های 
مالیر، نهاوند و تویســرکان برخوردار است گفت: این 
شــهرک کانونی برای جذب منبت کاران بود که مقرر 
شده اســت در مســاحت صد هکتار و در سه مرحله 

ساخته شود.
2

4
منشأ بوی نامطبوع در بهار 

مشخص شد

6
بانوی همدانی نایب قهرمان آسیا شد

تاریخ سازی جودوکار استان 
در رقابت های جوانان آسیا

8
معاون فروش خدمات مشترکان توانیر استان همدان:

کشف 213 دستگاه استخراج ارز 
دیجیتالی در استان

4
سارقان 14 دستگاه خودرو 

در همدان دستگیر شدند

پیاده روسازی همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
 بلوار فاطمیه 

ضلع جنوبی
اعتبار :

 2,495,143,362 ریال

پیشرفت فیزیکی : 
50 درصد

مجری :
 منطقه دو  شهرداری

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

34

5

با اجرای دستور جدید رئیس قوه قضاییه انجام شد

آزادی 49 زندانی مهریه در همدان
26 زندانی باقیمانده به زودی آزاد می شوند

سبک زندگئ 7

اما و اگر های مصرف 
کاالی داخلی

یکی از سؤاالت مهم زندگیم این بود که بفهمم 
به چــه کاالهایی در زندگی نیــاز دارم؟ و به چه 
کاالهایــی در آینده نیاز پیــدا خواهم کرد؟ هنوز 
خودم وارد زندگی نشــده بودم )یعنی در خانه ی 

پدرم زندگی می کردم، اوایل دهه ی هشتاد( ...

خبر همدان 2

14 مردادماه برپا می شود
نمایشگاه بین المللی کاریکاتور 

»قدس و هولوکاست« 
در فرهنگسرای عین القضات

مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان همدان 
گفت: نمایشــگاه کاریکاتور »قدس و هولوکاست« 
دوشــنبه 14 مردادماه در نگارخانه فرهنگسرای 

عین  القضات همدانی افتتاح می شود.

@hegmataneh_news_ir كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

2

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی همدان:

همچنان تصادف با خسارت 7 میلیون تومان نیاز به کروکی ندارد
مسؤوالن بیمه در خصوص سخت گیری ها پاسخ گو باشند



چهار شنبه 9 مرداد ماه 1398 2
سال بیست و یکم  شمـاره 4310

خبــر

مدیر منطقه دو شهرداری همدان:

شورای اجتماعی محالت 
بستری برای فعالیت های 

شهروندمدارانه است

هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: مدیر 
گفتگوی  در  همدان  دو شــهرداری  منطقه 
زنــده تلویزیونــی بیــان کرد: شــورای 
فعالیت های  برای  بستری  محالت  اجتماعی 

شهروندمدارانه است.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
شهرداری منطقه دو، حامد جلیلوند دوشنبه شب 
گذشــته، در گفتگوی زنــده تلویزیونی با موضوع 
شــورای اجتماعی محالت با بیان اینکه شــورای 
اجتماعــی محالت بســتری بــرای فعالیت های 
شــهروندمدارانه اســت گفت: این پدیده با ابتکار 
خوب شــورای اســالمی شــهر و اهتمام شهردار 
همدان پدیدار شد و به زودی شاهد تبلور اهداف 

آن خواهیم بود.
مدیر منطقه دو شــهرداری همــدان افزود: از 
ایــن رهگذر به همه ابعاد مربــوط به فعالیت های 
اجتماعی و فرهنگی در محالت پرداخته شده که 
اهداف بلند و کوتاه مــدت به منصه بروز و ظهور 

خواهد رسید.
جلیلوند در ادامه خاطرنشــان کرد: شوراهای 
اجتماعــی محــالت حلقه واســط ارتباطات بین 
شهروندان و مدیریت شهری هستند که با حرکت 
در مسیر سند راهبردی این شورا در ادامه خدمات 
شــهرداری را یاری می کنند و تسهیل گر خدمات 

دهی هستند.
و  اقشــار  همــه  از  گفــت:  پایــان  در  وی 
فرهیختگان محالت در ترکیب شــوراها افرادی 
صاحــب نظر حضــور دارند که بــه حضور آنان 

می کنیم. افتخار 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی همدان:

همچنان تصادف با خسارت
 7 میلیون تومان 

نیاز به کروکی ندارد
مسؤوالن بیمه در خصوص سخت گیری ها 

پاسخ گو باشند

معاون  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
گفت:  همدان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی 
 70 تا ســقف  تصادف  پرداخت خســارت 

میلیون ریال نیازی به کروکی ندارد.
انتظامی همدان  معاون اجتماعی فرماندهــی 
در گفتگویــی بــا بیان اینکه تا ســال گذشــته 
ســقف 7 میلیون تومان خسارت نیاز به کشیدن 
کروکی نداشت اظهار کرد: در این وضعیت هر دو 
طرف تصادف به ســازمان بیمه مراجعه می کردند 
و خســارت فرد مقصر از طریــق بیمه به دیگری 

پرداخت می شد.
حســین بشــری بــا اشــاره بــه اینکه در 
افســران راهنمایــی و  تصادفــات خســارتی 
رانندگــی کروکــی نمی کشــند و نیــاز بــه 
این  در  کــرد:  تأکیــد  نــدارد  گزارش دهــی 
تصادفــات هر دو طرف تصادف بــا مراجعه به 

بیمــه روال قانونی را طی می کنند.
وی با بیان اینکه در تصادفات جرحی و فوتی، 
نیــروی انتظامی در روز حادثه کروکی می کشــد 
افزود:  اگر سخت گیری هایی در خصوص پرداخت 
جریمه از ســوی بیمه وجود دارد باید مســؤوالن 
بیمه پاسخ گو باشــند و به نیروی انتظامی مربوط 

نمی شود.
همدان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
بیان کرد: بیمه ها در قبــال تعهداتی که دارند 
درصــدد پرداخت جریمه هســتند و به همین 
خاطــر مدارکــی راهــم از افراد درخواســت 

می کنند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانونی که نیروی 
انتظامی تعریف کرده خســارت زیــر 7 میلیون 
تومان نیاز به کروکی افسر ندارد افزود: طرف های 
تصادف باید به بیمه مراجعه کنند و کارشناس هم 
میزان خسارت را برآورد کرده و جریمه همان روز 

پرداخت شود.

خبــر
رئیس مرکز امور وکالی استان همدان:

فعالیت مؤسسات حقوقی 
بدون مدیرعامل وکیل 

غیرقانونی است
بهره مندی بیش از 16 هزار نفر از مشاوره 

واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی
برگزاری همایش ملی نقش حقوق دانان، وکال و 

کارشناسان رسمی در گام دوم انقالب

مرکز  رئیس  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
اینکه  اعالم  با  امور وکالی اســتان همدان 
وکالی قوه قضاییه اســتان از قشــر جوان 
کرد  اشاره  مؤسســات حقوقی  به  هستند، 
به مؤسســات حقوقی  نباید  و گفت: مردم 
که مدیرعامل وکیــل ندارند اعتماد کنند و 

فعالیت این مؤسسات غیرقانونی است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، علیرضا ترکستانی، 
ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
مرکز امــور وکالی قوه قضاییه اســتان همدان با 
همکاری حقوق دانان بدون مــرز اقدامات حمایت 
حقوقی از افراد زیر پوشــش کمیته امداد امام)ره( 
می کند، عنوان کرد: کانــون وکال برای افرادی که 
نیاز به مشاوره دارند اما توانایی پرداخت حق الوکاله 

را ندارند وکیل رایگان در نظر می گیرد.
وی به انجام 16 هزار و 809 مورد مشــاوره در 
واحدهای ارشــاد و معاضدت قضایی اشاره و بیان 
کرد: مرکز امور وکالی قوه قضاییه، حمایت ویژه ای 
را از کــودکان کار و زنان برعهده دارد که چنانچه 
مورد آزار باشــند، وکیل رایگان برای آنها انتخاب 
می کند و این افراد می توانند به طور مستقیم و یا از 
طریق مراجع مطلع به مرکز امور وکال معرفی شوند.
این مســؤول با اعالم اینکه 122 نفر وکیل به 
عنوان وکیل تســخیری، به امر وکالت پرداختند، 
افزود: بــه 61 نفر در پرونده هــای حقوقی وکیل 

معاضدتی و رایگان تعلق گرفت.
ترکســتانی به برگــزاری همایــش ملی نقش 
حقوق دانان، وکال و کارشناســان رســمی در گام 
دوم انقالب به همت مرکز امور وکالی قوه قضاییه 
اســتان همدان و بــا همکاری نهادهــای مختلف 
مانند دادگســتری اســتان همدان، سازمان بسیج 
انصارالحســین)ع( و شهرداری  حقوق دانان، سپاه 
همدان اشــاره کرد و گفت: این همایش فردا دهم 
مردادماه ساعت 16 با حضور میهمانان کشوری در 

تاالر فجر همدان برگزار می شود.
وی در بخش دیگر سخنانش در مورد تخلفات 
وکال با اعــالم اینکه این آمار محرمانه اســت و 
با اشــاره به اینکه بیشــتر شــکایات از وکال در 
خصوص حق الوکاله اســت، تصریح کرد: تخلفات 

نسبت به سال گذشته کاهش دارد.
ترکســتانی با اعالم اینکــه وکالی قوه قضاییه 
اســتان از قشر جوان هستند، به مؤسسات حقوقی 
اشاره کرد و گفت: مردم نباید به مؤسسات حقوقی 
که مدیرعامل وکیل ندارند اعتماد کنند و فعالیت 
این مؤسسات غیرقانونی اســت. وی با بیان اینکه 
مؤسســه داوری در اســتان همدان به ثبت و تأیید 
رسیده اســت، عنوان کرد: مؤسسات داوری نهادی 
خصوصی هســتند که نقش بســزایی را در کاهش 
ورودی پرونده ها به مراجع قضایی دارند و البته قوانین 
و مقررات داوری نیاز به بازنگری دارد. این مسؤول به 
لزوم راه اندازی بیمه وکالت در جامعه اشــاره و بیان 
کرد: از سال 1386 تاکنون تعرفه وکالت اصالح نشده 

است و امسال به طور قطع اصالح می شود.
ترکستانی در مورد پرداخت حق الوکاله وکالی 
معاضدتی و تسخیری اظهار کرد: مبلغی باید به آنها 
پرداخت می شد که سال هاست پرداخت نشده است 
و امسال ردیف بودجه برای این امر پیش بینی شده 

است که قرار شده این مبلغ پرداخت شود.

آغاز برداشت گیالس از 826 هکتار باغات 
همدان

پیش بینی برداشت 3886 تن 
گیالس از همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: 
باغات  از  در 826 هکتار  برداشــت گیالس 

استان همدان شروع شده و ادامه دارد.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
سازمان جهاد کشــاورزی استان همدان، شهبازی 
از برداشــت گیالس در 826هکتار از باغات استان 
همدان شــامل 690 هکتار بارور و 136 هکتار غیر 
بــارور خبر داد و افزود: پیش بینی برداشــت میوه 

گیالس در استان همدان3هزار و 886تن است.
وی بابیان اینکه بهره برداران همدانی تا اواســط 
مــرداد ماه مشــغول برداشــت گیــالس خواهند 
بــود، اظهار کرد: بیشــترین درختــان گیالس در 
شهرســتان های همدان و مالیر قرار دارند و برآورد 
شده امسال 3هزار و 886 تن از باغات استان همدان 
گیالس برداشت شود. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی 
استان همدان گفت: تک دانه مشهد، زرد دانشکده و 
بومی از ارقام گیالس همدان است و این استان826 
هکتار باغ گیالس دارد که 690 هکتار آن بارده است.

انتظار10سالهشهرکصنعتیچوبکارزاگرسبرایبهرهبرداری
شهرک صنعتی چوب کار زاگرس برای بهره برداری نیاز به حمایت دارد

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: مدیرعامل 
زاگرس  کار  شــرکت شــهرک صنعتی چوب 
همدان با بیــان اینکه عملیــات اجرایی این 
بیان  از ســال 88 اجرایی شده است  شهرک 
کرد: بیش از ده ســال از آغاز عملیات اجرایی 
این شــهرک می گذرد ولی تاکنــون به بهره 

برداری نرسیده است.
مســعود عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار هگمتانه، 
بــا بیان اینکه عملیات اجرایی این شــهرک از ســال 
88 اجرایی شده اســت گفت: بیش از ده سال از آغاز 
عملیات اجرایی این شــهرک می گذرد ولی تاکنون به 

بهره برداری نرسیده است.
وی بــا اشــاره به اینکه این شــهرک نخســتین 
شــهرک خصوصی ایران در آن زمان بود اظهار کرد: 
این شــهرک در شهرســتان مالیر مجاور روســتای 

دهنو آورزمان قرار دارد.
وی با بیان اینکه این شهرک از موقعیت جغرافیای 
خوبی به لحاظ نزدیکی به راه آهن و شهرســتان های 
مالیر، نهاوند و تویســرکان برخوردار است گفت: این 
شــهرک کانونی برای جذب منبت کاران بود که مقرر 
شده اســت در مســاحت صد هکتار و در سه مرحله 

ساخته شود.
وی با اشــاره به اینکه مرحله نخســت آن در 14 
هکتار آماده ســازی و زیرســاخت های الزم آن انجام 
شــده اســت بیان کرد: مرحله دوم آن نیز قرار بود تا 

50 هکتار انجام شود.
عبدالملکــی با بیان اینکه براســاس برنامه ریزی ها 
قرار بود برای 15 هزار نفر در این شــهرک اشتغالزایی 
ایجاد شود عنوان کرد: اما به دلیل حمایت نشدن، این 

شهرک تاکنون راه اندازی نشده است.

وی با اشــاره به اینکه تاکنون برای این شهرک 30 
کیلومتر شــبکه برق، آب و لوله کشی به مسافت 20 
کیلومتر انجام شــده است گفت: زیرساخت های خوبی 

در این شهرک ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی چوب کار زاگرس 
با بیان اینکه برای این شهرک 20 میلیارد تومان هزینه 
شده است عنوان کرد: این شهرک مصوبه استانی برای 
تبدیل شــدن به یک منطقه نمونه گردشگری، ایجاد 
اولین دانشگاه صنعت چوب و مبلمان و کانون توسعه 

روستایی استان را نیز دارد.
وی با اشاره به اینکه در طرح آمایش سرزمین این 
شــهرک توانایی پوشش 5 اســتان اطراف را نیز دارد 
گفت: برخی زیرســاخت های این شهرک باید با کمک 
بودجه دولتی انجام می شــد اما این شهرک تاکنون به 

بهره برداری نرسیده است.

مدیرعامل شــرکت شــهرک صنعتی چــوب کار 
زاگرس با بیان اینکه همکاری سایر ادارات نیز به دلیل 
این موضوع کمرنگ شــده است اظهار کرد: در مرحله 

نخست این شهرک قرار بود 390 واحد مستقر شود.
عبدالملکی با تأکید بر اینکه می بایســت از بخش 
خصوصی و ســرمایه گذاری حمایت شــود گفت: نبود 
حمایت از بخش خصوصی باعث دلسردی آنان خواهد 

شد.
وی با اشــاره به اینکه این شــهرک با سازمان های 
مختلف همکاری هــای الزم را خواهد داشــت گفت: 
تاکنون مکاتبات مختلفی با ســازمان ها صورت گرفته 
اســت که تاکنون موفق شــده ایم بــا همکاری جهاد 
کشاورزی مجوز احداث گلخانه را در این شهرک چوب 

بگیریم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران:

سکونتگاه های غیررسمی سنددار شوند
شاهرخی: دستگاه های استان زمین های موجود در محدوده بازآفرینی را واگذار کنند

مدیرعامل  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
شــرکت بازآفرینی شــهری ایران تأکید کرد: 

سکونتگاه های غیررسمی سنددار شوند.
بــه گزارش خبرنگار هگمتانه، ســید محمد پژمان 
صبح دیروز در نشست بازآفرینی شهری استان همدان 
با اشــاره به اینکه در کشــور 2 هزار و 700 محله در 
قالــب 141 هزار هکتار در محدوده بازآفرینی اســت، 
بیــان کرد: 20 میلیون نفر از جمعیت کشــور در این 

محدوده قرار دارند.
وی بــا اشــاره به اینکــه غیرمقاوم بــودن بناها و 
نارســایی هایی در این محدوده ها وجود دارد، تصریح 
کرد: وظیفه ملی ما اســت که برای رفع مشکالت این 

مناطق اقدام کنیم.
این مسؤول با بیان اینکه بازآفرینی شهری فراتر از 
وظیفه دولت و مدیریت شــهری است، گفت: یک عزم 
ملــی می طلبد که تمام دســتگاه ها باید در این زمینه 

کمک کنند.
وی بــا تأکید بر اینکه هر ســال بایــد 10 درصد 
محالت نوسازی شــود، گفت: می بایست نگاه نوسازی 

و بهسازی به طرح های تفصیلی داشت.
پژمان با بیان اینکه طرح ها باید اقتصادی و اجتماعی 
باشند، بیان کرد: مشاوران طرح ها در محدوده بازآفرینی 

باید به ازای هر پالک پاسخ گو باشند.
وی بــا بیان اینکه 250 هــزار میلیارد تومان برای 
محدوده بازآفرینی شهرها نیاز است، گفت: در شرایط 

کنونی و با توجه به کمبود منابع نمی توان همه محالت 
را بازسازی کرد.

مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره 
به اینکه دولــت 3 هزار و 770 میلیــون تومان برای 
بازآفرینی از صندوق توســعه ملی در نظر گرفته است، 
گفت: باید در محالت به صورت متمرکز و بر اســاس 

اولویت ها اقدام کرد.
وی بــا بیان اینکه در محالت تنها باید شــهرداری 
دفتر تسهیل گری داشته باشــد، گفت: هر دستگاهی 
که می خواهد در محالت کار انجام شــود باید در دفتر 

تسهیل گری شهرداری باشد.
واحدهــای  از ســنددار کــردن  ایــن مســؤول 
سکونتگاه های غیررســمی سخن به میان آورد و بیان 

کرد: باید با الزامات به این واحدها سند داده شود.
پژمان بیــان کرد: در ســاخت بناهــا در محالت 

بازآفرینی باید به کیفیت ساخت توجه کرد.
زمین های  استان  دســتگاه های  *شاهرخی: 

موجود در محدوده بازآفرینی را واگذار کنند
استاندار همدان هم با بیان اینکه اهمیت مسکن بر 
کسی پوشیده نیست، بیان کرد: دولت اهمیت ویژه ای 
برای مسکن مردم قائل است به طوری که توجه خوبی 

به محدوده های بازآفرینی شهرها دارد.
سیدسعید شاهرخی با اشاره به اینکه ضروری است 
بازآفرینی مساعدت  دستگاه ها در زمینه محدوده های 
و همــکاری کنند، بیان کــرد: 4 هزار و 507 هکتار از 

مساحت شهرهای استان در این محدوده است.
وی خطــاب بــه دســتگاه های اســتان گفــت: 
دستگاه هایی که در این محدوده زمین دارند می بایست 

زمین را واگذار کنند.
اســتاندار همدان گفت: شــهرداری و شــورای 
اســالمی شــهر باید با هنر، فکر و اندیشــه شهر را 

کنند. نگهداری 
در  مسکونی  پروانه   202 صدور  *ربانی ارشد: 

همدان
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان همــدان نیز با 
اشاره به اینکه 50 درصد استان در محدوده بازآفرینی 
شهری قرار دارد، گفت: ساخت و بهسازی 3 هزار واحد 
سهمیه استان در محالت بازآفرینی بوده است و 913 

پروانه مسکونی در این محالت صادر شده است.
حسن ربانی ارشد با اشاره به اینکه بیشترین پروانه صادر 
شــده در همدان و با 202 پروانه است، گفت: در مالیر 21 
پروانه، نهاوند 6، تویسرکان 16، بهار 82، رزن 11، اسدآباد 
13، کبودراهنگ 9 و در فامنین 12 پروانه صادر شده است. 
وی با اشاره به اینکه در مرحله اول یک هزار و 102 تن قیر 
به شهرداری ها تحویل داده شده است، بیان کرد: در مرحله 
دوم یک هزار تن، مرحله ســوم 460 تن و در مرحله آخر 

یک هزار و 650 تن قیر یارانه ای داده شده است.
ایــن مســؤول با بیــان اینکه 615 فقره ســهمیه 
تســهیالت با سود 9 درصد برای استان در نظر گرفته 
شــده اســت، گفت: 259 فقره تاکنون پرداخت شده 

است.

در شورای آموزش و پرورش استان همدان تأکید شد:

توجه به تحصیل دانش آموزان مبتال به اوتیسم
شناسایی 547 دیرآموز در طرح سنجش سالمت

در شــورای  همدان:  گــروه خبر  هگمتانه، 
آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اینکه 
نباید دانش آموز بازمانده از تحصیل داشته باشیم 
بر توجه به تحصیل دانش آموزان مبتال به اوتیسم 

تأکید شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، معاون سیاسی امنیتی 
اســتاندار همــدان صبح دیروز در شــورای آموزش و 
پرورش اســتان همدان، با بیان اینکــه اوقات فراغت 
و سنجش ســالمت دو موضوع بســیار مهم در حوزه 
آموزش و پرورش اســت گفت: باید برنامه های شورای 

آموزش و پرورش ارتقا پیدا کند.
مصطفی آزادبخت تصریح کرد: بررســی ها نشــان 
می دهد اوقات فراغت به دلیل داوطلبانه بودن می تواند 
در اعتمادسازی و توانمندســازی دانش آموزان بسیار 

مؤثر باشد.
*آزادبخت: شــهرداری همــدان در اجرای 

برنامه های فرهنگی به خوبی عمل کرده است
وی با اشــاره به اینکه شهرداری همدان در مباحث 
فرهنگی به خوبی عمل کرده است خواستار حمایت ها 
و کمک های بیشــتر این نهــاد در برنامه های فراغتی 
آموزش و پرورش شــد و ادامــه داد: کمک به آموزش 

و پرورش سرمایه گذاری راهبردی است.
وی با اشــاره به پروژه های نیمه تمام اســتخرهای 
شــنای دانش آموزی گفت: پروژه ها هر چه ســریع تر 
تعییــن تکلیــف شــوند. وی در پایان ضمــن تأکید 
بر رســالت ســنگین رســانه ها تصریح کرد: رسانه ها 
خانواده هــا را در رابطه با ضرورت غنی ســازی اوقات 

فراغت دانش آموزان حساس و آگاه کنند.
از  بازمانده  دانش آمــوز  نبایــد  *نادری فر: 

تحصیل داشته باشیم
مدیــرکل امــور اجتماعی اســتانداری همدان نیز 
تصریح کرد: امســال باید تدابیر به گونه ای اندیشیده 

شــود که دانش آموز بازمانده از تحصیل نداشته باشیم 
و نباید اجازه دهیم که این آمار تجمیع شــود چرا که 

در این صورت پیدا کردن افراد بسیار دشوار می شود.
مهرداد نادری فر ادامه داد: در پایان مهلت ثبت نام 
متوجه خواهیم شــد که چه تعداد از متولدان اســتان 

ثبت نام نکرده اند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به مراجعات 
مکرر خانواده های درگیر با بیماری اوتیسم اشاره کرد 
و گفــت: به وضعیت تحصیلــی دانش آموزان مبتال به 
اوتیسم توجه شــود چرا که خانواده های آنان از ادامه 

روند تحصیلی فرزند خود ابراز نگرانی می کنند.
وی افزود: تا جایی که امکان دارد باید هزینه اجاره 
سالن های ورزشی زیرپوشش آموزش و پرورش و سایر 

نهادها کاهش پیدا کند.
*ســعیدی: اجرای طرح هجــرت در 345 

مدرسه همدان
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان 
همــدان نیز تصریح کرد: در ســال 97، 49 برنامه در 
242کانون و در رشــته های متنوعــی چون طراحی، 
نقاشی، خوشنویســی، خیاطی، رشته های ورزشی و... 
برگزار شد که به طورکلی 76 هزار دانش آموز دختر و 

پسر در این کالس ها شرکت کردند.
یوسف سعیدی شــعار برنامه های امســال را "هر 
دانش آموز یک مهارت" عنوان کرد و افزود: برنامه های 
اوقــات فراغت و طــرح هجرت تابســتان 98، از اول 
تابســتان آغاز شــده و با هدف آینده نگری و آموزش 
مهارت های سالم به مدت 7هفته ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: امســال 55برنامه در بیش از 275 
پایگاه اوقات فراغت اجرا می شود که تاکنون 105 هزار 

دانش آموز در این برنامه ها شرکت کرده اند.
وی ادامه داد: طرح هجرت نیز با 35 برنامه شــامل 
رنگ آمیزی در و پنجــره، مرمت، ایزوگام مدارس و... 

در 345مدرســه اجرا می شــود که حدود 70 درصد 
مربیان غیر فرهنگی هستند و 4هزار و 500 دانش آموز 
دختر و پســر نیز در اجرای این طرح به مربیان کمک 

می کنند.
*قربانیان: مدرسه اوتیسم و مجتمع استثنایی 

در حال ساخت است
رئیس آموزش و پرورش اســتثنایی استان همدان 
نیز با اشــاره به اینکه امســال 30هزار دانش آموز بدو 
ورود بــه دبســتان داریم و طرح ســنجش ســالمت 
جســمانی و آمادگی تحصیلی نوآمــوزان نیز از تیرماه 
آغاز شــده اســت اظهار کرد: با توجه به اینکه رویکرد 
ســند تحول بنیادین عدالت محور است و از طرفی در 
بیانیه گام دوم انقالب نیز بر عدالت محوری تأکید شده 
است، طرح سنجش سالمت با هدف جایگیری صحیح 
نوآموزان، گام مهمی در برقراری عدالت به ویژه عدالت 

آموزشی است.
پروین قربانیان با اشاره به اینکه شناسایی به موقع 
نارسایی های جسمی و رفتاری نوآموزان و پیشگیری از 
تشــدید معلولیت ها در آینده از دیگر اهداف این طرح 
اســت خاطرنشان کرد: تاکنون در این طرح که از اول 
تیرماه آغاز شــده 14 هزار و 728 نوآموز در اســتان 
ارزیابی شده اند که از این تعداد 1787نفر ارجاع هوش 
داشــته ایم و از ایــن تعداد نیز 547 نفــر تا به امروز 

دیرآموز اعالم شده اند.
وی بــا بیــان اینکه تاکنــون 47 نفر بــه مدارس 
استثنایی معرفی شــده اند افزود: 53 درصد نوآموزان 
را پسران و 47درصد آنها را دختران تشکیل می دهند 
ضمن اینکه 73 درصد از نوآموزان شــرکت کننده در 
طرح، دوره های آموزش پیش از دبستان را گذرانده اند 
اما 27درصد این دوره ها را نگذرانده اند که برنامه هایی 

برای آماده سازی آنها درنظر گرفته شده است.
قربانیان به پروژه ساخت مدرسه اوتیسم و مجتمع 

استثنایی اشــاره کرد و گفت: عملیات ساخت مدرسه 
در منطقه ششصد دســتگاه توسط اداره کل نوسازی، 
توســعه و تجهیز مــدارس در حال انجام اســت که 
امیدواریم تا پایان ســال تکمیل شــود ضمن اینکه ما 
آمادگی کامل برای آموزش این دانش آموزان را داریم.

وی ضمن اشاره به اینکه امسال 22 نوآموز عشایری 
نیز مورد ارزیابی طرح سنجش سالمت قرار گرفته اند 
تصریح کرد: از والدین تقاضــا می کنم آرامش خود را 
حفظ کننــد چرا که اضطراب آنان بــه نوآموز منتقل 

می شود و بر نتیجه تأثیرگذار خواهد بود.
*تیمــوری: وجود 10 اســتخر نیمه تمام در 

استان همدان
فرزاد تیموری مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان همدان نیز با بیان اینکه در حال حاضر 
10 استخر نیمه تمام در اســتان داریم افزود: استخر 
مالیر با 43درصد پیشرفت، استخر نهاوند با 50درصد 
و استخر اسدآباد با 55درصد پیشرفت در حال ساخت 
اســت و استخرهای تویسرکان، بهار و کبودراهنگ نیز 
باید تعیین تکلیف شــوند ضمن اینکه در سال 98، 2 

استخر سرپوشیده را نیز افتتاح خواهیم کرد.
*جعفری: ارســال 20میلیارد ریال تجهیزات 

ورزشی به مناطق حاشیه ای
معــاون تربیت بدنی و ســالمت آموزش و پرورش 
اســتان همدان نیز بــا اعالم اینکــه 20میلیارد ریال 
تجهیزات ورزشی سالمت محور برای کاهش آسیب ها 
به مناطق حاشــیه ای ارسال شده اســت افزود: سرانه 
فضای ورزشی 17ســانتی مترمربع فضای سرپوشیده 

است که ما در میانه جدول کشور قرار داریم.
عبــداهلل جعفــری خاطرنشــان کــرد: 157هزار 
دانش آموز در طرح دندان عاری از پوســیدگی فلوراید 
استفاده می کنند که پوسیدگی را کاهش می دهد و در 

این زمینه میلیاردها تومان سرمایه گذاری شده است.

14 مردادماه برپا می شود

نمایشگاه بین المللی کاریکاتور »قدس و هولوکاست« در فرهنگسرای عین القضات
هگمتانه، گــروه خبر همــدان: مدیر روابط 
عمومــی حوزه هنری اســتان همــدان گفت: 
نمایشــگاه کاریکاتور »قدس و هولوکاســت« 
فرهنگسرای  نگارخانه  در  مردادماه   14 دوشنبه 

عین  القضات همدانی افتتاح می شود.
مســعود فالح دیــروز در گفتگویی اظهــار کرد: 
نمایشــگاه کاریکاتور قدس و هولوکاســت از ســوی 
واحد تجســمی حوزه هنری همدان و با مشــارکت 

ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
برگزار می شود.

وی ادامــه داد: از آنجایی که زبان کاریکاتور ابزاری 
مهم، قدرتمند و جهانی در نقد و آگاهی بخشــی های 
سیاســی و فرهنگی اســت، حوزه هنــری همدان در 
همین راســتا اقدام به برگزاری نمایشــگاه بین المللی 

کاریکاتور قدس و هولوکاست کرده است.
مدیر روابــط عمومی حوزه هنری اســتان همدان 

با بیان اینکه همدان دارای کاریکاتوریســت های قوی 
و کارآمد اســت افزود: برای تقویــت این ظرفیت در 
اســتان همدان کارگاه یک روزه و تخصصی کاریکاتور 
با تدریس هادی اســدی و محمود نظری هم زمان در 
روز افتتاحیه در اتاق همایــش مجموعه عین القضات 

برگزار خواهد شد.
وی تعداد کاریکاتورهای این نمایشــگاه را 90 عدد 
عنوان کرد و گفت: در بخش هولوکاست این نمایشگاه، 

منتخب آثار 400 کاریکاتوریســت از 50 کشور حضور 
دارد و به همت واحد تجســمی حــوزه هنری انقالب 
اسالمی این آثار در سراســر ایران به نمایش گذاشته 

خواهد شد.
فالح یادآور شد: نمایشــگاه هولوکاست و قدس از 
14 تا 22 مردادماه از ســاعت 9 تا 12:30 و 16 تا 19 
در نگارخانه فرهنگسرای عین القضات همدانی میزبان 

عالقه مندان است.

خبــر همدان



درتاريخ 1398/05/05به شــماره ثبت 914 به شناســه ملي 14008497295 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع 
عموم آگهي ميگردد. 1 - موضوع: 1 - برنامه ريزي در جهت رشــد و توســعه كمي  و كيفي رشــته ورزشي پزشكي ورزشي )از سنين پايه تا حرفه اي( و تالش 
در راه ايجاد ساختار مدرن نظير آكادمي پزشكي ورزشي و موسسات آموزشي رشته ورزشي پزشكي ورزشي 2 - رعايت مفاد اساسنامه جهاني، كنفدراسيون 
آســيا و فدراســيون پزشكي ورزشــي ج.ا.ا 3 - تالش در جهت تعميم، گسترش و توسعه پايدار رشته ورزشي پزشكي ورزشــي استان با بكارگيري مربيان و 
كشف، جذب و پرورش استعدادها و نظارت و كنترل برنامه و جلوگيري از فعاليت غيرمجاز اشخاص حقيقي و حقوقي در امور رشته ورزشي پزشكي ورزشي 
4 - برنامه ريزي در جهت جلب نظر و مشاركت مقامات و مسئولين استان و تكريم پيشكسوتان و نام آوران استان با هدف الگوسازي براي جوانان 5 - نظارت 
بر امر توسعه باشگاه داري در سطح استان و تشويق بخش خصوصي در جهت سرمايه گذاري در رشته ورزشي پزشكي ورزشي و ايجاد زمينه مشاركت مردمي 
 و كمك هاي داوطلبانه 6 - ايجاد زمينه و بسترسازي مناسب جهت افزايش توان مالي هيئت استان 7 - تالش در جهت ارتقاء سطح دانش مربيان، داوران و 
دســت اندركاران رشته ورزشي پزشكي ورزشي در سطح استان بر اساس استانداردهاي بين المللي و ملي از طريق تدوين برنامه جامع آموزشي و با هماهنگي 
كميته آموزش فدراســيون 8 - كوشــش در بهره برداري از خدمات داوطلبانه مردم جهت پيشبرد رشــته ورزشي پزشكي ورزشي و ترغيب و حمايت آنان در 
حدود قوانين و مقررات ثبت موضوع فعاليت موسســه مذكوربمنزله اخذوصدورپروانه فعاليت نمي باشــد 2 - مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مركز 
اصلي: اســتان همدان، شهرســتان همدان، بخش مركزي، شــهر همدان، شكريه، خيابان ميرزاده عشــقي، خيابان 20 متري ورزش، پالك 0، طبقه منفي 1 
كدپســتي 6516748178 4 - اولين مديران: آقاي رشــيد حيدري مقدم به شــماره ملي 6160101307 به سمت مدير عامل و رئيس هيئت مديره )رئيس 
هيئت( خانم رقيه محمدي بخش به شــماره ملي 0059426454 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و عضو اصلي )نايب رئيس( آقاي خسرو اصلهء به شماره 
ملي 3874778835 به سمت عضو اصلي هيئت مديره )دبير هيئت( آقاي فرهاد امين به شماره ملي 3873481413 به سمت خزانه دار هيئت.اعضاي هيئت 
مديره براي مدت چهار سال انتخاب گرديدند. 5 - دارندگان حق امضاء: امضاهاي مجاز اسناد بانكي و اوراق بهادار و تعهدآور هيئت با امضاي ثابت خزانه دار و 
امضاي رئيس هيئت و در غياب رئيس هيئت، نايب رئيس و در غياب نايب رئيس، دبير هيئت، قابل اقدام است. ضمناً كليه مكاتبات عادي اداري )غيرتعهدآور( 
با امضاي رئيس هيئت و در غياب وي، نايب رئيس يا دبير هيئت انجام مي پذيرد. 6 - اختيارات مديرعامل: طبق اساســنامه 7 - روزنامه هگمتانه جهت درج 

آگهي انتخاب گرديد. به استناد مجوز شماره 226/2/4166 مورخ 1398/03/20اداره كل ورزش وجوانان استان همدان آگهي گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )550372(

تاسيس موسسه غير تجاري هيئت پزشكي ورزشي استان همدان

-22443 

درتاريخ 1398/04/12به شــماره ثبت 105 به شناســه ملي 14008440210 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع 
عموم آگهي ميگردد. 1 - موضوع: 1-2( برنامه ريزي در جهت رشــد و توســعه كمي  و كيفي رشــته ورزشي واليبال )از سنين پايه تا حرفه اي( و تالش در راه 
ايجاد ســاختار مدرن نظير آكادمي واليبال و موسســات آموزشي رشته ورزشــي واليبال 2-2( رعايت مفاد اساسنامه جهاني، كنفدراسيون آسيا و فدراسيون 
واليبال ج.ا.ا 3-2( تالش در جهت تعميم، گسترش و توسعه پايدار رشته ورزشي واليبال شهرستان با بكارگيري مربيان و كشف، جذب و پرورش استعدادها 
و نظارت و كنترل برنامه و جلوگيري از فعاليت غيرمجاز اشــخاص حقيقي و حقوقي در امور رشــته ورزشــي واليبال 4-2( برنامه ريزي در جهت جلب نظر و 
مشــاركت مقامات و مسئولين شهرستان و تكريم پيشكسوتان و نام آوران شهرســتان با هدف الگوسازي براي جوانان 5-2( نظارت بر امر توسعه باشگاه داري 
در ســطح شهرستان و تشويق بخش خصوصي در جهت سرمايه گذاري در رشته ورزشي واليبال و ايجاد زمينه مشاركت مردمي  و كمك هاي داوطلبانه 2-6( 
ايجاد زمينه و بسترسازي مناسب جهت افزايش توان مالي هيئت شهرستان 7-2( تالش در جهت ارتقاء سطح دانش مربيان، داوران و دست اندركاران رشته 
ورزشــي واليبال در ســطح شهرستان بر اساس استانداردهاي بين المللي و ملي از طريق تدوين برنامه جامع آموزشي و با هماهنگي كميته آموزش فدراسيون 
8-2( كوشــش در بهره برداري از خدمات داوطلبانه مردم جهت پيشــبرد رشته ورزشي واليبال و ترغيب و حمايت آنان در حدود قوانين و مقررات. 2 - مدت 
فعاليت موسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مركز اصلي موسسه: استان همدان، شهرستان اسدآباد، بخش مركزي، شهر اسدآباد، ميدان جمال الدين 
اســدآبادي، ميدان سيدجمال الدين اسدآبادي، خيابان )سپاه پاســداران(، پالك 0، طبقه همكف كدپستي 6541936843 4 - اولين مديران: آقاي نصراهلل 
محمودي به شــماره ملي 4010070315 به ســمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره و خانم سميه ناصري به شــماره ملي 4010148888 به سمت نايب 
رئيس هيئت مديره و آقاي ســينا ســلطاني عظيميان به شماره ملي 4000239635 به سمت خزانه دار و آقاي عبداله رجبي به شماره ملي 4010101954 
به ســمت دبير همگي اعضاي اصلي هيات مديره براي مدت 4 ســال انتخاب گرديدند. 5 - دارندگان حق امضا: امضاهاي مجاز اســناد بانكي و اوراق بهادار و 
تعهــدآور هيئــت با امضاي ثابت خزانه دار و امضاي رئيس هيئت و در غياب رئيس هيئت، نايب رئيس و در غياب نايب رئيس، دبير هيئت، قابل اقدام اســت. 
ضمناً كليه مكاتبات عادي اداري )غيرتعهدآور( با امضاي رئيس هيئت و در غياب وي، نايب رئيس يا دبير هيئت انجام مي پذيرد. 6 - روزنامه هگمتانه جهت 
درج آگهي هاي شــركت انتخاب گرديد. 7 - اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه به استناد مجوز شماره 226/2/4165 مورخ 1398/03/20اداره كل ورزش 

و جوانان استان همدان آگهي گرديده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اسدآباد )550373(

تاسيس موسسه غير تجاري هيئت ورزشي واليبال شهرستان اسدآباد

-22444 

درتاريخ 1398/04/17به شــماره ثبت 100 به شناسه ملي 14008451287 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت 
اطالع عموم آگهي ميگردد. 1 - موضوع: 1-2( برنامه  ريزي در جهت رشــد و توســعه كمي  و كيفي رشته ورزشي فوتبال )از سنين پايه تا حرفه اي( و 
تالش در راه ايجاد ســاختار مدرن نظير آكادمي فوتبال و موسســات آموزشي رشته ورزشي فوتبال 2-2( رعايت مفاد اساسنامه جهاني، كنفدراسيون 
آســيا و فدراسيون فوتبال ج.ا.ا 3-2( تالش در جهت تعميم، گسترش و توســعه پايدار رشته ورزشي فوتبال شهرستان با بكارگيري مربيان و كشف، 
جذب و پرورش اســتعدادها و نظارت و كنترل برنامه و جلوگيري از فعاليت غيرمجاز اشــخاص حقيقي و حقوقي در امور رشته ورزشي فوتبال 2-4( 
برنامه  ريزي در جهت جلب نظر و مشاركت مقامات و مسئولين شهرستان و تكريم پيشكسوتان و نام آوران شهرستان با هدف الگوسازي براي جوانان 
5-2( نظارت بر امر توسعه باشگاه  داري در سطح شهرستان و تشويق بخش خصوصي در جهت سرمايه گذاري در رشته ورزشي فوتبال و ايجاد زمينه 
مشــاركت مردمي  و كمك هاي داوطلبانه 6-2( ايجاد زمينه و بسترســازي مناســب جهت افزايش توان مالي هيئت شهرستان 7-2( تالش در جهت 
ارتقاء سطح دانش مربيان، داوران و دست اندركاران رشته ورزشي فوتبال در سطح شهرستان بر اساس استانداردهاي بين المللي و ملي از طريق تدوين 
برنامه جامع آموزشــي و با هماهنگي كميته آموزش فدراسيون 8-2( كوشش در بهره  برداري از خدمات داوطلبانه مردم جهت پيشبرد رشته ورزشي 
فوتبــال و ترغيــب و حمايت آنان در حدود قوانين و مقررات. 2 - مدت فعاليت موسســه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مركز اصلي موسســه: 
اســتان همدان، شهرستان تويسركان، بخش مركزي، شهر تويسركان، ميدان شهيد فرشيد هرمزي، ميدان انقالب، بلوار معلم، پالك 0، طبقه همكف 
كدپستي 6581719877 4 - اولين مديران: آقاي كاظم گمار باكدملي 3979443159 به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره، خانم آزاده كريم 
پور باكدملي 3970067596 به ســمت نايــب رئيس هيئت مديره، آقاي جعفر فرهمند باكدملي 3979206394 به ســمت دبير و آقاي محمدرضا 
توانگر باكدملي 5849744711 به سمت خزانه دار همگي اعضاي اصلي هيئت مديره براي مدت 4 سال انتخاب گرديدند. 5 - دارندگان حق امضاء: 
امضاهاي مجاز اسناد بانكي و اوراق بهادار و تعهدآور هيئت با امضاي ثابت خزانه دار و امضاي رئيس هيئت و در غياب رئيس هيئت، نايب رئيس و در 
غياب نايب رئيس، دبير هيئت، قابل اقدام اســت. ضمناً كليه مكاتبات عادي اداري )غير تعهدآور( با امضاي رئيس هيئت و در غياب وي، نايب رئيس 
يا دبير هيئت انجام مي پذيرد. 6 - روزنامه هگمتانه جهت درج آگهي هاي شــركت انتخاب گرديد. 7 - اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه به استناد 

مجوز شماره 226/2/4169 مورخ 1398/03/20اداره كل ورزش و جوانان استان همدان آگهي گرديده است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تویسرکان )550376(

تاسيس موسسه غير تجاري هيئت ورزشي فوتبال شهرستان تویسرکان

-22446 

به شــماره ثبت 12340 و شناســه ملي 14005683616 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/08/20و برابر مجوز شماره 8/24588 مورخ 
1397/10/19اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرســتان همدان تصميمات ذيل اتخاذ شــد: 1 - بازرســان تعاوني براي مدت يك ســال مالي به قرار ذيل انتخاب گرديدند: 
سيدجواد موسوي باكدملي 3932363590 به سمت بازرس اصلي آقاي ايرج خسروي باكدملي 3960938454 به سمت بازرس علي البدل 2 - صورت هاي مالي سال 1396 

به تصويب رسيد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )550375(

آگهي تغييرات شرکت هميار پانيا صنعت فرجاد شرکت تعاوني 

- 22445 
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محكوم به بموجب رأي شــماره 473 تاريخ 97/07/29 حوزه 111 شــوراي حل اختالف ) و رأي شماره تاريخ شعبه دادگاه عمومي ( كه قطعيت يافته است، 
محكوم عليه محكوم اســت به: پرداخت مبلغ 5.000.000 ريال بعنوان اصل خواســته و 255.000 ريال هزينه دادرســي و نيز خسارت تأخير تأديه از تاريخ 

گواهي عدم پرداخت )97/05/22( لغايت اجراي حكم در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتي.

آگهي اجرائيه 

شماره آگهي: 22448 شماره م الف: 41

3 چهار شنبه 9 مرداد ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4310

اخبار کوتاه
رئیس کل بانک مرکزی:

عرضه 27.5 میلیارد دالر ارز 
در سامانه نیما

عبدالناصر همتی، رئیــس کل بانک مرکزی از 
عرضه 27.5 میلیارد دالر ارز در ســامانه نیما خبر 
داد و گفت: ســه میلیــارد دالر ارز صادراتی برای 
استفاده صادرکنندگان در واردات کاال استفاده شد.

90 درصد زائران در مکه
 اسکان یافتند

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تاکنون 
بیش از 70 هزار ایرانی وارد سرزمین وحی شده اند، 
گفت: 90 درصد زائرانی که به عربستان آمده اند در 

مکه مکرمه اسکان یافتند.

سرپرست آموزش و پرورش خبر داد

پاداش پایان خدمت فرهنگیان 
شهریور پرداخت می شود

سید جواد حسینی سرپرست آموزش و پرورش 
از پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان طی دو 

مرحله اول شهریور و آخر شهریور خبر داد.

محصوالت ایران خودرو 
باز هم گران شد

افزایش قیمت 8 میلیونی 405، پارس و 206
در حالی که ایــران خودرو چند روز پیش قیمت 
دو محصولش را افزایــش داده بود، باز هم قیمت 4 
محصــول دیگر را افزایش داد؛ این اتفاق در حالی رخ 
می دهد که بــازار خودرو به ســمت ثبات و کاهش 
قیمت ها در حرکت بود. در جدیدترین تصمیم مدیران 
خودروسازی، قیمت پژو 206 صندوق دار V8 از 80 
میلیون و 754 هزار تومان به 87 میلیون و 800 هزار 
تومان قیمت پژو پــارس از 78 میلیون و 338 هزار 
تومان به 86 میلیون و 100 هزار تومان و قیمت پژو 
405 اس ال ایکــس را با افزایش 8 میلیون تومان، 76 

میلیون و 12 هزار تومان تعیین کرده است.

کاله گیس ارز دولتی می گیرد، 
چادرمشکی نمی گیرد!

بنیانگذار طرح بینش مطهر با گالیه از کم کاری 
نهادهای مختلف در اجرایی شــدن قانون حجاب 
گفت: حتی به ورود کاله گیس و غذای سگ و گربه 
ارز دولتی تعلق می گیرد، اما چادرمشکی با ارز آزاد 

وارد می شود.

انعکاس

 ایران و روسیه رزمایش مشترک دریایی برگزار می کنند
نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران در تدارک برگزاری رزمایش دریایی 

مشترک ایران و روسیه در شمال اقیانوس هند و دریای عمان است.

پورابراهیمی دالیل تعدیل نرخ ارز را تشریح کرد:

پیشبینیتداومروندکاهشیقیمتدالر
هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کمیسیون 
اولویت  اگرچه  اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
اصلی در بــازار ارز را ایجاد ثبــات می داند اما 
پیش بینــی می کند که روند کاهشــی نرخ ارز 

ادامه دار است.
محمدرضا پورابراهیمی درباره روند کاهشــی نرخ 
ارز گفت: تصمیمات اشــتباه نیمه اول ســال 97 در 
خصوص سیاســت های ارزی توســط دولت و تصمیم 
غیرکارشناســی برای تعیین نــرخ ارز 4200 تومانی، 
چنان شــرایط و هزینه ســنگینی برای اقتصاد کشور 
ایجــاد کرد کــه زمینه یــک جهــش غیرمنطقی و 
غیرکارشناســی بــرای ارزش پول ملــی در مقابل ارز 

خارجی فراهم شد.
نماینده مــردم کرمان و راور در مجلس شــورای 
اســالمی افزود: البته وقتی بازار شــرایط منطقی تری 
به خــودش می گیرد، حباب قیمتی ناشــی از تصمیم 
غیرکارشناســی، غیرمنطقــی و غیرعقالیی را کاهش 

می دهد و تخلیه می کند.
* ایجاد محدودیت در واردات کاال در بازار ارز 

مؤثر بود
وی ادامه داد: در بحث سیاست های ارزی در داخل 
کشور در چند حوزه اقدامات خوبی انجام شد؛ نخست 
مدیریــت تقاضا در بازار ارز بود کــه در ارتباط با این 
موضوع، تصمیم شــورای عالــی هماهنگی اقتصادی 
کشور در سال گذشته مبنی بر محدودیت برای واردات 

تعداد قابل توجهی کاال مؤثر بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این 
فهرست بخشی از نیاز ارزی کشور را به خود اختصاص 
می داد، توضیح داد: خوشــبختانه جایگزینی تولید به 
جــای واردات و حذف کاالهای غیرضرور باعث شــد 
تقاضا در بازار ارز مدیریت شــود؛ بــدان معنا که بازار 
ارز افسار گســیخته که به هر کاالیی ارز داده می شد، 

کنترل شود.

* ایجاد بازار متشــکل پیام مهمی به حوزه 
اقتصاد داد

وی همچنین به موضوع "امکان واردات" اشــاره و 
تصریح کرد: سیاســت غلط ارزی که برای واردات ارز 
محدودیت ایجاد کرده بود، برداشته و این امکان فراهم 
شــد که بخش خصوصی بتواند به روش های مختلف 

نسبت به تسویه تعهدات خود اقدام کند.
پورابراهیمی ادامــه داد: تصمیمات بانک مرکزی و 
حرکت به ســمت تثبیت و ایجاد بازار متشــکل پیام 
مهمی به حوزه اقتصاد داد زیرا مفهوم بازار متشــکل 
آن اســت که بتوان بازار کشــور را با یک نرخ تعادلی 
مدیریــت و از چند نرخی بــودن ارز جدا کرد و از این 

رهگذر بازار غیر رسمی را سامان داد.
وی تأکید کرد: بها دادن به صرافی ها برای مدیریت 
بازار ارز -که پیش از این حذف شده بودند- اقدام مهم 

دیگری به شمار می رود.
ایــن نماینده مجلــس گفت: ایجاد بازار متشــکل 
ارزی کمک می کند که عرضه بهتر انجام شود؛ اکنون 
فضایی ایجاد شده که تمام کسانی که به تعهدات قبلی 
خــود عمل نکردند، اعالم آمادگی کردند که با نرخ ارز 

منطقی نسبت به ارائه ارز خود اقدام کنند.
بازار متشــکل ارزی  افزود:  پورابراهیمی همچنین 
کفه عرضه را تقویت خواهد کرد. ضمن آنکه علی رغم 
همه تحریم ها که کمر به نابودی اقتصاد کشــور بسته 
بودند، تراز تجاری ایران در سال 97 مثبت بود و نشان 

داد اقتصاد ایران توانایی مقابله با تحریم را دارد.
وی که معتقد اســت نظارت دقیق بر تراکنش های 
بانکی به عنوان ابزار مدیریت بازار ارز، اقدامی بســیار 
کارا و هوشمندانه بود، افزود: علیرغم آنکه از سال های 
قبل به بانک مرکزی برای اجرای این امر تأکید می شد 
ولی خوشــبختانه تصمیم بانک مرکــزی در مدیریت 
تراکنش هــای بانکی و تســلط بر نحوه نقــل و انتقال 
پول در بازار ارز به شــدت اثر مثبت بر مدیریت ارزی 

گذاشت.
* دســت پُر در حوزه مطالبات اقتصادی در 

اختیار ایران است
عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت: فضای 
جدیدی در کشــور برای مواجهه با تحریم ها شــکل 
گرفت؛ به ویژه اقدامات شــورای عالی امنیت ملی در 
کاهش تعهدات برجامی برای رســیدگی به مطالبات 
اقتصادی اعم از فعال شدن مراودات بانک های ایرانی و 

اروپایی و امکان تجارت در بخش های مختلف.
وی ادامــه داد: با تعریــف دوره زمانی برای کاهش 
تعهدات برجامی، انعطاف اروپایی ها و کشورهای دیگر 
در موضوع حق قانونی جمهوری اسالمی ایران، فضای 
جدیدی ایجاد کرده و ایــن پیش بینی ها حاکی از آن 
اســت که دســت پر در حوزه مطالبــات اقتصادی در 
اختیار ایران است؛ ضمن آنکه آن فضای تخصصی نیز 

اثر خود را در مراودات اقتصادی ایران گذاشته است.
پورابراهیمی تأکید کرد: عدم هماهنگی کشورهایی 
همانند روســیه، چین، ترکیه و برخی از کشــورهای 
منطقــه در همراهی با آمریــکا در تحریم ایران باعث 
شکسته شــدن دیوار تحریم و پیوستن به تدریج سایر 
کشــورها در مراودات اقتصادی شده که نشان از عدم 

موفقیت آمریکایی ها دارد.
وی توضیح داد: مجموع این عوامل نشان دهنده آن 
اســت که بعضی عوامل اقتصادی، سیاسی و روانی در 
حال کنترل اســت و مدیریت این فضا استمرار خواهد 

داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیش بینی ما 
روند کاهشی نرخ ارز است؛ البته اولویت اصلی، ایجاد ثبات 
در بازار ارز خواهد بود و قطعاً بانک مرکزی با این مســیر 
می توانــد اقدامات خوبــی را در پیش گیرد و نکته دیگر 
اینکه بــه طور طبیعی برخی از دالیل دیگر برای تعدیل 
نرخ ارز وجود دارد که برای جلوگیری از ســوء اســتفاده 
دشمنان بیان نمی شود اما این موارد نیز پیگیری می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت در کاهش قیمت ها تأثیرگذار است
هگمتانه، گروه ایــران و جهان: وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دربــاره تصمیم دولت مبنی بر 
تشــکیل وزارت بازرگانی پس از انتقال شرکت 
بازرگانی دولتی به وزارت صمت توضیحاتی ارائه 

کرد.
رضا رحمانی با اشــاره به تصمیم سران قوا مبنی بر 
انتقال شرکت  بازرگانی دولتی ایران )GTC( از وزارت 
جهاد کشاورزی به وزارت صمت، گفت: این اقدام باعث 

یکپارچه شدن توزیع شده و خدمت رسانی به مردم بهتر 
می شــود، با انتقال شــرکت بازرگانی دولتی به وزارت 

صمت وضعیت توزیع کاالها بهتر خواهد شد.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا با انتقال شرکت 
بازرگانی دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت 
کاالها کاهش پیدا می کند، توضیح داد: ممکن است بر 
کاهش قیمت ها اثرگذار باشــد اما باید به این نکته نیز 
توجه شود که مؤلفه های بسیاری بر نرخ کاالها اثرگذار 

اســت، در واقع برای کاهش بهای اجناس باید اقدامی 
مانند تخصیص ارز و... صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجــارت برخی گمانه زنی ها 
مبنــی بر اینکه دولــت نتوانســت وزارت بازرگانی را 
تشــکیل دهد به همین دلیل به ســراغ انتقال شرکت 
بازرگانــی دولتی به وزارت صمــت رفت، را رد کرده و 
اظهار کرد: ایجاد تمرکز بخشی از کار است و در تنظیم 

بازار مؤثر است.

افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس:

کاهشقیمتامالکباتصویبمالیاتبرعایدی
سرمایهمسکنممکنمیشود

هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کمیسیون 
مالیات  موضوع  حــذف  گفت:  مجلس  عمران 
بر عایدی ســرمایه مســکن الیحه مالیات بر 
فعالیت های اختالل زا نتیجه ای جز تداوم تالطم 
در بازار مســکن ندارد؛ بنابراین دولت به جای 
حذف صورت مســئله باید راه های اصالحی و 

جایگزینی را ارائه کند.
سیدحسین افضلی با انتقاد از رویکرد هیأت دولت 
در حذف موضوع مالیات بر عایدی ســرمایه مسکن، 
گفت: به نظر می رسد که دولت موافق اخذ مالیات بر 
عایدی سرمایه در بخش مسکن نبوده و در این راستا، 
در الیحــه مالیات بر فعالیت هــای اختالل زا، موضوع 

مالیات بر عایدی مسکن را حذف کرده است.
ابــزاری قوی بــرای مدیریت و  * مالیات 

ساماندهی اقتصاد
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: مالیات در اکثر کشــورها به عنوان یک ابزار قوی 
برای مدیریت و ســاماندهی اقتصاد استفاده می شود، 
به طوری که بسیاری از کشورهای موفق برای تنظیم 
بازار و حمایت از مردم، سیاست های مالیاتی را در امور 
مختلف خود از جمله بخش های پزشکی، کشاورزی، 

صادرات و واردات و مسکن اعمال کرده اند.
این نماینده مــردم در مجلس دهم، با بیان اینکه 

موضوع مالیات بر عایدی ســرمایه در بخش مسکن 
دقیقا فعالیت دالالن در بازار مسکن را هدف قرار داده 
اســت، تصریح کرد: این قانون ســازوکار دقیقی برای 
بخش خرید و فروش مســکن ایجاد می کند و افرادی 
که به دنبال درآمدزایی از معامالت مسکن هستند را 

هدف قرار می دهد.
* مردم تنها قربانیان فعالیت های سوداگرایانه 

بازار مسکن خواهند بود
افضلی ادامه داد: در شرایط کنونی عده ای از طریق 
معامالت مســکن و خرید و فروش ملک به سودهای 
هنگفت دست پیدا کرده اند، حال مردم تنها قربانیان 

این گونه فعالیت های سوداگرایانه خواهند بود.
* کاهش قیمت امالک با تصویب مالیات بر 

عایدی سرمایه مسکن
وی گفت: تصویب موضوع مالیات بر عایدی سرمایه 
در بخش مسکن و اجرای قانون مربوطه تأثیر مستقیم و 
چشمگیری در کاهش قیمت مسکن خواهد داشت، زیرا 
با کاهش معامالت، مساکن موجود به متقاضیان واقعی 
می رسد. عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: نمایندگان 
مجلس معتقد به اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش 
مسکن هســتند و قطعا در صورت حذف این موضوع از 
الیحه مالیات بر فعالیت های اختالل زا، مجلس خود وارد 

عمل شده و الیحه را اصالح خواهد کرد.

ایران و جهان



چهار شنبه 9 مرداد ماه 1398 4
سال بیست و یکم  شمـاره 4310

خبــر

سارقان 14 دستگاه خودرو 
در همدان دستگیر شدند

گفت:  همدان  اســتان  انتظامی  فرمانده 
با تالش عوامل پلیس آگاهی باند ســارقان 
خــودرو متالشــی و از آنها 14 دســتگاه 
خودروی سواری و باری مسروقه کشف شد.

سردار بخشــعلی کامرانی صالح یادآوری کرد: 
اعضای این باند ابتدا اقدام به ســرقت خودروهای 
مدل باال کرده و تغییراتی در ارکان خودرو شامل 

پالک، شماره موتور و سریال ایجاد می کردند.
وی توضیــح داد: آنهــا در ایــن زمینــه ابتدا 
خودروهای رده خارج و اســقاطی را شناســایی 
سپس اسناد آنها را دستکاری و با ایجاد تغییراتی 
در شــماره های موتور و سریال های بدنه آنها را بر 
روی خودروهای ســرقتی نصب می کردند سپس 

آنها را به فروش می رساندند.
فرمانده انتظامی اســتان همــدان اظهار کرد: 
آنها همچنین شــماره های حک شده بر روی بدنه 
خودرو را با اســتفاده از وســایل و ابزاری که در 
دست داشتند برش داده و این شماره ها را در سایر 

خودروها استفاده می کردند.
ســردار کامرانی صالح گفــت: پلیس آگاهی 
همدان در چهار ماه گذشــته موفق به شناسایی 
و انهــدام 12 باند فعال در امر ســرقت منزل، 
خودرو، موتورســیکلت، احشام و دوچرخه شده 
که منجر به کشــف بیش از صدها فقره سرقت 

شده است.
وی اظهار کرد: اعضای دو باند در حوزه سرقت 
احشام در شهرستان ها و مرکز استان فعال بودند 
که پس از دستگیری به سرقت بیش از 200 رأس 

احشام در 19 فقره سرقت اعتراف کردند.

بی احتیاطی در رانندگی
 3 نفر را به کام مرگ کشاند

فرمانده انتظامی شهرســتان مالیر اعالم 
کــرد: بی احتیاطی در رانندگــی در محور 
شوشاب مالیر سه نفر را به کام مرگ کشاند.
ســرهنگ محمدباقر ســلگی در توضیح خبر 
اظهــار کرد: به دنبال وقــوع یک فقره تصادف در 
محور شوشاب، مأموران در صحنه حاضر شدند و 
مشاهده کردند که بین یک دستگاه نیسان و یک 
دستگاه کامیون، راننده، یک کودک و یک زن که 
سرنشینان خودروی نیسان بودند، در محل حادثه 

جان باخته اند.
وی با بیان اینکه راننده و سرنشین کامیون نیز 
به بیمارستان منتقل شدند، افزود: نداشتن صبر و 
سرعت مطمئنه و بی توجهی به مقررات راهنمایی 
و رانندگی عامل بروز ایــن حادثه دلخراش بوده 

است.
این مقام انتظامی در ادامه از متالشــی شدن 
باند سارقان منزل و موتورسیکلت خبر داد و گفت: 
در راستای مبارزه با سارقان در مناطق مختلف از 
پیش تعیین شده توسط مأموران کالنتری 13 این 

توفیقات حاصل شد.
وی بــا اشــاره به اینکــه در همین راســتا با 
انجــام کار اطالعاتی دقیق مأموران این کالنتری، 
مخفیگاه سه سارق را که به صورت باندی اقدام به 
سرقت اموال مردم می کردند، شناسایی کردند و با 
هماهنگــی با مقام قضایی طی دو مرحله عملیات 

ضربتی هر سه نفر سارق دستگیر شدند.
سلگی با اشاره به اینکه در همین رابطه تعداد 
دو دســتگاه موتورسیکلت مســروقه همراه یک 
جهیزیــه کامل و مقادیری از اموال ســرقت رفته 
از منازل شهروندان کشــف شد، گفت: همچنین 
مأمــوران دو نفر مالخر اموال مســروقه را قبل از 

متواری شدن دستگیر کردند.
فرمانــده انتظامی مالیر در ادامــه از توقیف 
موتورســیکلت ســنگین قاچاق بــه ارزش 70 
میلیــون تومــان در این شهرســتان خبر داد و 
افزود: مأموران مبارزه با موادمخدر، یک دستگاه 
موتورســیکلت هوندا Cbr 1000 را مشاهده و 
بــرای توقف آن اقدام کردند امــا راکب با دیدن 

پلیس موتواری شد.
ســلگی ادامــه داد: با تــالش مأمــوران این 
موتورســیکلت در یکــی از روســتاهای اطراف 
شهرستان مالیر بالصاحب کشف و در این زمینه 
پرونده تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات 

حکومتی ارسال شد.
وی با اشــاره به کشف سه دستگاه کولر گازی 
قاچــاق، بیــان کرد: مأمــوران مبارزه بــا جرائم 
اقتصــادی در محورهــای مواصالتــی منتهی به 
شهرستان به یک دستگاه خودروی سواری سمند 
مشکوک شدند و برای بررسی دقیق آن را متوقف 

کردند.
ســلگی گفت: در همین رابطــه از این خودرو 
تعداد سه دستگاه کولر گازی قاچاق و فاقد مجوز 

به ارزش 30 میلیون تومان کشف و ضبط شد.

خبــر

امروز مراسم تشییع پیکر 
مرزبان همدانی در کبودراهنگ 

برگزار می شود

مراسم  امروز  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
تشییع پیکر شهید »هادی علی نقی« که روز 
دوشنبه در درگیری با تعدادی از قاچاقچیان 
در منطقه سردشت استان آذربایجان غربی 
برگزار  کبودراهنگ  در  رســید  شهادت  به 

می شود.
شــهید »هادی علــی نقی« کــه در درگیری 
بــا تعــدادی از قاچاقچیان در منطقه سردشــت 
استان آذربایجان غربی به شــهادت رسید اصالتاً 
کبودراهنگی اســت. پیکر پاک این شهید دیروز 
از مقابل ســتاد هنگ مرزی سردشت تشییع و به 

زادگاهش در شهرستان کبودراهنگ منتقل شد.
مراسم تشــییع و وداع با این شهید واال مقام 
امروز چهارشــنبه با حضور مســؤوالن نظامی و 
انتظامی، اســتانی و مردم شهیدپرور کبودراهنگ 
از میدان امام خمینی این شــهر به ســمت گلزار 

شهدای این شهرستان برگزار خواهد شد.
ســرباز وظیفه هادی علی نقی که در پاسداری 
و حراست از کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران به درجه رفیع شهادت نائل شد سرباز وظیفه 

پایه خدمتی بهمن 97 بود.

مدیر جهادکشاورزی نهاوند خبر داد
افزایش 10 درصدی تولید 

عسل بهاره در نهاوند
مدیر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
در  گفت:  نهاوند  شهرستان  جهادکشاورزی 
شهرستان نهاوند برداشت عسل بهاره آغاز 
امسال  می شود  پیش بینی  که  اســت  شده 
بیش از450 تن عســل به ارزش بیش از 14 
میلیارد تومان از کندو های عسل شهرستان 

توسط زنبورداران برداشت شود.
حســین خردمند با اشاره به اینکه تولید عسل 
در نهاوند امســال در مقایسه با سال گذشته 10 
درصــد افزایش یافته اســت، افــزود: پیش بینی 
می شود امســال با توجه به شرایط مناسب جوی 
در زمان گلدهی گیاهان به ویژه گشــنیز و کلزا و 
افزایش تعداد کندوها، تولید عســل در نهاوند در 
مقایسه با سال گذشــته 10 درصد افزایش یابد. 
وی ادامه داد: 300 زنبوردار نهاوندی ســاالنه در 
دو مرحله اوایل تیر تا اواخر مرداد و از اوایل آبان 
تا اوایل آذر از حدود 45 هزار کندوی شهرســتان 

عسل برداشت می کنند.
خردمنــد اضافه کرد: شهرســتان نهاوند هر 
ســاله با شــروع فصل بهار با توجه به پوشــش 
گیاهی بســیار غنی شهرســتان میزبان بیش از 
15 هزار کندوی مهاجر بــرای گذراندن ییالق 

است.
وی با بیان اینکه نهاوند با دارا بودن زنبورداران 
باتجربه از برترین شهرســتانها در تولید عســل با 
کیفیت باال و دریافت چند شــان تجاری ملی در 
سطح استان شناخته شده است، خاطرنشان کرد: 
علــی کرمعلی زنبوردار نهاوندی با بیش از 1000 
کندو بــا میانگین تولید 15 کیلوگــرم به عنوان 
بهره بردار نمونه ملی این حرفه به اســتان معرفی 
شده است. مدیر جهادکشاورزی شهرستان نهاوند 
یادآور شد: خوشــبختانه عسل جایگاه خود را در 
ســبد غذایی خانواده های ایرانــی تثبیت کرده و 
مصرف عســل عالوه بر پیشگیری از بیماری های 
قلبــی در درمان ناراحتی های گوارشــی، کلیه و 

تسکین اعصاب مفید است.

برگزاری دوره کارآفرینی و 
مهارتهای زندگی در بهزیستی 

کبودراهنگ
هگمتانــه، گــروه شهرســتان: رئیس 
گفت:  کبودراهنگ  شهرســتان  بهزیستی 
کارآفرینی  اقدام جامع  آموزشی طرح  دوره 
و مهارتهــای زندگی مددجویــان در اداره 
برگزار  کبودراهنگ  شهرســتان  بهزیستی 

شد.
جعفری نیکو با اشاره به هدف از برگزاری این 
دوره آموزشــی افزود: هدف از برگزاری این دوره 
آشــنایی و برنامه ریزی مددجویــان برای آینده و 
بهره گیــری از دانش و مهارتهای نوین و توســعه 
و بهبود فعالیتهای آنان جهت ایجاد اشــتغال در 

مناطق روستایی و شهری است.
وی با اشــاره به اینکه کارآفرینی یک راهبرد 
مؤثر در توســعه کســب و کار و ایجاد اشــتغال 
اســت، ادامه داد: به  علت در دسترس بودن مواد 
خام، منابع طبیعی و وجود افراد بیکار در مناطق 
روســتایی، برگزاری این دوره ها سبب می شود تا 
مددجویــان کارآفرین بتوانند بــرای خود و دیگر 

اعضای خانواده اشتغالزایی کنند.

امیر خجسته:

ایجاددسترسیجادهمالیرازقهاوندبهآزادراهتهرانقطعیشد
هگمتانــه، گروه شهرســتان: نماینده مردم 
همدان و فامنین در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: دسترسی جاده مالیر از قهاوند به آزادراه 

تهران قطعی شد.
به گزارش هگمتانه به نقــل از دفتر نماینده مردم 
همدان در مجلس، امیر خجســته از دسترســی جاده 
مالیر از قهاوند به آزادراه تهران خبر داد و اظهار کرد: 
ورودی راه سیاه کمر - عبدالرحیم - میالجرد نیازمند 
کارشناســی و جانمایی در ردیف مــاده 23 بود که با 
نشست های مختلف با مســؤوالن استانی و وزارت راه 

این امر محقق شد.

وی بیان کرد: به دلیل اهمیت موضوع پیگیری هایی 
انجام شــد و خوشــبختانه امروز در ردیف ماده 23 به 
منظــور جذب اعتبــارات ملی از ســوی وزارت راه و 

شهرسازی قرار گرفت.
نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن در مجلس 
خاطرنشــان کرد: با حضور مدیرکل راه و شهرســازی 
اســتان طی دیدار با معاونان و مدیرکل حوزه وزارتی 
وزارت راه نســبت به اتصال قهاوند به آزادراه تهران به 
منظور ارتباط و دسترســی آسان در کمترین زمان به 
آزادراه صحبت هایی شــد؛ چراکه این اتصال از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و می تواند قهاوند را از بن بست 

خارج کند.
وی خاطرنشــان کرد: اگرچه قهاوند از ظرفیت های 
فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی خوبی برخوردار است اما 
متأســفانه به دلیل برخی چالش ها و موانع آن طور که 
باید در خصوص این شــهر در گذشته در سطوح ملی 

معرفی و برنامه ریزی صورت نگرفته است.
امیــر خجســته ادامــه داد: بــه همیــن دلیل از 
مســؤوالن انتظار می رود بســتر و فضایی فراهم شود 
کــه با حمایت های دولت و بخش خصوصی و با جذب 
ســرمایه گذار بتوان بخش بزرگــی از این چالش ها را 

برطرف کرد.

فرماندار شهرستان اسدآباد خبر داد

تجهیز بیش از نیمی از چاه های آب اسدآباد به کنتور هوشمند
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار شهرستان 
اسدآباد از کسب رتبه نخست این شهرستان در 

نصب کنتورهای هوشمند آب خبر داد.
مجید درویشی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب 
شهرستان اسدآباد، اظهار کرد: بیش از نیمی از چاه های 
آب شهرستان اسدآباد به کنتور هوشمند مجهز شده اند 

که در این رابطه اسدآباد در سطح استان پیشرو است.
وی تعــداد چاه های مجهز به کنتور هوشــمند این 
شهرســتان را 652 حلقه برشمرد و افزود: سهمیه تعهد 
امســال اسدآباد برای نصب کنتور هوشمند آب 50 فقره 
کنتور بوده که تا کنون از این تعداد ســهمیه، 27 مورد 

محقق شده است.
درویشی در ادامه با اشاره به وجود یک هزار و 423 
چاه مجاز در دشــت اسدآباد گفت: سهمیه تعهد سال 
گذشته شهرســتان در بحث کنتور هوشمند 49 فقره 
بوده که این شهرســتان سال گذشته با 63 فقره نصب 

کنتور، بیش از سهمیه تعهد خود اقدام کرد.
مدیر منابع آب شهرستان اسدآباد هم با بیان اینکه 
از یک هزار و 423 حلقه چاه مجاز شهرستان ک هزار 
و 94 حلقه چاه برقی و 329 حلقه چاه دیزلی هستند، 
تصریح کــرد: از یک هــزار و 423 حلقــه چاه مجاز 
شهرستان، ک هزار و 184 حلقه کشاورزی، 82 حلقه 
چاه شــرب شهری و روســتایی و 158 حلقه چاه های 

آب صنعتی، خدماتی، دام و طیور را شامل می شوند.
جلیــل عبداللهی تعــداد چاه هــای غیرمجاز این 
شهرســتان را در مجموع 300 حلقه برشمرد و گفت: 
تا کنون از این تعداد چاه غیرمجاز 237 حلقه مسدود 

شده و مابقی نیز در دست اقدام است.
وی تعــداد چاه هــای غیرمجاز هدف در راســتای 
انســداد را در ســال جــاری 13 حلقه اعــالم کرد و 
یادآورشــد: تا کنون ســه حلقه از این تعداد چاه های 

غیرمجاز هدف طی سال جاری مسدود شده اند.

فعالیت  انجمن های اسالمی در مدارس متوسطه اول و دوم اسدآباد

هگمتانه، گروه شهرستان: سرپرست اتحادیه 
شهرستان  دانش آموزان  اســالمی  انجمن های 
اســدآباد گفت: فعالیت های انجمن های اسالمی 
در مدارس متوســطه اول و دوم اسدآباد از سر 

گرفته خواهد شد.
امیر سروچراغی در گفت وگویی در حاشیه سرکشی 

از مدارس مجری فعالیت های تابستانی اظهار کرد: در 
صدد هســتیم در ســال تحصیلی جدید فعالیت های 
اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آموزان را گسترش 
دهیــم به همین منظور تمام همــت خود را برای این 

کار قرار داده ایم.
وی با اشــاره به اینکه در سال تحصیلی به شرطی 
می توان خوب عمل کرد که از اکنون به فکر آن باشیم، 
گفت: فعالیت های تابستانی و برنامه های اوقات فراغت 
زمینه بســیار مناسبی برای جذب دانش آموزان فراهم 
آورده است و ما هم سعی می کنیم در این فصل بستر 

فعالیت های آینده خود را گسترش دهیم.
سرپرست اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
شهرســتان اســدآباد با تأکید بر اینکــه انجمن های 
اســالمی در زمینه امر خطیــر و مهم تربیت نوجوانان 
فعالیت می کنند، گفت: تربیت یک امر ســنگین است 

که بر دوش تمام انسان ها قرار داده شده است.
وی با بیان اینکه هرکسی در هر جایگاهی می تواند 
نقش یک مربی را داشــته باشــد امــا وظیفه برخی 
سنگین تر اســت، افزود: به قول شهید مطهری تربیت 
در انســان به معنای پرورش اســتعدادهای اوست که 
اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آموزان در مســیر 
پرورش اســتعدادهای دانش آمــوزان برنامه ریزی های 

مختلفی انجام داده است.
اســتعدادهای یک  ســروچراغی خاطرنشان کرد: 
انسان می تواند استعداد عقلی)علمی و حقیقت جویی(، 
اســتعداد اخالقی )وجدان اخالقی(، بعد دینی )حس 
تقدیس و پرســتش(، بعد هنری و ذوقی یا بعد زیبایی 
و اســتعداد خالقیــت، ابتــکار و ابداع کــه تمام این 
استعدادها در یک نوجوان یافت می شود و ما فقط باید 
آنها را شناســایی کنیم و کاری کنیم تا دانش آموز در 

زمینه رشد آنها قدم بردارد.
وی تأکید کرد: مربی یک کار بیشتر انجام نمی دهد 
و آن کمک به پیدایش تغییر رفتار در دانش آموز است، 
مربی باید متربی را با حقایقی آشــنا کند تا با عمل به 
آن ها به رشــد و پرورش ابعاد مختلف روحی و معنوی 

خود بپردازد.
سرپرست اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
شهرســتان اســدآباد با بیان اینکه در اسدآباد زمینه 
فعالیت در مدارس فراهم اســت، افــزود: فعالیت های 
انجمن های اســالمی در مدارس متوســطه اول و دوم 

اسدآباد از سر گرفته خواهد شد.
وی گفــت: با توجــه به ســابقه ای کــه اتحادیه 
انجمن های اسالمی دارد می توان کار را سریع تر پیش 
برد و از زمینه های ایجاد شــده اســتفاده کرد تا مانع 

هدررفت زمان و انرژی شد.

برداشت 15 تن آلبالو از باغ های زنگنه

ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی در شهر زنگنه
هگمتانه، گروه شهرســتان: شهردار زنگنه با 
اشــاره به وجود بیش از 400 هکتار باغ آلبالو در 
شهر زنگنه گفت: اصل اقتصاد و درآمدزایی این 
شــهر بر تولید این محصول باغی استوار بوده و 
میانگین برداشت آلبالو در هر هکتار از باغ های 

زنگنه حدود 15 تُن است.
شــهاب الدین تقوی روز گذشــته در تــور بازدید 
خبرنگاران از باغ آلبالوی منوچهر برزگر، باغدار نمونه 
زنگنه، افزود: عــالوه بر آلبالــو محصوالتی چون آلو، 
گیالس و سیب به میزان کمتر در باغ های این منطقه 

تولید می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه از مدت هــا قبل در تالش 
هســتیم تا در بحث توســعه حوزه گردشگری حریم 
اطراف شهر را ســاماندهی کنیم، اظهار کرد: زنگنه به 
علت دارا بودن ظرفیت گردشگری، ظرفیت ایجاد هتل 
را دارد و می طلبد مســؤوالن در این راســتا همکاری 

بیشتری با ما داشته باشند.
تقوی به فعالیت 100 سوغات سرا در حاشیه جاده 
و داخل شهر زنگنه اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد صنایع 

تبدیلــی مرتبط با آلبالو، اقتصاد این شــهر را متحول 
می کند و شاه کلید توســعه زنگنه است اما متأسفانه 
با وجود تالش و پیگیری های فراوان انجام شــده برای 

جذب ســرمایه گذار، هنوز اتفاق خاصی در این زمینه 
رقم نخورده است.

وی بــا بیــان اینکــه زیرســاخت های الزم برای 

ســرمایه گذاری و ایجاد صنایــع تبدیلی در بخش زند 
به ویژه شــهر زنگنه فراهم اســت و از سرمایه گذاران 
حمایــت می کنیم، اضافه کــرد: معرفی توانمندی ها و 
ظرفیت بخش زند طی برگزاری دو ســری جشــنواره 
آلبالــو و پخــش زنــده آن از رادیو جــوان با حضور 

مسافرانی از سراسر کشور بازخورد خوبی داشت.
شــهردار زنگنه در بخش دیگری از ســخنانش از 
افتتاح ســه پروژه مهم عمرانی با اعتبــار دو میلیارد 
تومان در هفته دولت ســال جــاری خبر داد و گفت: 
مهمترین پروژه در دســت احداث زنگنه، زیرگذر این 
شــهر با اعتبار یک میلیارد تومان اســت که در حال 

حاضر 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی هــدف از اجــرای این پروژه را عبور ســیالب 
شــهری، مدیریت بحران و تسهیل عبور و مرور مردم 
برای رسیدن به باغ های کشاورزی عنوان و خاطرنشان 
کرد: پروژه روکش آســفالت معابر زنگنه با اعتبار 600 
میلیون تومان و پروژه جدولگذاری معابر شهر با اعتبار 
400 میلیون تومان در هفته دولت با حضور مسؤوالن 

به بهره برداری می رسد.

منشأ بوی نامطبوع در بهار مشخص شد
منشأ  سرانجام  شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
که مدتی آسایش  بهار  نامطبوع شهرستان  بوی 
مردم را گرفته بود، پیدا شد. یک واحد آالینده 
در شــهرک صنعتی بهاران عامل ایجاد این بو 

شناسایی شده است.
بخشدار مرکزی بهار اظهار کرد: از حدود یک سال 
پیش بوی مشمئزکننده ای موجب سلب آسایش مردم 
شهرستان بهار شده بود که طی مراجعات مکرر مردم 
به فرمانداری و ابراز نارضایتی آنها از بوی بد، فرماندار 
بهــار پیگیر موضوع شــده و طی ایــن پیگیری ها و با 
بازدید از شهرک صنعتی بهاران، عامل این بو کارخانه 

دیانا کاغذ معرفی شد.
محمدرضا شفیعی بیان کرد: طی بازدیدی که همراه 
دادستان بهار و عوامل نیروی انتظامی شهرستان بهار 
در ساعت حدود 10 شب چهارشنبه 2 مرداد از شهرک 
صنعتی بهاران صورت گرفــت، کارخانه دیانا کاغذ به 

عامل این بوی نامطبوع مورد تأیید قرار گرفت.
وی ادامه داد: بیشترین مراجعات شهروندان بهار به 
فرمانداری، از شــهرک فرهنگیان بهار بود که به علت 

بُعد مســافتی کمتر از دو کیلومتری شــهرک صنعتی 
بهاران با شــهرک فرهنگیان بهار، سبب ساز بوی بد و 

مراجعات مکرر شده بود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه باد در شهرستان 
بهار معموال از ســمت شهرک صنعتی بهاران به سمت 
شــهر می وزد، این امر موجب انتقال بوی نامطبوع به 
مناطق مسکونی شده و احداث شهرک صنعتی بهاران 
در این منطقه کار درســتی نبوده اســت و با توجه به 
بُعد جغرافیایی و چشــم اندازی که این شهرک دارد، 
بهترین مکان برای تأســیس سایت گردشگری بوده و 
این درحالیســت که اکنون به عنوان شهرک صنعتی 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
شــفیعی در ادامه بیان کرد: اداره حفاظت محیط 
زیســت شهرســتان بهار طی بازدیدهای مکرر در این 
زمینــه، اقدامات و تذکرهــای الزم را به کارخانه دیانا 
کاغذ داده اســت و در صورت عــدم رفع نواقص از آن 
طریق، دادستان شهرستان بهار به عنوان مدعی العموم 

پیگیر موضوع خواهد شد.
مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان بهار نیز در 

این باره گفت: ما چند نوبت پایش های روزانه و شبانه 
از این کارخانه داشــتیم و تا کنار جــاده اصلی، بوی 
نامطبوع احســاس می شد و با توجه به جهت وزش باد 
که روزها به ســمت کوه بوده و شب ها از سمت کوه به 
ســمت شهر اســت، بر میزان انتقال بوی نامطبوع در 

شبها تأثیرگذار بود.
معصومــه پارچیان با بیان اینکه بــه این کارخانه 
چنــد نوبت اخطاریــه دادیم و ظاهــراً اقداماتی هم 
انجام داده اما این اقدامات بــر کنترل بوی نامطبوع 
تأثیرگذار نبوده اســت، ادامــه داد: اقدامات صورت 
گرفته توســط عوامل این کارخانه، کارگذاری شبکه 
کنترل آلودگی هوا و راه اندازی شــبکه پیش تصفیه 
فاضالب بود امــا با توجه به اینکــه در و پنجره های 
واحد باز می ماند و به علت طرح توســعه شهر بهار و 
بُعد مسافتی کوتاه شهرک صنعتی بهاران با شهر بهار 

تأثیری نداشته است.
وی افزود: بازدیدهای ما در مواردی همراه با عوامل 
اداره صنعــت، معدن و تجارت، شــورای شــهر بهار و 
مرکز بهداشــت بود و در مواردی هم به تنهایی توسط 

محیط زیســت انجام می شــد که طی چند سال اخیر 
اخطاریه هایی داده بودیم و به مرور یک سری اقدامات 
را انجام داده اند اما حالت پیشــگیرانه نداشته و کامال 

کنترل نشده است.
پارچیان تصریح کرد: آخریــن اخطاریه ما بعد از 
بازدید بخشــدار مرکزی و دادســتان و عوامل نیروی 
انتظامی شهرســتان بهار صورت گرفت که برای رفع 
بوی نامطبوع، ســه روز به آن ها مهلت داده شــد اما 
عوامل کارخانه به صــورت داوطلبانه واحد را تعطیل 

کرده اند.
وی در پایــان اظهار کرد: فعــال حکمی از مراجع 
قضایی بــرای تعطیلی کارخانه صادر نشــده یا طرح 
دعوی از ســوی ســازمان های دولتی صورت نگرفته 
اســت اما تعطیلی کارخانه بستگی به مدیر کارخانه و 
اقدامات اصالحی آنها برای رفع بوی نامطبوع خواهد 

داشت.
شایان ذکر اینکه، شنیده می شود مدیر کارخانه در 
حرکتی داوطلبانه اقدام بــه تعطیلی واحد خود کرده 

و موجب بالتکلیفی کارگران این کارخانه شده است.

شهرستان
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خبــر همدان

ایستگاه آسمانانتظار

میز مطالعه

همه دان

آتیش به جانِش کرد
هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شهری با 
گذشته ای زیبا و دلنواز؛ شهری پر از یادهای 
مهربان؛ پر از واژه های کهن و ســالخورده 
اســت. این روزها در پس گذر زمان و ایجاد 
زندگی مــدرن، خیلی وقتها یادمان می رود 
پدربزرگها و مادربزرگهایمان چگونه زندگی 
می کردند. خیلی از نوجوانان و جوانان امروز 
به  قدیم حتی  در همــدان  متداول  کلمات 
گوششان نرسیده است و باز هم این کلمات 
می توانند  که  هســتند  قدیمی  واژه های  و 
به  و  برایمان  را زنده کنند  خاطرات گذشته 
کمک جوان ترهایمان بیایند تا بشناسند راه 

و رسم زندگی را در گذشته شهرشان.
در این بخش به معرفی برخی کنایات و ضرب 
المثل ها که در همدان قدیم مصطلح بوده است و 

پرکاربرد پرداخته می شود.
آتیش به جانِش کردی: او را آتش به جان 
کردی. یعنی او را خشــمگین و عصبانی کردی، 

تحریکش کردی.
آتیش به ِســِر خودش ِرخد: آتش به ســر 
خودش ریخــت. یعنی برای خــودش گرفتاری 
و دردســر درســت کرد. در اصطالح مشابه گفته 

می شود؛ خودشه انداخد میان َهَچل.
آتیش به مالِش زد: آتش به مالش زد. یعنی 
مالــش را هــدر داد، کاالیش را حــراج کرد. در 
اصطالح مشابه گفته می شود؛ خاِکَسر نشین شد.

آِب َدنِشــه )آِب لی لِوِشه ( نیمیدانه َجم 
کنه: نمی توانــد آب دهان خــود را جمع کند. 
بی عرضه و دســت و پا چلفتی است. در اصطالح 
مشابه گفته می شود؛ می مانه ماِس قاسماواد. پسره 
آِب َدنِشه نیمدانه َجم کنه هی وا َم می ِکوئه)بحث 

و جدل می کند و سربه سر می گذارد(.
آِب ِدِر گوشــش ِرخَدن: آب در گوشــش 
ریختــه اند. فریبش داده انــد. مغبونش کرده اند. 
در اصطالح مشابه گفته می شود؛ گوشِش بریدن، 

چرخانِدنِش.
*در ارائــه ایــن مطالب از کتــاب فرهنگ 
تالیف محمد علی  اصطالحات عامیانه همدانــی 
نوریون– انتشارات ســوره مهر بهره گرفته شده 

است.

روز مسابقات بیلیارد رنکینگ کشور در همدانعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

شما با اخالص باال با ذکر و نام خدا
 از رودخانه عبور می کنی

در قرآن مجید آمده اســت: خدا را بخوانید و دین خود را فقط 
برای او خالص کنید هرچند کافران ناخشنود باشند.

حضرت امام علی علیه الســالم فرموده اســت: اخالص باالترین 
مرتبه ایمان است.

حکایت: واعظی سخن می گفت و بیان کرد اگر کسی با صدق 
و اخالص تمام بگوید »بسم ا... الرحمن الرحیم« حتی می تواند 
از روی آب عبور کند بدون اینکه غرق شــود. جوانی روستایی 
این حرف را شــنید و چون در مسیر رفت و آمدش رودی بود 
و باید برای کوتاه شــدن مسیر از آن استفاده می کرد رفت و با 
ذکر بسم ا... الرحمن الرحیم توأم با اخالص از رودخانه گذشت، 
در موقعیتی واعظ را دید و گفت شــما چنین گفتی و من عمل 
کردم رد شــدم از رودخانه شــما هم بیا این کار را بکن. واعظ 
گفــت: نه من مانند تو نمی توانم از آن رودخانه رد شــوم چون 
درجه اخالص باالیی که تو داری من تا آن اندازه ندارم و موفق 

به عبور از رودخانه به سالمتی نمی شوم.
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن

وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

شاعرانه

مثل پروانه
چند ســالی است که نیمه رمضان وعده دیدار اهالی ادب شده 
اســت با رهبر معظم انقالب. دوستداران شــعر و ادبیات فارسی 
حاال دیگر انتظار می کشــند تا این ضیافــت ادبی در ماه مبارک 
رمضان برپا گردد و شعرهای خوانده شده در محضر حضرت آقا را 

بخوانند. در این بخش به بازخوانی این اشعار می پردازیم.
اعظم سعادتمند، شعری را در این جلسه قرائت نمود که پایگاه 
اطالع رسانی KHAMENEI.IR متن این شعر را منتشر کرده است.

ای دهانت النه گنجشک های شاد پر چانه
کودک من ای تمام حرفهایت فیلسوفانه

صد گره وا می شود از بغض ها و اخم های من
می زنم هر بار بر موهای تا سرشانه ات شانه
تازگی ها اولین دندان پیشین تو افتاده ست
رفته یعنی از زمان مستی ما هفت پیمانه

با تو بازی می کنم دیوانه بازی می شوم هروقت
از نبایدها و بایدهای عقل خویش دیوانه

تا شبیه کودکی هایم بفهمی حرف گل ها را
بسته ام روبان موهای تو را هم مثل پروانه

* رهبر انقالب پس از پایان شعر: آفرین! چه خوب! سروِد مادرانه  کاماًل از دل برخاسته  شیرین.

وصیت شهید خسرو محمودآبادی برچلویی

ایمان در قلب مؤمن موجب آرامش است
هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک 
بودی، زیر کدام آســمان، آن لحظه که این 
کلمات از قلب پرشــورت جاری می شد؟ زیر 
آتــش کدام خمپاره و آماج کدام گلوله برایم 
نوشــتی حرف هایت را؟ چه حالی داشــتی 
وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی 
البالی واژگان پرپر و می نوشــتی از عبورت؟ 
می نوشــتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفدیده. تو می نوشــتی 
و امروز منم که می خوانمش، منم که صدای 
تو شــده ام در خواب های ســنگین دنیا. تو 
می نوشــتی و امروز ماییم کــه کلمات تو را 
فریادیم، چشــم هایت را بیداریم و دستانت 

را در اهتزاز،  ای جاودانه تاریخ!

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
»گمان مبرید آنان که در راه خدا کشــته 
می شــوند مرده اند، بلکه زنده انــد و در نزد 

پروردگار خویش روزی می خورند«.
با ســالم بر مهــدی صاحب الزمان)عج( 
و با ســالم به امام امت خمینی و روحانیت 
مبــارز و در خط امام و درود بر ملت قهرمان  
و شهیدپرور که با نثار خونشان درخت اسالم 
را بارور کردند و دین خدا را یاری رساندند و 

نگذاشتند اسالم در معرض خطر قرار گیرد.
وقتــی ایمان در قلب مؤمنی جای گرفت 
خــدا آرامش را به وی عطا می کند ســپس 
ایمــان توأم بــا آرامش در وجــود او جاری 
می شــود و زمانی که آرامــش در وجودش 

جاری شــد وظیفــه اش را به خوبــی انجام 
می دهد.

در پایــان از همه دوســتان و آشــنایان 
حاللیــت می طلبم و امید اســت که در هر 

زمان ادامه دهنده راه شهدا باشید.
وصیت نامه شهید خسرو محمودآبادی برچلویی

 »خودی  ها و غیر خودی  ها« تجدید چاپ شد
هگمتانه، گروه فرهنگی: کتاب »خودی  ها 
و غیرخودی  ها« با موضوعــات جایگاه ُحّب 
و بغض، شــناخت ویژگی هــا و خصوصیات 
خودی  هــا و غیرخــودی و وظایــف مردم 
و مســؤوالن و گروه هــا در قبــال جریــان 

غیرخودی منتشر شد.
فــارس، کتاب  نوشــته خبرگــزاری  به 
»خودی  هــا و غیر خودی ها« بعــد از طرح 
موضوع از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی 
در سال 1377 و عکس العمل های جریان ها 
و گروه های سیاسی نسبت به آن چه مخالف 

و چه موافق تألیف شده است.
در این کتاب با ریشــه  های بحث، جایگاه 
ُحّب و بغض، شناخت ویژگی ها و خصوصیات 
خودی  هــا و غیر خودی  ها، راهبــرد نفوذ و 
تأثیــر آن در مرز بندی خودی و غیر خودی 
و باالخره وظایف مردم و مسؤوالن و گروه ها 

در قبال جریان غیر خودی، آشنا می  شویم.
در بخشــی از پیش گفتــار ایــن کتاب 

می  خوانیم:
»بحث خودی و غیر خــودی، اگر چه از 

لحاظ اصطالح جدید به نظر می  رسد، لیکن 
از نظر مفهوم و محتوا، سابقه طوالنی دارد و 
در تاریخ اســالم، از بعثت نبی مکّرم اسالم، 
حضرت محمد بن عبداهلل)ص(، شــروع می  
شــود و در زمان حضرت امام علی)ع( به اوج 
خود می رســد. در نظام جمهوری اســالمی 
نیز بنیانگــذار آن، حضرت امام خمینی)ره(، 
اصطــالح »نامحرمــان و نااهــالن« را برای 
کســانی که ســعی در نفوذ در ارکان نظام 
و بر هم زدن مرزبندی هــا می کنند، به کار 
بردنــد. در هر حال، طرح این بحث توســط 
مقام معظم رهبری، خواب دشمنان را آشفته 
ســاخت، لذا در یک برنامــة روانی تبلیغاتی 
هماهنگ، تالش نمودنــد تا آن را در اذهان 
و افــکار عمومی به ویژه داخل کشــور، یک 

مساله نامأنوس و نادرست جلوه دهند.
اگر بخواهیم از استدالل و قرائن و شواهد 
موجود برای صّحت این بحث و مناسب بودن 
زمان طرح آن اســتفاده نکنیم، حساسیت و 
پریشانی و اضطراب دشمنان و ایادی داخلی 
آنان بخوبی نشــان از صّحت و تناسب زمانی 

بحث دارد و تشخیص واال و شجاعت طرح و 
زیبایی و اســتواری بیان مقام معّظم رهبری 
را روشن می سازد. طرح این مطلب از سوی 
معظم  له، یکی از ثمــرات و برکات والیت و 
رهبری الهــی در نظام جمهوری اســالمی 

است.«
چاپ ســوم این کتــاب در 176 صفحه 
در قطع رقعی و قیمــت 15 هزار تومان در 

دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

در راستای اجرای طرح استفاده از کارت سوخت شخصی انجام شد:

تشریح شیوه نوین سوخت رسانی در نشست مسؤوالن منطقه همدان 
با مالکان جایگاه های عرضه سوخت استان

هگمتانه، گروه رویداد: نشســت مسؤوالن 
شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان 
استان  مالکان جایگاه های عرضه ســوخت  با 

برگزار شد.
بــه گزارش هگمتانــه به نقــل از روابط عمومی 
شــرکت پخش فرآورده های نفتــی منطقه همدان، 
این نشســت با هدف تبیین الزامات و شــیوه نوین 
سوخت رســانی در دومین روز از مردادماه سال 98 
و در مرکز اجتماعات شرکت مخابرات استان همدان 

انجام شد.
مدیر شــرکت پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
همدان در این نشســت گفت: اهمیت و حساســیت 
اجرای درست برنامه های ابالغی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران بی تردیــد مانند همه ادوار 
گذشــته برای نیل به اهــداف مجموعه، مســتلزم 
همراهــی، تعامل مثبت و همکاری بی شــائبه کلیه 

مالکان جایگاه های سوخت رسانی است.
امین روســتایی، بیان کرد: لزوم آمادگی مالکان 
جایگاه های منطقــه در پیگیری ســریع و به موقع 
کاســتی های موجــود در جایگاه هــا و رفــع آنها و 

تجربه ای که از اقدامات حوزه کارت هوشمند سوخت 
از قبل وجود دارد، نشــان دهنده این است که صرف 
نظر از مشــکالت رایج، محدودیتی در اجرای طرح 

نخواهیم داشت.
بر پایــه این گزارش، شــاللوند، نماینده اتحادیه 
جایگاه داران منطقه نظرات و پیشــنهاداتی در مورد 

موضوع نشست مطرح کرد.
در ادامه، معینی فر، معــاون بازرگانی منطقه نیز 
ضمن طــرح مباحث تکمیلی و بیان اهداف دولت از 
احیای مجدد استفاده از کارت های هوشمند سوخت 
شــخصی، به ســؤاالت و ابهامات افراد پاســخ داد و 

راهنمایی الزم را ارائه کرد.

با اجرای دستور جدید رئیس قوه قضاییه انجام شد

آزادی49زندانیمهریهدرهمدان
26 زندانی باقیمانده به زودی آزاد می شوند

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ستاد دیه 
از آزادی 49 زندانی مهریه طی  استان همدان 
مدت دو ماه در همدان خبر داد و گفت: تنها 26 

زندانی باقی مانده اند.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی ستاد 
دیه استان همدان، یداهلل روحانی منش از وجود تنها 
26 زندانــی مهریه در زندان های اســتان خبر داد و 
اظهار کرد: به دســتور اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی 
بر تســهیل در آزادی زندانیان مهریه از اردیبهشت 
ماه ســال  جاری روند خوبی را در آزادی زندانیان در 

همدان داشته ایم.

وی بــا تأکید بر اینکه تنها زندانیانی شــامل این 
دستور می شوند که به دلیل مهریه در زندان هستند 
گفت: زندانیانی که در کنار مهریه ســایر جرائم را در 
پرونده خود دارا باشند شــامل این دستور نخواهند 

شد.
رئیس ستاد دیه استان همدان بیان کرد: قباًل برای 
پرداخــت مهریه اصل بر تمکن مالی بــود اما در حال 
حاضر طبق قوانین جدید بر اعســار زوج شناخته  شده 
بوده مگر اینکه زوجه خالف آن را در دادگاه اثبات کند.
وی از آزادی 49 زندانــی مهریه در مدت دو ماه 
خبــر داد و گفــت: قبل از ابالغ دســتور رئیس قوه  

قضاییــه، 75 نفر در زندان های اســتان تنها به علت 
عدم توانایی در پرداخت مهریه حضور داشتند اما از 
اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون براساس دستورات 
رئیس قوه قضاییه 49 نفر آزاد شده و در حال حاضر 
تنها 26 نفر به دلیل عــدم پرداخت مهریه در زندان 

به سر می برند.
روحانی منــش با بیان اینکه پرونــده 26 زندانی 
مهریه نیز به زودی مشخص و آنها نیز آزاد می شوند 
در ادامه به شــرایط ســایر زندانیان جرائم غیرعمد 
اشــاره کرد و افزود: درحال حاضر 295 نفر به علت 

جرائم غیرعمد در زندان های استان در بند هستند.

مسؤول بسیج سازندگی سپاه ناحیه همدان خبر داد:

ساخت و بهسازی 100 واحد مسکونی در شهرستان همدان
بسیج  مسؤول  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
ســازندگی ســپاه ناحیه همدان از ساخت و 
بهســازی 100 واحد مســکونی در قالب طرح 
در  سیل زدگان  برای  ملی  همبســتگی  جهاد 

شهرستان همدان خبر داد.
بــه گزارش هگمتانه، هادی گلیان با اشــاره به 
اجرای طرح جهاد همبســتگی ملی در شهرستان 
همدان اظهار کرد: این طرح با محوریت مســاجد 
و مشــارکت گروه هــای جهادی برای ســاخت و 
بازسازی منازل افرادی که در بارندگی های ابتدای 
ســال دچار خسارت و آسیب شده اند در حال اجرا 

است.
وی خاطرنشــان کرد: در طرح جهاد همبستگی 
ملی که در سرتاســر کشور توســط بسیج سازندگی 
اجرا می شــود هدف ما کمک بــه مددجویان کمیته 
امداد امام)ره( و بهزیســتی اســت که توانایی تأمین 
اعتبار و منابع الزم برای ســاخت و بهســازی منازل 

خود را ندارند.
مســؤول بسیج ســازندگی ســپاه ناحیه همدان 
با بیان اینکه بســیج سازندگی ســپاه ناحیه همدان 
متعهد به ســاخت و بازســازی 100 واحد مسکونی 
برای ســیل زدگان شده است، بیان کرد: از این تعداد 

62 واحد برای ســاخت و 38 واحــد برای مرمت و 
بازسازی است.

وی در ادامه تصریح کرد: هم اکنون کار مرمت و 
بازســازی هفت منزل مددجویان زیر پوشش کمیته 

امداد امام)ره( و بهزیســتی توسط 12 گروه  جهادی 
شهرســتان همدان در حال اجرا است که تقریباً به 
پایان کار خود نیز نزدیک شده  اند و به زودی تحویل 

مالکانشان می شود.

رقابت 16 اثر نمایشی 
در جشنواره نمایشنامه خوانی همدان

هگمتانه، گــروه خبر همدان: جشــنواره 
نمایشنامه خوانی استان از امروز آغاز می شود.

به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان، 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان همدان 
گفت: نهمین جشنواره نمایشنامه خوانی از امروز در 

همدان آغاز می شود.
احمدرضا احســانی اظهــار کــرد: در این دوره 
از جشــنواره 16 گــروه در طــی دو روز بــه رقابت 

می پردازند.
وی بــا بیــان اینکه فراخــوان این جشــنواره از 
خردادماه منتشــر شــده بود، افزود: در مهلت اعالم 
شــده بیــش از 60 گروه نمایشــی آثار خــود را به 

دبیرخانه ارسال کردند.
احسانی با تأکید بر اینکه این آمار نسبت به دوره 
گذشته با رشــد 50 درصدی همراه بود، خاطرنشان 
کرد: آثار ارســالی توسط هیأت انتخاب بازبینی شده 
و در نهایت 16 اثر برای رقابت در نهمین جشــنواره 

نمایشنامه خوانی استان انتخاب شدند.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
خاطرنشــان کرد: مراســم اختتامیه جشنواره روز 
پنجشــنبه بــا معرفی و تجلیــل از برگزیدگان در 
مجتمع فرهنگی ســینمایی شــهید آوینی برگزار 

می شد.
گفتنی اســت عالقه مندان می توانند برای حضور 
در جشــنواره به مجموعه تئاتر شهر همدان واقع در 

بلوار بعثت مراجعه کنند.

مطالعات تفصیلی آبخیزداری در 26 میلیون هکتار از مراتع و جنگل های کشور

اختصاص یک هزار و 600 میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری در کشور
هگمتانه، گروه رویداد: یک هزار و600میلیارد 
تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای 
حفظ آب و خاک و اجرای طرح های آبخیزداری 

در کشور اختصاص یافت.
به گزارش هگمتانه به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان، 
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک ســازمان 
جنگل ها و دبیر ســتاد هماهنگی اجرای پروژه های 
آبخیزداری صندوق توسعه ملی در حاشیه بازدید از 
ایستگاه معرف- زوجی و طرح های آبخیزداری استان 
همدان، گفت: در کشــور طــرح مطالعات تفصیلی 
آبخیزداری در 26 میلیون هکتار باید انجام شود که 

پارســال با 700 میلیارد تومــان اعتبار در 12 هزار 
هکتار انجام شد.

هوشنگ جزی افزود: امسال با اختصاص یک هزار 
و 600 میلیارد تومان اعتبار با توجه ویژه مقام معظم 
رهبــری از صندوق توســعه ملی، طــرح مطالعاتی 
تفصیلی آبخیزداری در 14 هزار هکتار تهیه می شود.

جــزی با اشــاره بــه اینکــه اجــرای طرح های 
آبخیزداری بین 70 تا 80 درصد در کاهش خسارات 
به منابع آب و خاک و مهار ســیالب ها مؤثر اســت، 
گفت: در مناطقی که طرح های آبخیزداری اجرا شده 
اســت، از فرســایش 9 تن خاک در سال جلوگیری 
شــده اســت و به ازای هر هکتار هم 120 کیلو گرم 

علوفه بیشتری تولید کرده ایم.
وی بــا تأکید بر اینکــه اقدامات آبخیــزداری در 
راستای مدیریت حوزه آب، خاک، حفظ تعادل زیست 
محیطی و ارتقای پوشش گیاهی است افزود: با اجرای 
25 هزار هکتار جنگل کاری و 110 هزار هکتار احیای 
مراتع توانسته ایم میزان نفوذ آب در خاک را افزایش 
دهیم و رسوبات حاصل از بارندگی ها را کنترل کنیم.

مدیر دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک ســازمان 
جنگل ها همچنین از ارتقای پوشش گیاهی در 649 
حوزه آبخیز از مراتع و جنگل های کشــور خبر داد و 
گفت: امســال هم افزایش پوشش گیاهی را در هزار 

حوزه آبخیر کشور اجرا می کنیم.

در کارگروه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کاالهای اساسی استان همدان انجام شد

تصمیم گیری برای قیمت مرغ، شهریه و پوشاک مدارس
رهگمتانــه، گروه رویداد: دهمین جلســه 
کارگروه نظــارت بر فرآینــد عرضه مایحتاج 
عمومی و کاالی اساسی اســتان در دادسرای 

عمومی و انقالب همدان برگزار شد.
به گــزارش هگمتانه بــه نقــل از روابط عمومی 
دادگســتری کل اســتان همدان، در دهمین جلسه 
کارگروه نظارت بــر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و 
کاالی اساسی استان که در دادسرای عمومی و انقالب 
همدان برگزار شد نسبت به نحوه توزیع و قیمت مرغ، 
پوشاک و شهریه مدارس دولتی و نیز تحویل سبوس 

کارخانجات آردسازی تصمیم گیری شد.
بر اســاس این گزارش مصوب شد در همه مراکز 
عرضه مرغ تابلوی قیمت، فعال و به روز باشد. همچنین 
از خروج مرغ از استان توسط نیروی انتظامی جلوگیری 
به عمل آید و با توجه به مصوبات ســتاد تنظیم بازار 
کشــور عرضه مرغ در بازار، به قیمت 129هزار ریال 

انجام گیرد.
این گزارش می افزاید: این کارگروه درباره دریافت 
شهریه از سوی مدارس دولتی هم مصوب کرد دریافت 
هرگونه شهریه به صورت اجباری ناقض اصلی سی ام 

قانون اساسی و ممنوع است.
همچنین بر اســاس این گزارش دیگر مصوبه این 
جلسه مربوط به پوشاک مدارس بود که طی آن مقرر 
شد تمامی تولیدی های پوشاک متقاضی دوخت لباس 
مدارس بتوانند در این کار مشــارکت کنند و این امر 

اختصاص به چند تولیدی خاص نداشته باشد.
این گزارش می افزایــد: همچنین در دیگر مصوبه 
کارگروه مقرر شد کارخانجات آرد هر ماهه حداکثر تا 
پنجم ماه بعد نسبت به تسویه سبوس و تحویل آن به 

مبادی ذیربط اقدام کنند.
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همدان میزبان 4 رشته 
در المپیاد استعدادهای 

برتر ورزشی

هگمتانه، گــروه ورزش: مدیرکل ورزش و 
جوانان استان همدان گفت: همدان در المپیاد 
استعدادهای برتر میزبان چهار رشته کشتی 
ژیمناستیک  دختران،  شطرنج  پسران،  آزاد 

دختران و بسکتبال پنج نفره دختران است.
محسن جهانشیر با اشــاره به برگزاری المپیاد 
اســتعدادهای برتر اظهــار کرد: در ایــن المپیاد 
میزبانی چهار رشــته ورزشی رشــته کشتی آزاد 
پسران با حضور 553 کشتی گیر، شطرنج دختران 
با حضور 268 شــطرنج باز، ژیمناستیک دختران با 
حضور 257 ژیمناســتیک کار و رشــته بسکتبال 
پنج نفره دختران با حضور 523 بسکتبالیســت در 
اختیــار همدان خواهد بود. وی افزود: این رقابت ها 
در همدان از 30 مرداد تا 8 شهریور برگزار می شود.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با 
بیان اینکه نزدیک به دو هزار ورزشــکار، مربی و 
سرپرســت و عوامل تیم ها در همدان حضور پیدا 
می کننــد، گفت: به دنبال آنیم تا تیم های همدان 
در رشــته هایی که به عنوان میزبان حضور داریم 

روی سکو قرار بگیرند.
جهانشیر خاطرنشــان کرد: سال گذشته تیم 
همدان با 9 نشــان طال، پنج نشــان نقره و نشان 
برنز در رتبه پانزدهم قرار گرفت که امسال هدف 
ما قرار گرفتن در بین 10 استان برتر کشور است.

وی با بیان اینکه تمام شــرایط بــرای میزبانی 
مطلوب فراهم است، بیان کرد: از مدت ها قبل تالش 
کرده ایم تا بهترین شــرایط میزبانی را برای تیم ها 

فراهم کنیم و مشکلی از این نظر نخواهیم داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان 
کرد: با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان 
رقابت رشته های کشــتی و بسکتبال پنج نفره در 

سالن های ورزشی این مجموعه برگزار می شود.

خبــر

بانوی همدانی نایب قهرمان آسیا شد

تاریخ سازی جودوکار استان 
در رقابت های جوانان آسیا

بانوی  بربط،  مریم  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
شایســته وزن منهــای 70 کیلوگرم ایران 
موفق شد، با کســب نشان نقره رقابت های 
قهرمانی آســیا و اقیانوســیه 2019، اولین 
بانوی جودوکار ایران باشد که در رقابت های 

جوانان به نشان نقره می رسد.
رقابت های قهرمانی آســیا و اقیانوسیه در رده 
ســنی جوانان با حضور 114 جودوکار در گروه 
مردان و 78 ورزشکار در گروه بانوان از 23 کشور 
که به میزبانی چین تایپه آغاز شــده بود دیروز با 
برگــزاری مبارزات اوزان منهای 81، منهای 90، 
منهای 100 و به اضافه 100 کیلوگرم در بخش 
مــردان و اوزان منهــای 63، منهای 70، منهای 
78 و بــه اضافــه 78 کیلوگرم در گــروه بانوان 

پیگیری شد.
دیروز و در روز پایانی، تیم ملی جودوی ایران 
شــش نماینده داشــت که به مصاف رقبای خود 

رفتند.
در بخــش بانوان، مریم بربــط در وزن منهای 
70 کیلوگــرم تاریخ ســازی کــرد و اولین بانوی 
فینالیســت تاریخ جودوی ایــران در رقابت های 

قهرمانی آسیا شد.
او در دور نخست استراحت کرد، سپس در دور 
دوم موفق شد "ریتو" حریف هندی خود را ضربه 
فنی کند، این بانوی شایســته ایران در دور سوم 
"لینگ لیو لی" از چین تایپه را پیش رو داشــت 
که این حریف خود را با نمایشی زیبا روی تاتامی 

ایپون کرد و با اقتدار فینالیست شد.
نماینده شایســته وزن منهــای 70 کیلوگرم 
بانــوان ایران در بازی مرحلــه نهایی خود، مقابل 

قزاقستان باخت را پذیرفت.

رئیس فدراسیون کشتی:

توانمندیکشتیهمدانراباوردارم
هگمتانــه، گروه ورزش: رئیس فدراســیون 
کشتی کشــور گفت: دنبال ریشــه یابی ضعف 

کشتی در سطح استان ها هستیم.
علیرضا دبیر در جمع اعضای هیأت کشــتی استان 
همدان بیان کرد: رویکرد جدید فدراسیون توجه ویژه 
به کشتی پایه و نیز رسیدگی و نظارت در امور کشتی 

استان ها است.
وی بیــان کــرد: 90 درصد وقت خــود را در این 
دو مورد مهم خواهم گذاشــت و تقویت سطح فکری 
مربیان به لحاظ اخالقی را جزء اهداف خود می دانیم.

دبیر اضافه کرد: ســالمت کشــتی گیران نیز بسیار 
حایــز اهمیت اســت و معتقدم کشــتی گیری که در 
ســالمت کامل باشــد، به جای دو نشــان 10 نشان 

می گیرد.
وی با اشــاره به سابقه کشــتی همدان در میادین 
مختلف ملی و بین المللی گفت: کشــتی این استان را 
همواره باور داشــته ام و هر موقع کشتی همدان روند 
صعودی داشته، کشتی کشور نیز به همان اندازه قدرت 

گرفته است.

رئیس فدراسیون کشــتی خاطرنشان کرد: صادق 
گودرزی، مســعود مصطفی جوکار و ســعید ابراهیمی 
بخشی از نماد کشتی استان همدان هستند و مهرداد 
ســعدی نژاد، علی محمد مالمیر و جالل لطیفی نیز از 
ستاره ها و بهترین های گذشته کشتی همدان به شمار 

می روند.
وی با تمجید از تحول ایجاد شده در کشتی همدان 
به ریاســت حمیدرضا یاری گفت: همدان تنها استانی 
است که به ما به طور رسمی اعالم کرد که دنبال نشان 
طالی المپیک اســت و اطمینان دارم که رئیس هیأت 

همدان فرد بزرگ و توانمندی است.
دبیر افزود: کشــتی کشــور به مدیــران توانمند و 
مقتدر نیاز دارد و این افراد نباید تنها گوش شکســته 
باشــند و دنبال ارتقای ســطح مدیریتی در این رشته 

ورزشی هستیم.
رئیس هیأت کشــتی همدان نیز در این نشســت 
گفت: همدان یکی از پنج اســتان برتر کشــتی کشور 
اســت و با این حال می پذیریم که در ســال های اخیر 

افت داشته ایم.

حمیدرضــا یاری افزود: اکنون بــا همدلی و اتحاد 
بزرگان کشــتی همــدان، امید به ورزش اول اســتان 
بازگشــته و برای رسیدن به اوج نیاز به توجه جدی از 

سوی فدراسیون دارد.
وی اضافه کرد: همــدان آمادگی و قابلیت میزبانی 
جام بین المللی جهان پهلوان تختی را دارد و امیدواریم 

فدراسیون در این زمینه توجه الزم را داشته باشد.
در این نشســت اعضــای هیأت کشــتی همدان 
پیرامون وضعیت این رشته ورزشی در استان به بحث 

و بررسی پرداختند.
داریوش چلوییان رئیس کمیته داوران کشتی همدان 
گفت: مشکالت داوری کشتی را مطرح کردند و خواستار 

حل مشکالت سنی و بازنشستگی داوران شدند.
علی محمد مالمیر پیشکســوت کشتی همدان نیز 
گفت: مربیان ســازنده را حمایت کنید، مربیان نقش 

سازنده ای در پیشرفت کشتی دارند.
تورج ظفری سرپرســت نهاوندی تیم ملی نونهاالن 
کشور نیز گفت: امیدواریم با هوش و ذکاوتی که دارید 
در رأس فدراسیون نیز چون دوران قهرمانیتان موفق و 

پیروز باشید و بی شک این اتفاق رخ خواهد داد.
قاسم ربیعیان دبیر هیأت کشتی همدان نیز گفت: 
کشــتی با وجود شما و نیروهایی که جمع کرده اید به 
روزهای خوبش خواهد رسید. در حال حاضر در کشتی 
همدان انقالبی به پا شــده است و دِر دفتر هیأت از 9 
صبح تا 10 شــب باز است و برنامه های خوبی در حال 

اجراست.
عبدا... کاظمی روشــن دیگر پیشکســوت کشتی 
همدان نیز اظهار کرد: کشــتی این استان در دهه های 
گذشته فراز و فرودهایی داشت و جاهایی از مازندران 
پیشــی گرفت اما در زمانی به رتبــه 18 نزول کرد و 
جایی رســید که کشــتی همدان به دنبال یک ناجی 
باشــد و با خواهش خانواده کشــتی به ســراغ دکتر 
یاری رفتیم تا کشــتی همدان را به جایگاه واقعی خود 

برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم دبیر به عنوان رئیس 
فدراســیون آقای یاری را کمک کند و پیشنهادم این 
اســت که یکــی از تیم های معتبر که بــه جام تختی 

می آیند در همدان میزبانش باشیم .

هگمتانــه، گروه ایران و جهان: ســخنگوی 
قوه قضائیه در هفتمین نشســت خبری خود، 
ضمن اعالم آخرین احکام صادر شده در حوزه 
مبارزه با مفاســد اقتصادی، به سواالت قضائی 

نمایندگان رسانه ها پاسخ گفت.
اسماعیلی با اشــاره به سالروز حقوق بشر اسالمی 
گفت: روز چهاردهم مرداد به عنوان روز حقوق بشــر 
اســالمی به ثبت رسیده اســت. ایران اسالمی افتخار 
می کند که تعریف از حقوق بشــر اســالمی اســت و 

منبعث از اعتقادات ما است.
وی از برگــزاری همایشــی در روز حقوق بشــر 
اســالمی خبر داد و گفت: این همایش از سوی ستاد 
حقوق بشر قوه قضاییه برگزار می شود و جوایزی هم 

به برگزیدگان اعطا خواهد شد.

* صــدور 978 حکم قطعــی در برخورد با 
مفاسد اقتصادی

اسماعیلی با تأکید بر اینکه قوه قضاییه عزم جدی 
در مبــارزه با مفاســد دارد، گفت: برخــورد ما ادامه 
دارد. از مقطع تشــکیل دادگاه های ویژه و اهتمام قوه 
قضاییه در برخورد با مفاســد اقتصــادی 978 مورد 
حکم قطعی در مورد پرونده های مفاســد صادر شده 
اســت. این حکم ها در شعب اســتجازه و سایر شعب 
رســیدگی کننده به پرونده های اقتصادی صادر شده 

است.
ســخنگوی قوه قضائیه خاطرنشــان کرد: در بین 
احکام 9 مــورد اعدام، چهار مــورد حبس ابد، 731 
مورد حبس زیر 10 سال، 44 مورد حبس بین 20 تا 
30 سال داشــتیم. 116 نفر هم به حکم دادگاه برای 
همیشــه انفصال از خدمت گرفتنــد 10 مورد تبعید 
و 161 مورد مجازات شــالق بــرای مرتکبان در نظر 

گرفته شده است.
اســماعیلی در ادامه بــه پرونده پدیده شــاندیز 
اشــاره کرد و گفت: بخش عمده ای از ســهام شرکت 
به ســهامداران اختصاص می یابد تا شکات به حقوق 

خود برسند.
اســماعیلی افزود: در شعبه دوم دادگاه ویژه کمال 
قربانی به اتهام اخالل در نظام توزیع مایحتاج عمومی 
به 10 سال حبس و محرومیت دایم از خدمات دولتی.
جعفر صادق اســکندری هم به پنج سال حبس و 
هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

* دستگیری 9 نفر در پرونده فرانک پارسیان
وی افزود: در شــرکت نارین فرانک پارســیان هم 
9 نفر از جمله خانم هاشــمی به بیســت سال حبس 
و ضبــط اموال و هفتاد و چهار ضربه شــالق، محمد 
هاشــمی به هفت سال حبس، علی هاشمی به بیست 
سال حبس، مصطفی هاشــمی به هفت سال حبس، 
محمدرضا هاشمی به پانزده ســال حبس، ابوالفضل 
هاشــمی به پنج سال حبس، محســن ثابت قدم به 
ســه سال حبس، ابراهیم مختاری به یک سال حبس 

محکوم شدند.

اســماعیلی افــزود: در اســتان 
گیالن هم ســیزده نفــر از کارکنان 
شاغل در صنعت، معدن و تجارت از 
منتظری، محمد حسین  علی  حمله 
اصغری از استانداری گیالن و یازده 
نفر دیگــر به اتهام دریافت رشــوه 
به  کالن محاکمه شــدند.  منتظری 
22 فقره پنج ســال حبس محکوم 
شــدند. همچنیــن بــه 111 ضربه 
شــالق و انفصال از خدمت محکوم 

شده است.

* 20 سال حبس و 74 ضربه 
شالق برای هادی رضوی

به گفتــه وی طبق حکم دادگاه، 
محمد هادی رضــوی به تحمل 20 
ســال حبس و 74 ضربه شــالق و 
به 10 سال حبس  احســان دالویز 

محکوم شدند.
در  قضــا  دســتگاه  ســخنگوی 
خصــوص موضــوع هفت ســنگان 

قزوین که گفته شــده به اسم قضات فسادی رخ داده 
اســت، گفت: پیشــنیه این موضوع به قبل از انقالب 
برمی گردد. در همان زمان مجوزهایی برای واگذاری 
زمیــن کارخانه نخ صادر می شــود. در فرایند نقل و 
انتقال که خیلی از بخشــها در آن ســهیم هستند به 
واســطه تعاونی ها برخی از کارمندان دادگستری آنها 
را خریداری کردنــد و ربطی به دادگســتری ندارد. 
ســازمان بازرســی کل به این موضوع ورود و پرونده 
قضایی تشــکیل شده اســت. هیأتی هم از سوی قوه 

قضائیه تشکیل شده است.
اســماعیلی در پاسخ به این ســوال که با توجه به 
خیانت مســیح علی نژاد به کشور و درخواست ارسال 
فیلم و در آســتانه انتخابات آیا امکان محاکمه غیابی 
این فــرد وجود دارد، گفت: اقدامــات وی مغایرت با 
موازین قانونی و اخالقی و شــرعی و باورهای دینی و 
غرور ملی ایرانیان دارد تردیدی نیست و ناپسند است 
که کسی غرور ملی و وطنش را به بیگانگان بفروشد. 
آنچه که از اعمال وی مجرمانه باشــد بنده نشــنیدم 
که دادســتان ورود کرده باشــد البته طبق قانون و 

اختیارات در رابطه با برخورد یادآوری می کنم.

* تشکیل پرونده در زمینه تخلفات تخصیص 
ارز حوزه دارو

وی در خصــوص برخورد با پرونده های پزشــکی 
گفت: بخشــی از پرونده ها در حوزه دارو و تخصیص 

ارز اســت که در ایــن ارتباط 
تشــکیل شــده؛  پرونده هــای 
گزارش هایــی هم اعالم شــده 
و خود بانــک مرکزی و وزارت 
را  کافی  اطالعــات  باید  صمت 
از کارها این  ارسال کنند.  یکی 
از دستگاه های  بخشی  که  شده 
که  می کنند  مصاحبــه  اجرایی 
پولی دادیم و ارز گمشــده و ما 
تک تک صدا بزنیم که مســئله 
چه بوده اســت بارها گفتیم هر 
مســؤولی بداند که در حیطه او 
جرمی رخ داده باید به دادســرا 

این موضوع را اعالم کنند.

* 10 نفر در ارتباط با طبری بازداشت هستند
اســماعیلی در خصوص اســامی افــرادی که به 
خاطر ارتباط با طبری از پســت قضایی منفک شدند، 
گفت: شــبکه دروغ بنا دارد بخشی از همکاران ما را 
تخریب کند. این اســامی صحت نــدارد و در پرونده 
خاص مربوط به آن فرد 10 نفر بازداشــت هستند که 
تعدادی از آنها نیروهای سابق قضایی و بخشی هم از 
بیرون قوه قضاییه بازداشت هستند، در مفاسد درون 

قوه سختگیری ما بیشتر خواهد بود.
ســخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به این ســوال 

که اخیــراً یکی از حقوقدانان 
کاندیــدای شــورای نگهبان 
مورد تأیید رئیس قوه قضائیه 
و چرا جایگزینی  کرد  استعفا 
برای ایــن فرد اعالم نشــد، 
اصال  اســتعفا ها  ایــن  گفت: 
چالــش برانگیز نیســت و در 
شــورای  انتخاب  دیگر  ادوار 
نگهبــان هــم برخــی افراد 
انصــراف داده بودنــد. ایــن 
انصراف هیچ هماهنگی با قوه 
قضائیه نداشت و نیازی هم به 
جایگزینــی نبود، قوه قضاییه 
به موقع گزینــه ای را معرفی 
کرد. چون افــراد باقی مانده 
بیش از نیــاز بود دیگر نیازی بــه معرفی فرد جدید 

وجود نداشت.
وی در پاسخ به این سوال که در جریان یک طرح 
محیط زیســتی زمینی در لواســان به برادر ریاست 
محیط زیســت داده است. همچنین شکایتی از آقای 
کالنتری در رابطه با تاالب انزلی مطرح است آیا اینها 
صحت دارد، گفــت: تا زمانی که بررســی ها تکمیل 
نشــده از بیان جزییات معذورم؛ با این حال پرونده از 

انزلی به تهران ارجاع شده است.

برای  * صدور حکم قصاص 
نجفی

آخرین  خصوص  در  اسماعیلی 
وضعیت پرونده محمدعلی نجفی، 
گفت: حکــم محمدعلی نجفی به 

تازگی صادر شده است.
این فــرد به قصــاص محکوم 
شده، رأی پرونده صادر و به وکال 
ابالغ شــده در کیفرخواســت سه 
عنــوان اتهامی ایراد صدمه و قتل 
عمد و نگهداری اسلحه غیر مجاز 

مطرح بود.
دادگاه قتــل عمــد را محــرز 
دانســته و حکم به قصاص صادر 
شده اســت. در مورد ایراد صدمه 
غیر مؤثــر در قتــل دادگاه رأی 

برائت صادر کرده است.
وی در پاســخ به سوالی مبنی 
بر اینکه اخیراً شنیده شده جمعی 
از ســردفتران متخلف شناسایی و 
بازداشت شدند، گفت: بررسی های که من انجام دادم 
به چنین جمعی نرســیدم. البته به صورت موردی در 
پرونده های جعل مواردی داشــتیم. اما همزمان تحت 

تعقیب قرار گیرند صحیح نیست.

* فهرســت دو تابعیتی ها به قــوه قضائیه 
ارسال شده است

وی در پاســخ به این سوال که اخیراً یک فهرست 
دو تابعیتــی از برخــی مســؤوالن از جملــه رئیس 
جمهور از ســوی یکی از نمایندگان اعالم شــده آیا 
این رفتار مصداق تشــویش اذهان عمومی نیســت، 
گفــت: قرار بر این بود در بررســی های کمیته ای که 
در مجلس تشکیل شــد نتایج خود را به قوه قضاییه 
اعــالم کند و انتظار می رود مجلس فهرســت خود را 
قطعی اعالم کند نه بر اســاس حدس و گمان. برای 
ترتب آثار موضوع باید به قوه قضاییه ارســال شــود. 
نفیــا و اثباتا اظهار نظری در ایــن رابطه نداریم. این 
فهرســت با همین احتماالت به قوه قضاییه ارســال 
شــده و دادستانی کل از وزارت اطالعات خواسته اگر 
اطالعاتی دارد اعالم کند و درخواســت داریم شفاف 

سازی شود که آیا این ادعاها صحیح است یا خیر.
اســماعیلی در خصوص فروش اموال مســروقه در 
فضای مجازی گفت: باید مســروقه بودن مال مشخص 
شــود با این حال فروش اموال مســروقه جرم است. 
پلیس فتا وظیفه دارد جهت شناسایی کسانی که اقدام 

به خرید و فروش اموال مسروقه می کنند ورود کند.
ســخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که 
کاندیدای شــورای نگهبان معرفی شده از سوی قوه 
قضائیه اعــالم کرده که تحت فشــار انصراف داده و 
ایشان نامه ای به رؤسای قوا داده است آیا این موضوع 
درست است، گفت: چنین چیزی از اصل قابل تردید 
است و من نشــنیده ام که ایشان چنین چیزی بگوید 
نامه ای هم به دســت ما نرســیده، این مسائل بیشتر 

سیاسی است.
اســماعیلی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر 
اینکه قــوه قضائیه به موضوع شــهرک های خاص از 
جمله شــهرک باستی هیلز ورود می کند، گفت: پیش 
از اینکــه دیگران اقدامات را مصادره کنند رئیس قوه 
دستور بررسی داده بود و در همین امر شعبه ویژه ای 

برای رسیدگی تشکیل شده است.

سیاســی  نگاه  برخوردها  در  قضائیه  قوه   *
ندارد

وی در پاســخ به این سوال که در رابطه با شخص 
کریمی قدوسی که بارها فهرست ها و مواردی را اعالم 
کرده آیا پس از بررســی ها محرز شــد که این گفته 
ایشــان دروغ اســت، آیا مدعی العموم از این شخص 
شکایت نمی کند، گفت: بررسی های قوه قضاییه نشان 
می دهــد که قوه قضاییه در برخورد ها نگاه سیاســی 
ندارد. نمایندگانی از فراکســیون های مختلف مجلس 
با اعالم جرم مدعی العموم تحت تعقیب قرار گرفتند. 
اگر مدعی العموم به این برســد که جرمی رخ داده و 
برخورد و ورود با آن در حیطه فعالیت مدعی العموم 

است نگاه سیاسی نخواهد داشت.

* بازداشت چند مدیر سایپا
اســماعیلی در خصوص بازداشــت مدیران سایپا 
گفت: این پرونده 25 متهم دارد که شش نفر بازداشت 
هستند برخی از بازداشتی ها از مدیران سایپا هستند 
و برخــی هم از شــرکت ها و نمایندگی های ســایپا 
هستند که مبادرت به ثبت نام خودرو می کردند. این 

پرونده با جدیت در حال بررسی است.
وی در پاسخ به این سوال که اخیراً شایعات زیادی 
در رابطه با پرونده بابک زنجانی مطرح شــده آیا افراد 
خاصی پشــت این پرونده هستند، گفت: برخی اصرار 
دارنــد این موضــوع نقل محافل باشــد فکر می کنم 
اراده ای پشــت سر این موضوع باشــد تا شایعاتی را 
بســازند. قوه قضاییه مأموریت خود را در این پرونده 
انجــام و حکم را صادر کرده اســت اولویت اصلی هم 
شناســایی  اموال در این پرونده است؛ اگر قوه قضاییه 
در این قصه تعللی می کند با این توجیه حقوقی است 

که پیگیر پرونده است.
ســخنگوی قوه قضائیه در خصــوص برخی اظهار 
ات مدعیان حقوق بشــری در مــورد اعدامها گفت: 
جمهوری اســالمی اعــدام زیر هجده ســال را انجام 
نمی دهد و کسانی که به کودک کشی مشهور هستند 

چنین ادعاهایی دارند.

تمجید محالتی ها از کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا
هگمتانه، گروه ورزش: مسؤول ورزش محالت 
همدان گفت: کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اسالمی شهر همدان حمایت های 

بی دریغی از ورزش محالت داشته است.
ســعید پناه آبادی با اشــاره به حمایت ها از ورزش 
محالت اظهار کرد: خانم سلماسی در ریاست کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــورای اسالمی شهر 

همدان همواره حامی ورزش محالت بوده است.
وی افــزود: یکی از دغدغه هــای اصلی وی ورزش 
محالت است که خوشــبختانه امسال با حمایت هایی 
که انجام داد شــاهد گسترش تعداد رشته های ورزش 

محالت هستیم.
مســؤول ورزش محالت همدان با اشــاره به توجه 
به ورزش بانوان گفت: امســال شــاهد این هستیم با 

حمایت هــای وی ورزش محالت در بخش بانوان رونق 
پیدا کرده که جای تقدیر دارد.

پناه آبادی خاطرنشــان کــرد: در بخش پروژه های 
ورزشــی محالت، ایجاد زمین های ورزشی در مناطق، 
چمــن مصنوعی و دهکده ورزش محالت نیز شــاهد 
ورود خوب کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شورای اسالمی بوده ایم.

وی بــا تقدیــر از اعضای شــورای شــهر گفت: از 
حمایت ها و پیگیری های تک تک اعضای شورای شهر 

به ویژه خانم سلماسی صمیمانه سپاسگزار هستیم.
مســؤول ورزش محــالت همــدان عنــوان کرد: 
همچنین نگاه ویژه و حمایت های شــهردار همدان به 
ورزش محالت همواره دلگرم کننده ما برای ادامه کار 

بوده است.

افتتاح 10 خانه ورزش روستایی در فامنین
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان فامنین گفت: 10 خانه ورزش 
روســتایی همزمان با دهه والیت و امامت در 

شهرستان فامنین تجهیز و افتتاح می شود.
حســین قراگوزلو گفت: در دولــت بحث تجهیز 
خانه های روســتایی در اولویت قرار گرفته تا جوانان 
روستاها به ورزش بپردازند و بدین منظور با حمایت 
مهندس جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان و مهرداد 
نادری فر رئیس هیأت روســتایی و عشایری استان، 
10 خانه ورزش روســتایی همزمان با دهه والیت و 
امامت در شهرستان فامنین تجهیز و افتتاح می شود.

وی افزود: احیا و توســعه ورزش هــای بومی و 
محلی شهرســتان جزء ضرورتهــای ورزش منطقه 
اســت و قول مســاعدت برای پیگیری ادامه روند 
راه اندازی ســایر خانه های ورزش روستایی در سایر 

روستا های شهرستان را داد.
گفتنی اســت، در این مرحله از تجهیز خانه های 
وررزش روســتایی روســتاهای پــاوان، ینگجــه، 
نصیرآباد،امیرآباد، خوش آباد، حاجی آباد، سراوک، 
قزل آباد، بازران و اکله به امکانات ورزشــی از جمله 
میز پینگ پنگ، میز فوتبال دســتی، دارت، تشک 

کشتی و تشک تاتامی تجهیز خواهند شد.

آغاز مسابقات بیلیارد رنکینگ کشور در همدان
مقدماتی  دور  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
مســابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد در 
رشــته ناین بال از دیروز سه شنبه به میزبانی 

همدان آغاز شد.
سرپرست هیأت بولینگ، بیلیارد و بولس همدان 
گفت: مســابقات مقدماتی پاکت بیلیارد و اسنوکر 
کشــور به منظور حضور در جــدول مرحله اصلی 
رنکینگ کشوری از دیروز به میزبانی باشگاه سامان 

در همدان آغاز شده است.
محمد فتحی با اشــاره به اینکه این رقابت ها تا 
یازدهم مرداد ادامه دارد، بیان کرد: 30 ورزشــکار 

از استان های مختلف کشور در این دوره از رقابت ها 
حضور دارنــد و در نهایت چهار ورزشــکار برتر به 

مرحله نهایی صعود می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: برای اولین بار میزبانی در 
چنین سطحی به استان همدان واگذار شده است و 
امیدواریم با میزبانی شایسته بتوانیم نظر فدراسیون 
را برای برگزاری مســابقاتی در ســطح باالتر جلب 

کنیم.
فتحی یادآور شــد: با برنامه ریزی صورت گرفته 
احیای این رشــته ورزشی در دســتور کار است تا 

شهرستان ها نیز در این زمینه فعال شوند.

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

صدور978حکمقطعیبرایمتهمانفساداقتصادی
دستگیری 6 متهم در پرونده شرکت سایپا                     20 سال حبس برای هادی رضوی                      نجفی به قصاص محکوم شد

ایران و جهان

در بین احــکام 9 مورد اعدام، 
 731 ابد،  حبــس  مورد  چهار 
مورد حبس زیر 10 ســال، 44 
مورد حبس بین 20 تا 30 سال 
داشــتیم. 116 نفر هم به حکم 
از  انفصال  برای همیشه  دادگاه 
تبعید  مورد   10 گرفتند  خدمت 
و 161 مورد مجازات شالق برای 
مرتکبان در نظر گرفته شــده 

است.
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سبک زندگئ

تغییر تدریجی سبک زندگی 
با رویکرد حمایت از کاالی داخلی

هگمتانــه، گروه ســبک زندگی: بــه گزارش 
شناس  جامعه  ابراهیمی،  امیرحســین  شبستان، 
گفت: ســبک زندگی شــامل ارزش ها، عادت ها، 
رســوم و فرهنگ آحاد جامعه اســت که ماهیت 

اجتماعی می گیرد.
وی درخصوص رابطه سبک زندگی با حمایت از تولید 
ملــی و کاالی ایرانی، گفت: در جامعه ای که اســتفاده از 
تولید داخلی و کاالی ملی به ارزش تبدیل شــده باشــد، 

شاهد رشد و شکوفایی تولید و اقتصاد خواهیم بود.
ابراهیمی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در استفاده 
از کاالی داخلی، خاطرنشان کرد: خانواده و نظام آموزشی 
در فرهنگ ســازی حمایــت از کاالی داخلــی در قالب 
اولویت قراردادن اســتفاده از کاالهای ساخت داخل نقش 

مؤثری ایفا می کند.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه آگاهــی از آثار و 
پیامدهای مثبــت حمایت از تولید داخلی و خرید کاالی 
ایرانی می تواند در نوع رفتار و عملکرد افراد جامعه اثرگذار 
باشــد، گفت: اشــتغال، تقویت روحیه خودباوری و امید، 
کارآفرینی، توسعه اقتصادی، کاهش آسیب های اجتماعی، 
اعتیاد و طالق از جمله پیامدها و آثار اجتماعی، فرهنگی 

و اقتصادی حمایت از کاالی ایرانی است.
ابراهیمــی ادامه داد: باید به فرزندانمان بیاموزیم تا در 
انتخاب کاالی خارجی و ایرانی، اولویت خود را در استفاده 
از کاالی داخلــی قرار دهند و این رویکــرد را به تدریج 

الگوی زندگی همه اعضای خانواده قرار دهیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نباید از مقوله تقویت 
روحیــه مطالبه گری در بخش کیفیــت کاالهای داخلی 
غافل باشیم، خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان داخلی باید 
بــه موضــوع کارآفرینی و تولید با دید جهــاد  اقتصادی 
بنگرنــد و محصــوالت تولیدات خود را به ســمت کیفی 

سازی ببرند.
وی بــا بیان اینکــه برای حمایــت از تولید داخلی به 
تغییر ســبک زندگی نیاز داریم، افــزود: تغییر تدریجی 
ســبک زندگی و تطبیق آن با کاالهــای داخلی می تواند 
در رونق کســب و کار و اشــتغال، بهبود وضعیت زندگی 

خانوارها تأثیرگذار باشد.

سبک زندگی 
و مصرف کاالهای خارجی

هگمتانه، گروه ســبک زندگی: به نوشته شبکه 
اطالع رســانی راه دانا، ســبک زندگــی یکی از 
مهمترین مقوله های اســت که همه ما باید نسبت 
به اجرایی کردن آن در زندگی روز مره خود تالش 
کنیم ولی متأســفانه عده ای با فرهنگ غلط چشم 
و هم چشــمی و با مصرف گرایی کاالهای خارجی 
تغییرات عمده ای در ســبک زندگــی خود به راه 

انداختند.
امــروز زندگی هایی از دوام و بقاء بیشــتری برخوردار 
هستند که ســبک زندگی آنان کاماًل ساده باشد چرا که 
برخی ها با تغییرات رفتاری و گفتاری در ســبک زندگی 
ایرانی اســالمی خود متأســفانه به دنبال الگو گرفتن از 

غربی ها هستند.
ســبک زندگی امروزی ما متأسفانه بر پایه چشم و هم 
چشــمی قرار گرفته اســت و این را به خوبی می توان از 
وســایل و نیازمندی های روزمره زندگی محیط اطرافمان 

به خوبی مشاهده کرد.
خریــد کاال هــای خارجــی و لوکس و گــران قیمت 
بزرگترین ضربه به اقتصاد خانوار است که متأسفانه عالوه 
بر تولید شغل برای کارگران خارجی عاملی برای تعطیلی 
کارخانه های داخلی می شــویم که این موضوع به راحتی 
و بدون توجه به این اصل مهم توســط من و شــما ها در 

حال انجام است.
تغییر ســبک زندگی ایرانی اسالمی به سبک زندگی 
غربی عالوه بر چالش های که در حوزه زندگی زناشــوئیی 
ایجاد کرده است باعث طالق های شده است که ریشه این 
طالق ها در همین چشم و هم چشمی ها نهفته شده است.

خرید کاال های خارجی توســط ما و تب مصرف گرایی 
یکی از مهمترین چالش هایی اســت که ســبک زندگی 
ایرانی اسالمی ما را تحت الشعاع قرار داده است و همین 
مســئله نیز بر زیاده خواهی فرزندان ما نیز تأثیر بسزایی 

داشته است.
متأسفانه برخی فروشندگان نیز از عرضه کاالی ایرانی 
به جای کاالی خارجی امتناع می ورزند و ذائقه مشتریان 
را به مصرف کاالی خارجی ترغیب می نمایند که این نیز 

نمونه از تغییر سبک زندگی ما به حساب می آید.
برخی دیگر از فروشــندگان با تزریق یاس و ناامیدی 
به مشتریان در خصوص بنجل بودن و یا مستهلک شدن 
سریع کاالی ایرانی و ســایر روش های دیگر مشتریان از 

خرید کاالی ایرانی متواری می سازند.
بدون شــک این گونه رفتار ها و گفتار باعث می شود 
که ســبک زندگی مــا به خریــد کاالی خارجی تغییر 
مســیر دهد و همین است که کشور ما ساالنه جوالنگاه 
میلیارد هــا دالر واردات کاالی خارجی می شــود و این 
همه ارز از کشــور خارج می شود و این در حالی است 
که بیشــتر این کاال در سطح کشــور و با کیفیتی بهتر 
نیز تولید می شــود و هزاران کارگرایرانی از وجود این 

امرار معاش می کند. کارخانه ها 
بــه هر حال امیدواریم با خریــد کاالی ایرانی و تغییر 
سبک زندگی به سبک زندگی ایرانی اسالمی همت نمایم 
و قدری نیز از چشــم و هم چشــمی ها بکاهیم تا زندگی 
خوب، ساده و عاشقانه ای را برای خانواده خود رقم بزنیم.

اماواگرهایمصرفکاالیداخلی
از  یکی  زندگــی:  ســبک  گروه  هگمتانه، 
ســؤاالت مهم زندگیم این بــود که بفهمم به 
چــه کاالهایی در زندگی نیــاز دارم؟ و به چه 
کاالهایی در آینده نیاز پیدا خواهم کرد؟ هنوز 
خودم وارد زندگی نشده بودم )یعنی در خانه ی 
پدرم زندگی می کردم، اوایل دهه ی هشتاد( که 
ناگهان دیدم، خودمــان و دیگر فامیل هایمان 
تصویری  المپ  تلویزیون های  گرفتند،  تصمیم 
خودشــان را با ال ســی دی و ال ای دی عوض 
کنند. ظرف دو سه ســال تمام فامیل با چند 
اینج افزایش سایز، تلویزیون های خود را عوض 
نکرد،  تغییری  ما  تلویزیون  البته سایز  کردند؟ 
فقط عوض شد. همواره فکر می کردم، چه طور 

تلوزیون ال سی دی نیاز خانه ی ما شد.
هرچه بیش تر توجه می کردم، این مثال ها بیش تر 
هــم می شــد. پیکان هایی که تبدیل به پراید شــد، 
بشــقاب ها و لیوان های مالمین و استیل که ناگهان 
جمع شــدند و همه جا پر شــد از ظرف های یک بار 
مصرف و... هر وسیله ی جدیدی که وارد بازار می شد، 
مرا به تأمل فرو می برد که نیاز ما هســت یا نه؟ اوایل 
که موبایل آمــده بود، می گفتم فقط برای کســانی 
خوب است که در شغلشان مکان ثابتی ندارند و مدام 
در حال حرکتند. اما ناگهان دیدم همه ی دوســتانم 
موبایل دارند و مدام به من می گویند که یک موبایل 
برای خــودت بخر. چرا باید پول بــه موبایل بدهم؟ 
من، ســاعت و دفتر تلفن داشــتم و تقریباً هرجایی 
که بودم، تلفن ثابت هم پیدا می شد. باالخره مجبور 
شدم و موبایل خریدم! تقریباً خودم هم نفهمیدم که 
برای چه موبایل خریدم و قطعاً برای موبایل خریدن 

دیگران هرگز بنیاد و اساسی پیدا نکردم.
در ادامه دوســت داشــتم بدانم، ویژگی های یک 
کاالی خوب برای آینده ی من چیســت؟ بهترین راه 
برای تهیه ی یک کاالی خوب، چیســت؟ هروقت که 
می خواهم نرم افزاری بخــرم از یک آفیس و ویندوز 
ســاده گرفتــه تا مثاًل یــک عدد پــِک »کینگ« یا 
نرم افزار »مطلب«، فروشنده ها تأکید فراوان می کنند 
کــه هرکــدام از آن نرم افزارها مربوط به چه ســالی 
اســت. روزی رفته بودیم کفش بخریم، دیدم همین 
اســتدالل در آنجا هم وجود دارد. یعنی فروشــنده 
تأکید داشــت که مدل این کفش جدیدتر است. من 
با خودم می گفتم که برای خرید هرچیز باید به دوام، 
قیمت و زیبایی توجه کــرد، تقریباً نمی فهمیدم که 
مدل، این وسط چه کاره اســت. اگر یک چیز جدید 
بهتر اســت، خوب باید بهتری آن را مطرح کرد. اما 
معنــی ندارد که جدیدتر بودن همــواره معادل بهتر 
بودن باشد. در ذهن من مثال نوکیا یازده دو صفر -به 
دلیل اینکه نسبت به سایر گوشی ها خیلی دیر خراب 
می شــد- همواره به عنوان یک مثال محکم برای رد 

معیار مدل جدید بود.
کم کم پــاره ای از مالک ها را برای خرید کاالهای 
مورد نیاز مشــخص کردم. تعیین دقیق نیاز خودم، 
ایجاد تعادل بین دوام و قیمت با نیازی که داشــتم 
و پیدا کردن بهترین شــکل از زیبایی مورد پســندم 
در هر کاالیی راهی برای رســیدن به کاالی مناسب 
بود. اما عنصر مرموزی که این وســط وجود داشت، 
ُمد بود. ُمد در نظر من مثل ســونامی است که بدون 
هیچ منطقی می آید و نمی شــود از تغییر و تحوالت 
ایجاد کننده ی آن در امان ماند، فقط می بایســت در 
مقابلش انعطاف نشــان داد. به ایــن ترتیب بهترین 
جایــی که می توانســتم کاالی مورد نیــازم را تهیه 
کنم، جایــی بود که تنــوع و تعــادل بیش تری در 
قیمت، کیفیت و زیبایی فراهم آورده باشد. در نتیجه 
دریافتم که جایی که رقابت بین فروشنده ها بیش تر 
باشد و نیز فروشــگاه های بزرگ مثل هایپراستارها، 

این شرایط را بهتر برای من فراهم می کنند.
اما تــه دلم خیلی هم راضی نبــود؛ گاهی اوقات 
می گفتم که زیبا شناسی من در مورد مثاًل لباس هایی 
کــه می خرم یــا لــوازم خانگی مان بایــد مبتنی بر 
زیبایی ها و سادگی های اسالمی باشد. یا اینکه معتقد 
بــودم، باید نیازهای مادی خودم را از کاالها کم کنم 
تا بتوانــم بیش تر به نیازهای معنوی خودم برســم! 
مثاًلً خیلی از موبایل، تلویزیون و... اســتفاده نکنم و 
بیش تر کتاب بخوانم. درواقع به نوعی تالش می کردم 
که مالک های ارزشــی خودم را وارد خرید کاالهای 

زندگیم کنم.
آیا ایــن راه حل ها و مالک هایی کــه احصا کرده 
بودم پاســخ کاملی بود به ســؤال هایی که داشتم؟ 
واقعیت این است که ما مجبوریم برای زندگی کردن 
چیزی هایــی بخریم. تا وقتی بچه هســتیم این جبر 
وجــود ندارد، لــذا راحت و آزاد می پرســیم که چه 
کاالیــی را در آینده الزم داریــم و چگونه باید آن را 
تهیه نماییم. اما وقتــی که هر هفته 10ها و 100ها 
هزار تومان کاال خرید می کنیم، این ســؤال می میرد، 
بدون اینکه جوابی داشــته باشــد. علی القاعده باید 
ســؤال بمیرد، اما ســؤال من نمرده بود، هنوز نفس 
می کشید و گاهی ناگهان سر بر می آورد. من احساس 
می کردم که جواب های ممکن به سؤالم را می دانم و 

باید جواب خوب را انتخاب کنم. اما...
در اوایل ســال 91 به جمله ای رسیدم که ناگهان 
احســاس کردم، من هییز از جواب هــای ممکن در 
مورد ســؤال خودم را درســت نفهمیدم، چه برسد 
به اینکه جواب درســت را انتخاب کرده باشم. مقام 
معظم رهبری در پیام نوروزی خودشــان سال 91 را 
سال »تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی« 
معرفی کردند. گفتند ســهم مردم که به نظر من از 
همه ی این ها مهم تر اســت، مصرف تولیدات داخلی 

اســت. شــاید تقریباً همه ی مردم ایــران این جمله 
را شــنیده باشــند، اما خیلی ها از کنــار آن راحت 
گذشــته اند. گویی تبلیغات بازرگانی آنقدر از صبح تا 
شــب در گوش ما زمزمه کرده اند که فالن محصول 
را از ما بخرید و از بهمــان محصول ما مصرف کنید 
که در ناخودآگاه ذهن ما چنین می نماید که رهبری 
مملکت نیز هم ارز این هــا می گوید که از محصوالت 
کشور من بخرید. اگر اینگونه توهم ایجاد نشود، واقعاً 
بحران بســیار نمایان اســت. دو نکته ی ساده وجود 
دارد. 1( خرید کاالی ایرانی با ویژگی ها و مؤلفه های 
اصلــی خریــد ما تناقــض دارد. 2( رهبری کشــور 

درخواست کرده که از کاالی ایرانی استفاده کنیم.
واضح اســت که اجناس ایرانی در خیلی از موارد، 
گران تــر و بی کیفیت تر اســت. از قیمت که بگذریم، 
کیفیت کم تر، زحمات بیش تری را به زندگی تحمیل 
می کنــد. رفع خرابــی بیش تر، تالش بــرای خرید 
مضاعف، توان کم تر در انجام کارها و.... بســیاری از 
ما که گرفتار خرید هســتیم، گویا کاماًل می دانیم که 
چگونــه باید خرید کنیم. ولی مــن هنوز به نحوه ی 
خرید و مصرف خودم شــک داشتم و لذا با شنیدن 
این ســخنان با نوعی منطق و معیاری که تا به حال 
مؤثر در خرید نمی دانســتم، مواجه شدم. چیزی که 
عملی کامــاًل خالف نگاه قبلــی را می طلبید. گویی 
یک عمر با منطقی متضاد این معیار خرید می کردم؛ 
منطقی که در آن مصرف کاالی ایرانی یک مشــکل 

محسوب می شود.
البته در نگاه اول به نظر می رســد که این مسئله 
و تناقض در خرید و مصرف تنها برای کسانی صادق 
اســت که صحبت های رهبــری را در همه ی موارد 
الزم االطاعه می دانند؟ اما مسئله، امکان راهی جدید 
و طرح منطقی متفاوت برای خرید و مصرف کاالهای 
زندگی است. حتی کسی که نمی خواهد حرف رهبر 
را گوش کند، باید بداند که می تواند به گونه ای دیگر 
کاالهای مورد نیاز آینده ی خود را شناســایی و تهیه 
نماید. راهی که تقریباً تئوریزه نشــده و کسی به آن 
توجه نــدارد. برای من مهم بود کــه بفهمم چگونه 
چیــزی مثل »محل تولیــد« کاال بــرای زندگی ما 

می تواند، مهم باشد؟
اگــر قبول نماییم که مصلحت کل جامعه ی ایران 
بــر تقویت اقتصاد بومی و تقویــت اقتصاد بومی نیز 
وابسته به خرید کاالی ایرانی است، شاید بهتر باشد 
بپرسم چگونه مصلحت اجتماعی می تواند وارد منطق 
خرید من بشود و این منطق را متحول کند؟ با کمی 
تأمل متوجه می شــویم که نه فقــط نوع کاالی مورد 
نیاز، ویژگی های آن و نحوه ی تهیه ی آن، بلکه نحوه ی 
استفاده کردن از این کاال و ساختار کلی قرار گرفتن 
ایــن کاالها در کلیت زندگی نیز می تواند تحت تأثیر 
مصلحت اجتماعی قرار گیــرد. لذا بالفاصله می توان 

ســؤال را کالن تــر مطرح کرد؛ مصلحــت اجتماعی 
چگونــه می تواند وارد زندگــی و نحوه ی زندگی من 
بشــود؟ اگر این توجه به کلیت شــرایط و مشکالت 
جامعــه )در اینجا نیاز به تقویت اقتصاد بومی( بتواند 
وارد نحوه ی زندگی من بشــود، اساساً منطق خرید 
من با وجود معیارهایی چون نیازهای زندگی، قیمت 
و زیبایی کاالها متحول خواهد شد. به این ترتیب از 
زمان شــنیدن این جمله، چگونگی زیست من با آن 
درگیر شــد و در جای جای نظم و سامانش با تناقض 

دست وپنجه نرم می کرد.
برخــی می گویند که مســئله به این ســختی 
نیست، هر کاالیی که معادل ایرانی دارد، ایرانی را 
بخر و هر کاالیی که معادل ندارد، می توانی جنس 
خارجــی بخری. اما برای کســی که بین مدل های 
مختلف از یک کاال مقایســه می کند، هیج جنسی 
معادل با جنس دیگر نیســت. اساساً در بسیاری از 
موارد، کاالها بعد از تولید شــدن و عرضه شــدن 
جای خودشان را در زندگی باز می کنند و نیازشان 
ایجاد می شــود. مثاًل ما نیاز بــه دمپایی داریم، اما 
وقتی دمپایی ایوا )eva( از چین وارد می شــود، 
ناگهان همه از این نوع دمپایی اســتفاده می کنند. 
ایوا جای خاصی برای خود باز کرده است که شاید 
این جای خــاص به راحتی با یــک دمپایی ایرانی 
پُر نشــود. در این وضعیت هر کاالیــی باید بتواند 
بیاید و مطرح شــود تا جای خودش را در زندگی 
ما مشخص کند. مسئله این است که نحوه ی ورود 
یــک کاالی جدید به زندگی یعنی نحوه ی خرید و 
مصــرف ما در زندگی به گونه ای اســت که منطقاً 
باید همه ی کاالهــا در آن رقابــت نمایند. یعنی، 
منطق خرید و مصرف کاال که درباره ی تلویزیون و 
دمپایی مثــال زدم، با منطقی )منطق خرید کاالی 
داخلــی( که بخواهــد در رقابت کاالهــای متنوع 
اختالل ایجاد نماید، متضاد اســت. در بســیاری از 
موارد ما بر اســاس خرید دیگران و یا جســت وجو 
در بــازار، کاالهای مورد نیاز خودمــان را انتخاب 
می کنیــم و می خریم. برای عمــده ی افراد جامعه، 
مقایســه ی بین کاالهای مختلــف، امری ضروری 
اســت و خرید کاال صرفــاً بر اســاس نیاز صورت 
نمی گیرد. لذا خریــد کاالی ایرانی غالباً زندگی ما 

را پریشان و آشفته می کند.
مسئله فقط مربوط به خرید نیست، مشکل کمی 
پیچیده اســت؛ اساساً مسئله این است که اگر کلیت 
زندگــی ما با امری مخالف باشــد و منطقاً نتواند آن 
را درون خود جای دهــد، اراده ی ما نمی تواند آن را 
در زندگی حفظ کند. چه بســا اگر هم بتواند، اوضاع 
آشــفته خواهد شد. با این آشــفتگی چه باید کرد؟ 
وقتی یک درخواســت که به نظر من چون از طرف 
رهبری داده شده، یک دســتور دینی است، بخواهد 

زندگی ما را آشــفته کند، چه باید کــرد؟ اگر اراده 
موفق نبود و قدرت دینی ما پاســخگوی عمل جدید 
نبــود، چه باید کرد؟ وقتی در این مــورد نتوانیم به 
گــزاره ی دینی عمل کنیم، چه بســا کــه به تدریج 
درباره ی ســایر گزاره ها هم تردیــد پیش بیاید و راه 
امکان عدم عمل به دســتورات دینی هموار می شود. 
چه بسا توصیه های دینی در زندگی فردی و اجتماعی 
ما قبل از اینکه بخواهد امر و نهی بکند، تذکری باشد 
به اینکه روال کلــی زندگی و منطق رفتاری زندگی 
ما، توانسته اســت این اوامر را تحقق بخشد و از این 
نواهی دوری بجوید. مهم این اســت که باید در این 
روال زندگــی تأمل کرد و روال کلی زندگی و منطق 
رفتاری زندگی را با آن دستورات دینی متناسب کرد.
برای اینکــه بفهمیم چگونه بایــد کاالی داخلی 
مصــرف کنیم، بایــد ببینیم که مــا چگونه زندگی 
می کنیم و توصیه هــای اینچنینی چه نوع زندگی ای 
را می طلبد؟ به عبارتــی باید بفهمیم چگونه زندگی 
کردنی با مصــرف کاالی داخلی تناقض پیدا کرده و 
چگونه زندگی کردنی ما را به این امر تشویق می کند؟ 
در زندگی کنونی ما تقویت اقتصاد داخلی جایگاهی 
نــدارد، در حالی که امر به مصــرف کاالی ایرانی به 
عنوان یک دستور دینی و الهی تذکری است به اینکه 
باید چنان سازوکار زندگی را تنظیم کنیم که تقویت 
اقتصاد داخلی جایگاه و شــأنیت داشــته باشد. عدم 
امکان مصرف کاالی ایرانــی در زندگی کنونی، یک 
نشانه است، نحوه ی زندگی ما با دین و مصلحت های 
اجتماعی جامعه ی دینی تعارض دارد. چه بســا حتی 
برای حفظ دینمان، این زندگی باید تغییر کند و نوع 

جدیدی از زندگی ایجاد گردد.
مشــکل زندگی ما بســیار عمیق تر از عدم امکان 
خرید کاالی ایرانی اســت. آرمــان زندگی ما روالی 
مشــابه زندگی آمریکایی دارد. ما شــغل کارمندی 
را می پســندیم، مســکن آپارتمانی را دوست داریم، 
شــهرهای بزرگ و دسترســی راحت به بازار و نظم و 

 ترتیب در حمل ونقل و... را طلب می کنیم.
توصیه های دینــی می توانند تذکری باشــند به 
حرکت کلی مــا در زندگی، سیاســت، تفکر و... لذا 
شــما می بینید، همزمان با طرح بحث خرید کاالی 
ایرانی و مشکلی که این خرید برای ما ایجاد می کند، 
مســئله ی اصالح ســبک زندگی هم به صورت بسیار 

جدی و مهم مطرح می شود.
منطــق زندگی آمریکایی و آرمانــی که در ایجاد 
رفاه بیش تر، اســتفاده از تکنولوژی هــای به روزتر و 
متناســب تر با آینده و فرمول های قیمت و کیفیت، 
اساساً با منطق زندگی دینی متفاوت است. ما باید با 

این منطق مقابله کنیم.
محمد بلوریان؛ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه

چراجوانانایرانیتولیداتخارجیمیخرند؟
هگمتانه، گروه ســبک زندگی: به نوشــته 
اقتصادآنالین، به عنوان یک شــهروند ایرانی، 
چقدر از کاالهای تولید داخل استفاده می کنید؟ 
آیا حاضرید، کاالی ایرانی را جایگزین محصول 
مشــابه خارجی کنید؟ اصاًل تا به حال از خود 
از ســهم سبد  درصد  که چند  پرســیده اید 
خرید تان به تولیدات ملی اختصاص دارد؟ آیا با 
میل و رغبت حاضرید مثاًل یک پوشاک ایرانی 

تن کنید؟
شاید جواب برخی به این سؤاالت مثبت باشد، اما 
نگاهی به چرخ تولیــد ملی، میزان بیکاری و واردات 
بی رویه محصوالت خارجی نشان می دهد سهم خرید 
و مصرف کاالهــای ایرانی در برابر مشــابه خارجی 
بسیار ناچیز است. موضوعی که البته طی چند سال 
اخیر بارها از ســوی مسؤوالن و رسانه ها مطرح شده 
تا بتوانند تمایل مردم و بویژه جوانان را برای استفاده 
از کاالی تولید داخل بیشتر کنند، اما در نهایت همه 
این تالش ها توانسته تا حدودی فضای رقابت کاالها 

را در داخل و خارج بازتر کند.
مردم می توانند بیش از آنکه به دنبال کاالهای تولید 
خارج بــوده و ارزها را در جیب تولید کنندگان خارجی 
بریزند، از کاالهای باکیفیت ایرانی اســتفاده کنند. این 
موضوع البته بیش از آنکه به کیفیت کاالها و همچنین 
تالش تولیدکنندگان بستگی داشته باشد به تعصب و 
غیرت ما برای حمایت از اقتصاد ملی و تغییر ســبک 

زندگیمان به سمت و سویی دیگر بستگی دارد.

رهبر انقالب هم در توصیه ای خطاب به جوانان بر 
این موضوع تأکید کرده و فرمودند: »جوانان همانقدر 
که نسبت به تیم های فوتبال تعصب دارند باید نسبت 

به اقتصاد ملی خودمان هم تعصب داشته باشند.«
بــا این همه به گفته کارشناســان، مصرف کاالی 
خارجــی و برند گرایــی همچنان در بیــن برخی از 
جوانان از محبوبیت بیشتری برخوردار بوده، تا جایی 
که برخی از آنها کاالی بی کیفیت خارجی را به کاالی 

باکیفیت تر ایرانی ترجیح می دهند.
در این میــان، کانال های تلگرامــی که به تبلیغ 
کاالهای خارجی می پردازند به عنوان یکی از رقیبان 
تولیدکنندگان داخلی، روند خریــد کاالی ایرانی را 
کند کرده اســت. مریم محمدی دانشــجوی رشته 
تاریخ 22 سال سن دارد و به تازگی با کانال تلگرامی 
آشــنا شده که با یک کلیک می تواند هر کاالیی را از 
هر کشــوری که می خواهد بخــرد. او می گوید اغلب 
خرید هایــش را از این کانال ها انجام می دهد و دیگر 
بــرای خرید به بازار و خیابان نمی رود. وقتی از مریم 
می پرسم که چرا از تولیدات داخلی استفاده نمی کند، 
شــانه هایش را با بی تفاوتی باال می اندازد و می گوید: 
»به خاطر حمایت از تولیــد ایرانی می خواهم تالش 
کنم کمتر کاالی خارجــی بخرم اما ترجیح می دهم 
از پوشاک خارجی به خاطر برند آنها استفاده کنم.«

* رونق اقتصــاد و کاهش بیکاری با حمایت 
تولید داخلی

در حال حاضر مدگرایی و تقاضای کاالی خارجی 

در کشور آنقدر زیاد شده و سبک زندگی غربی چنان 
بر برخی زندگی های ایرانی ســایه افکنده که تعداد 
زیادی از تولیدکنندگان داخلــی مجبورند کاالهای 

ایرانی را با برچسب خارجی بفروشند.
یکی از فروشــندگان لباس و پوشاک در این باره، 
می گویــد: »خیلی از شــلوار ها و لباس هایمان تولید 
ایران اســت اما به خاطر تقاضای مشتری، برچسب 
خارجی به آن چســبانده ایم. جالب اینکه خیلی ها به 
خاطر حمایت از تولید ملی از ما درخواســت کاالی 
ایرانی داشــتند، ما هم به آنها گفتیم جنس هایمان 

ایرانی است و فقط برچسب های آن خارجی است.«
فــرزاد رحیمی معتقد اســت با اینکه اســتقبال 
از کاالی داخلی در کشــور افزایــش یافته اما کاالی 
خارجی هنوز مشــتریان پر و پا قرص خودش را دارد 
که اغلب آنها جوان هستند:»اگر وضعیت طوری باشد 
که اســتقبال از کاالی خارجی کم شود، دیگر برای 
افزایش فروش برچســب خارجی به لباس و شلوار ها 

نمی چسبانیم.«
با اینکه پوشاک ســنتی ایرانی طرفداران زیادی 
دارد اما قیمت این پوشــاک باعث شده تا کمتر مورد 

استقبال قرار گیرد.
نداشــتن تنوع و کیفیت برخی از تولیدات داخلی 
نیز دلیل عالقه نداشــتن برخی ها است. یک مصرف 
کننده داخلی می گوید: »با اینکه چرم ایرانی کیفیت 
خوبی دارد اما دوخت آن خوب نیست. کفش ایرانی 
هــم کیفیت خوبــی دارد اما خالقیــت و تنوعی در 

طرح های آن دیده نمی شود.«
یکی دیگر از مشکالت پوشاک داخلی، تقلید آنها 
از اجناس خارجی اســت. موضوعی که باعث شده تا 
خیلی ها به خاطر کپی بودن این کاال ها به ســراغ آن 
نروند. هانیه ادامه می دهد: »من ترجیح می دهم اصل 
کاال رابخرم تا طرح مشــابه را. اگــر طراحان ایرانی 
طرح هــای تازه و نو تولید کنند ما هم از آنها حمایت 

می کنیم.«
یکی از ســازمان هایی که می توانند در تشــویق 
جوانان به خرید و حمایت از کاالی ایرانی مؤثر باشد، 
ســازمان های مردم نهاد هستند. اعضای این سازمان 
که همگی جوان و کم سن و سال هستند مس توانند 
کمک شــایانی در زمینه گرایــش جوانان به مصرف 

تولیدات داخلی داشته باشند.
در هرصــورت زمانی که کاالی بی کیفیت و ارزان 
چین در بازار پر است، چطور می توان از تولید کننده 
داخلی انتظار داشت در این رقابت موفق شود؟ مردم 
باید به تولید کنندگان داخلی اعتماد کنند و آنها نیز 
به مــرور کیفیت محصوالت شــان را افزایش بدهند. 

البته این اتفاق نیاز به گذشت زمان دارد.
افزایــش تبلیغات مؤثر در زمینه کاالهای داخلی، 

موضوعی است که باید بر آن تأکید شود.
کشــور های توســعه یافته از ســال های گذشته 
تبلیغات کاالهایشــان را شــروع کرده انــد و ما نیز 
باید با جدیت شــروع به ســاخت تبلیغات قوی در 
مطبوعات، رســانه های مجازی، بیلبورد های شهری 

و صدا وسیما کنیم.
برگــزاری کارگاه های مختلف، ارائــه تبلیغات با 
کیفیت و برگزاری همایش از سوی سازمان های مردم 
نهاد برای جوانان نیز می تواند باعث تشویق جوانان به 

حمایت از کاالی ملی شود.
* مدگرایی عامل اصلی رونق کاالی خارجی

مدگرایــی یکــی از عوامل اصلی عالقــه جوانان 
به کاالهــای خارجی اســت؛ در این شــرایط لزوم 
فعالیت های فرهنگــی و تبلیغاتی برای ترغیب مردم 

ضروری است.
ممکن اســت ایرادهایی در تولید و تنوع کاالهای 
داخلی وجود داشته باشــد اما می توانیم با تالش در 
این عرصه مشــکالت را به حداقل برسانیم. چشم و 
همچشــمی و توجه بیش از انــدازه به مصرف گرایی 
و ظواهر یکی از دالیل اســتقبال از کاالهای خارجی 

است.
بــا ترویج پوشــش های ســنتی و اصیــل ایرانی 
می توانیــم از ترویج فرهنگ و ســبک زندگی غربی 

جلوگیری کنیم.
در این مســیر ســه عامل مهم کیفیــت، قیمت 
مناســب و تبلیغات وجــود دارد که در این خصوص 
باید تولیدکنندگان ایرانی با شــناخت از ذائقه ایرانی 
محصوالتی را به بازار عرضه کنند که مردم به خرید 
آنها تشویق شوند شــاید اعتماد سازی در این زمینه 
هم فاکتور تعیین کنند ه ای بــرای حمایت از کاالی 

ایرانی باشد.

مصرفکاالیداخلیشاخصهنظامتوسعهیافته
هگمتانه، گروه ســبک زندگی: تا وقتی که 
نه صنعت  باشد،  پر  از کاالهای خارجی  خانه ها 
ما پیشــرفت خواهد کرد و نه توســعه شکل 
خواهد گرفت و نه لشکر هر روز فربه تر بیکاران 
الغرتر خواهد شــد. مطمئن باشیم که تا در بر 
روی پاشــنه واردات بی رویه کاالی خارجی و 
نفتی خود  ما دالرهای  و  قاچاق کاال می چرخد 
را به حلقوم خارجی ها می ریزیم، چراغ صنعت 
و امید به فردای بهتر در خانه خودمان روشــن 

نخواهد شد.
تــا زمانی که پارچه دســت بافت هموطن خود را 
جایگزیــن پارچه هــای خارجی بافتــه نکنیم، بافت 
سرنوشــت ما از همین جنس خواهد بود که هست، 
از تاروپــود بیــکاری و عقب ماندگی، و چه نقشــی 
رقــم می خورد از این هنر؟ مگر نــه اینکه قدیمی ها 

می گفتند »هنر نزد ایرانیان است و بس«.
امروز اما فقــط کاالهای خارجــی را هنرمندانه 
در خانه هایمان می چینیــم و از آن هنر فقط همین 

برایمان مانده است و بس.
این درســت نیســت که بگوییــم کاالی وطنی 
کیفیت نــدارد چراکه کیفیت را هم من و شــما در 

مقــام تولیدکننــده باید بهبود ببخشــیم و در مقام 
مصرف کننــده نیز تولیدکننــدگان را وادار به خوب 

تولیدکردن کنیم.
باید کاالی ایرانی از چنان کیفیتی برخوردار شود 
که پرچم کشــور باشــد هم در داخل و هم در خارج 
کشور و این فقط از خود ما برمی آید. برای این منظور 
باید یک نهضت همه جانبه شــکل بگیرد تا با در نظر 
گرفتن همــه جوانب مصــرف کاالی ایرانی را برای 

ایرانی به یک هدف تبدیل کند.
باید مصــرف کاالی ایرانی برای هر ایرانی امکانی 
شایسته برای بهتر زندگی کردن فراهم نماید و هدفی 
بزرگ باشد برای سربلندی ایرانی و سرافرازی ایران.

این امر یک عزم ملی را می طلبد وگرنه تا پدر خانواده 
در تولید کم می گذارد و کاالی باکیفیت تولید نمی کند 
و تــا مادر خانواده باید به جمع بیکاران بپیوندد چراکه 
کار پدرومادر دو لبه یک قیچی هستند که تولید داخلی 
را قطع می کنند اما به تولید سایر کشورها مثل چین و 

مالزی و کره و... رونق می بخشند.
با قطــع تولید نیز امید به توســعه و پیشــرفت 
قطع می شــود و آن وقت شــاهد یک جامعه خموده 
با مردمان بی  نشاط خواهیم بود که امید به زندگی در 

آنها هر روز کمرنگ تر می شود.
رهبر انقالب شاخصه های جامعه توسعه یافته بسیار 
بلندنظرانه و ژرف اندیشانه بیان کردند و راه رسیدن به 
آن را هم نشــان دادند که از جمله آنها نشــاط، تالش، 
کار، مصرف کاالی داخلــی و... بود که زوایای معماری 
اجتماعی و فرهنگی جامعه بودند و اگر تحقق پیدا کند 

عمران و آبادانی هم در جامعه رونق خواهد گرفت.
اگر این مهندســی عملیاتی شــود آن وقت لشکر 
بیکاران به ارتش تالشــگران و سپاه سازندگان تبدیل 
خواهد شــد و چنــان تولید رونق خواهــد گرفت که 
مردم به انتخاب کاالی ایرانی به شکل خودجوش روی 
خواهند آورد نه از روی اجبار، اگرچه بسیاری از ما کالم 
روشــن رهبر انقالب را شنیده ایم اما بهتر است بخشی 
از آنهــا را مرور کنیم تا شــاید بهتر آنها را درک کنیم. 
ایشان می فرمایند: »آرمان اصلی ملت ایران رسیدن به 
جامعه ای رشــید، موجه، پرنشاط، پرامید، عدالت طلب، 
دارای اعتماد به نفس، پرکار، پیشــرو، پیشرفته، دارای 

توکل و برخوردار از روح ایثار و گذشت است«.
ایشــان به ســاماندهی فرهنگ عمومی نیز اشاره 
می کنــد و بر افزایش نشــاط کار و ابتــکار، ارتقای 
اعتماد به نفس فــردی و ملی، افزایش امید، مصرف 

صحیح و تقویــت گرایش به کاالی ســاخت داخل 
تأکید می فرمایند که به حــق این مؤلفه ها می تواند 

جا معه را به روزهای درخشش برساند.
باید امیدوار باشــیم بــا مصــرف کاالی ایرانی، 
نشــاط تولید و روحیه سازندگی را در جامعه افزایش 
می دهیــم و با تولید محصول برتــر همه را به خرید 

محصول خود ترغیب می کنیم.
همه ما بایــد تالش کنیم کاالی ســاخت وطن 
را مصرف نماییم و وقتــی از ضرورت مصرف کاالی 
ایرانی دم می زنیم خودمان کاالی داخلی را بر کاالی 

خارجی ارجح بدانیم.
مصــرف کاالی ایرانــی باکیفیــت 70 درصد از 
کاالی خارجــی باکیفیت 100 درصد ارجحیت دارد. 
با مصرف کاالی داخلــی می توانیم تولیدکنندگان را 
به بهبود کیفیت وادار کنیــم و پولی که بابت خرید 
کاال پرداخــت می کنیم را به جیب خارجی ها نریزیم 
تا با پول ما خانه بیگانه آباد نشــود آن هم به قیمت 
ویرانــی خانه خود ما. پس نســبت به مصرف کاالی 
ایرانی و نیــز تولید کاالی کیفی، تأمل، تجدیدنظر و 

اقدام کنیم.



با قرار دادن زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
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امام صادق)ع( فرمود: 

شیطان از مرگ هیچ کدام از 
مؤمنان مانند مرگ "مؤمن فقیه" 

شاد نمی شود.
کافی، ج1، ص38

ان
ــ

ــ
وم

ــ
تـ

4 قیمـت هر گرم طال , 3 4 7 , 0 0 0
26,430,000 قیمت تمام سکه
26,830,000 قیمت نیم سکه
17,030,000 قیمت ربع سکه

9 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 3 0 0 , 0 0 0

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

136,000دالر 
153,860یورو 
177,900پوند 
20,290یوان

23,580لیر ترکیه
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امام صادق)ع( فرمود: 

شیطان از مرگ هیچ کدام از 
مؤمنان مانند مرگ "مؤمن فقیه" 

شاد نمی شود.
کافی، ج1، ص38

ان
ــ

ــ
وم

ــ
تـ

4 قیمـت هر گرم طال , 0 8 9 , 0 0 0
40,740,000 قیمت تمام سکه
22,880,000 قیمت نیم سکه
14,890,000 قیمت ربع سکه

9 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 7 9 0 , 0 0 0

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

120,440دالر 
136,970یورو 
146,430پوند 
17,470یوان

21,650لیر ترکیه

معاون فروش خدمات مشترکان توانیر استان همدان:

کشف 213 دستگاه استخراج ارز دیجیتالی در استان
و  فروش  معــاون  رویداد:  گــروه  هگمتانه، 
خدمات مشــتركان توانیر استان همدان با بیان 
ابتدای سال تاكنون 213 عدد دستگاه  از  اینکه 
اســتخراج ارز دیجیتالی در استان كشف شده 
اســت، گفت: این تعداد دستگاه 400 كیلو وات 

برق مصرف می كرده اند.
به گــزارش خبرنگار هگمتانه، ســعید فریدونی با 
بیان اینکه این دستگاه ها در 11 شهر استان شناسایی 
و کشــف شــده اند، بیان کرد: هفت مورد آن در شهر 
همدان، یک مورد در بهار، یک مورد در کبودراهنگ و 

دو مورد در فامنین بوده است.
وی در ادامه ســخنان خود با اشــاره بــه اینکه در 
اســتان 746 هزار مشــترک وجود دارد، افزود: از این 
تعداد مشــترک 602 هزار مشترک معادل 82 درصد 

در بخش خانگی بوده است.
فریدونی با بیان اینکه در چهار ماه ابتدای امســال 
در استان 1070 کیلو وات برق مصرف کرده ایم، گفت: 
23 درصد مشــترکان خانگی این میزان برق را مصرف 

کرده اند.
معــاون فروش خدمات مشــترکان توانیر اســتان 
همــدان با بیان اینکه 382 میلیــون کیلو وات معادل 
36 درصد در بخش کشاورزی برق مصرف شده است، 
اظهــار کرد: بخــش صنعت 125 میلیــون کیلو وات 
معادل 11.5 درصد برق اســتان را در چهار ماه ابتدای 

امسال مصرف کرده است.
فریدونی با اشاره به اینکه بخش اعظم مشترکان برق 
استان در بخش خانگی و کشاورزی است، گفت: 20 درصد 
بخش کشاورزی از ظرفیتی که در پروانه بهره برداری آن 

عنوان شده است بیشتر برق مصرف کرده اند.
وی با بیــان اینکــه در این زمینــه پیگیری های 
مختلفی صورت می گیرد، عنوان کرد: به دلیل اهمیت 
کار کشاورزی برای اســتان اخطارهای مربوطه اعالم 
و در صورت توجــه نکردن اقدام بــه قطع برق واحد 

کشاورزی می شود.
معــاون فروش خدمات مشــترکان توانیر اســتان 
همدان با اشاره به اینکه در بخش خانگی 5 تا 6 درصد 
مشترکان از حد مجاز تعریف شده بیشتر برق مصرف 
می کنند، اظهار کرد: در این بخش در ســاعات اوج بار 
مصرف 300 کیلو وات و در غیر ســاعات اوج بار 200 

کیلو وات ساعت برق در ماه مصرف می شود.

وی با بیــان اینکه ایــن تعداد مشــترکانی که از 
حــد مجاز برق مصــرف کرده انــد 20 درصد مصرف 
خانگــی برق را به خود اختصــاص داده اند، گفت: اگر 
این مشــترکان حد مجاز و تعریف شــده مصرف برق 
را رعایــت کنند یقینا در مصرف انــرژی صرفه جویی 

صورت گرفته است.
معــاون فروش خدمات مشــترکان توانیر اســتان 
همدان با اشــاره به اینکه همدان صادرات برق ندارد، 
بیان کرد: این امر مختص شهرهای مرزی کشور است.
وی با بیان اینکه در چهار ماه ابتدای ســال گذشته 
574 میلیون کیلو وات برق مصرف شــده است، گفت: 
این رقم در چهار ماه ابتدای امســال با 10 درصد رشد 

به یک هزار و 71 کیلو وات رسیده است.
فریدونی با اشــاره بــه اینکه هم اکنــون این نهاد 
106 میلیــارد تومان مطالبه نزد مردم دارد، بیان کرد: 
میانگین فروش هر کیلو وات برق 75 تومان اســت که 

این رقم به همراه مالیات و ارزش افزوده است.
وی با بیان اینکه برق را از نیروگاه های خورشیدی 
بــه اندازه هر کیلو وات ســاعت 700 تــا 800 تومان 
خریــداری می شــود، عنــوان کــرد: هفت نیــروگاه 

خورشیدی در استان فعالیت دارد.
معــاون فروش خدمات مشــترکان توانیر اســتان 

همدان با اشــاره بــه اینکه از این میــزان مطالبه 40 
میلیارد تومان آن مربوط به بخش خانگی است، گفت: 
15 میلیارد و 800 میلیون تومان آن مربوط به بخش 
سایر، پنج میلیارد تومان در بخش صنعتی، 28 میلیارد 
تومــان در بخش عمومی و اداری و 18 میلیارد تومان 

آن مربوط به بخش کشاورزی است.
وی تصریح کــرد: از این میزان بدهی 28 میلیارد 
و 500 میلیــون تومــان آن مربوط بــه همدان، 28 
میلیــارد و 300 میلیون تومان مالیــر، 17 میلیارد 
تومان نهاونــد، 6 میلیارد و 700 میلیون تومان بهار، 
5 میلیارد و 700 میلیون تومان اسدآباد، 11 میلیارد 
و 500 میلیون تومان کبودراهنگ، 5 میلیارد و 500 
میلیــون تومان رزن، 6 میلیارد و 500 میلیون تومان 
تویســرکان و 2 میلیارد و 500 میلیــون تومان آن 

مربوط به فامنین است.
فریدونــی با اشــاره به اینکه در ســال گذشــته 
تویســرکان کمتریــن میزان برق مصرفــی را در بین 
شهرهای اســتان داشته است، گفت: همدان بیشترین 

مصرف را داشته است.
وی با بیان اینکه 60 واحد خانگی در استان داریم 
که از انرژی خورشــیدی استفاده می کنند، اظهار کرد: 

اکثر این واحدها در فامنین هستند.
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مست تو  بوی  هب  آشفته ام  تو  موی  هب  هستچنان  عالم  دو  رد  هچ  ره  از  خبر  نیستم  هک 

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

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

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

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

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

بود ردیغ  ولی  ربدن  تو  انم  است  دستخوش  هب  دست  ربد  بخواهند  هک  سخن  این  رد 
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