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الف    97/6- ه  ر ــما ش ن  مناقصه گرا ــئ  مادگ آ عالم  ا ن  فراخوا

شرکت آب منطقه ای همدان

جمهوري اسالمي ايران-وزارت نيرو- شرکت آب منطقه اي همدان
تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاري چاه هاي پيزومتر )مشاهده اي ( در سطح استان همدان

شــرکت آب منطقه اي همدان در نظر دارد با رعايت بند "ج" ماده )12( قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي- و 
آيين نامه اجرايي بند ياد شده, پروژه اي با اطالعات مشروح ذيل را به شرکت هاي ذيصالح که داراي ظرفيت آزاد ارجاع کار مي باشند، واگذار نمايد.
 1. نام و نشــاني دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه اي همدان به نشــاني: همدان- انتهاي خيابان جهاد- نرسيده به ميدان بيمه- تلفن:

9-38220737)81 98+( و فاکس: 38247993)81 98+(
2. عنوان پروژه: حفاري چاه هاي پيزومتر )مشاهده اي ( در سطح استان همدان

3. شرح عمليــات: حفاري 33 حلقه چاه مشاهده اي با قطر حفاري 10 و 16-14 اينچ به عمق مجموع حدود 3400 متر و تهيه و نصب لوله 
جدار 6 اينچ آهني يا UPVC )مشبک و غيرمشبک( با جزئيات کامل در سطح استان همدان با نظر کارفرما )طبق نقشه پيوست(.

 4. برآورد اوليه کار: 22.110.667.718 )بيســت و دو ميليارد و يکصدو ده ميليون و ششــصدو شــصت و هفت هزارو هفتصد و 
هيجده ( ريال بر اساس فهرست بهاي چاه سال 1398

5. مدت اجراي کار: 30ماه
6. محل اجرا: در سطح استان همدان

7. پايه و رشته مورد نظر: پيمانکاران بايد داراي ظرفيت خالي در پايه 5 رشته کاوش هاي زميني و نيز داراي پروانه صالحيت حفاري با وسايل 
موتوري از وزارت نيرو باشند.

8. ارزيابي: با استناد به بند الف ماده 11 آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات، ارزيابي کيفي محدود به ارزيابي ساده)رعايت 
ماده 22 همين آيين نامه ( مي باشد که اشاره به داشتن گواهينامه صالحت معتبر پيمانکاري دارد

9. نوع و مبلغ تضمين: 1.106.000.000 )يک ميلياردو يکصدو شــش ميليون (ريال اســت که بايد به يکي از صورت هاي مشروحه زير و با 
رعايت مفاد آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شــماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، همراه با اسناد مناقصه درپاکت " الف 

" به دستگاه مناقصه گزار تسليم و همچنين درسامانه تدارکات الکترونيکي دولت بارگذاري شود.
الف: واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اي همدان نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

ب: ضمانتنامه بانکي بنفع کارفرما مطابق با فرمت مندرج در آيين نامه تضمين معامالت دولتي )تصويب نامۀ شــمارۀ 123402/ت 50659 ه 
مورخ 1394/09/22 هيأت محترم وزيران(

الزم به ذکر است که چک شخصي، چک مسافرتي و يا چک پول قابل قبول نمي باشد.
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل ســه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشــنهاد ها بوده و براي ســه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد وعالوه برآن 

ضمانتنامه هاي بانکي بايد طبق فرم هاي مورد قبول در آيين نامه تضمين معامالت دولتي، تنظيم شود.
10. قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: واجدين شرايط مي توانند ضمن واريز مبلغ هفتصد هزار )700,000( ريال از طريق سامانه ستاد الکترونيکي 
دولت به حســاب جاري سيبا به شــماره 4001116404020914 بانک مرکزي بنام شرکت سهامي آب منطقه اي همدان نسبت به خريد اسناد 

اقدام نمايند
11. مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 98/04/27 لغايت پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 98/04/31

12. محل دريافت اســناد: از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir کليه مراحل برگزاري 
مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکات از طريق اين سامانه انجام مي گيرد لذا الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضويت قبلي،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
13. تاريخ اعالم عدم تمايل به شرکت در مناقصه: آخرين مهلت براي مناقصه گراني که اسناد را دريافت کرده و تمايلي به شرکت درمناقصه 

ندارند حداکثر تا تاريخ 98/05/08 مي باشد.
14. تاريخ و محل تحويل اســناد: مناقصه گران پس از تکميل اســناد مناقصه، حداکثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 98/05/12 اسناد 
 مربوط را تکميل و به شــرح ذيل بصورت الکترونيکي و فيزيکي تحويل نمايند محل تحويل نســخه فيزيکي: دبيرخانه حراســت شرکت آب 

منطقه اي همدان و محل تحويل نسخه الکترونيکي: سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( مي باشد.
15. تاريخ بازگشــايي پاکات: پيشنهادات واصله در ساعت 11 صبح روز يک شنبه مورخ 98/05/13 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي 
دولت)ســتاد (در کميســيون مناقصه)سالن شهيد يوسف صنعتي شرکت آب منطقه اي ( بازگشايي و خوانده مي شود و حضور يک نفر نماينده از 

جانب پيشنهاد دهندگان بالمانع است.
16. ضمنا هزينه آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد
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61
1 :

ف
م ال

ره 
ما

 ش
- 

22
39

1

آگهی مزايده اجاره 
  بهزيستی استان همدان  در نظر دارد بهره برداری اجاره 4 باب  فروشگاه  شهرستان مالير و يک باب  زير زمين با کاربری 
 تجاری عمومی و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده طبق جدول ذيل  با بهره گيری از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت

   www.setadiran.ir   و با شماره مزايده 5098000103000005 به صورت الکترونيکی واگذار نمايد .

آدرس تضمینمبلغ پایه یک ساله متراژعنوان ردیف

مالیر  خیابان شهدا اداره بهزیستی 35138/000/0006/900/000فروشگاه شماره 1 ) اسپرت کالسیک ( 1
فروشگاه اسپرت کالسیک فعلی 

مالیر خیابان شهدا اداره بهزیستی 29132/000/0006/600/000فروشگاه شماره 2  ) بیمه ایران (2
نمایندگی      بیمه ایران

فروشگاه شماره 3  ) نمایندگی 3
مالیر خیابان شهدا اداره بهزیستی 29132/000/0006/600/000ماجیکار(

نمایندگی ماجیکار اسپرت خودرو 

2560/000/0003/000/000فروشگاه شماره 4 ) عکاسی (4
مالیر خیابان شهدا اداره بهزیستی زیر 

زمین  فروشگاه اسپرت کالسیک ) 
عکاسی (

80متر زیر زمین ستاد بهزیستی همدان 5
888/000/00044/400/000تقریبی

همدان میدان جهاد جنب بانک کشاورزی 
زیر زمین اداره بهزیستی

زمان انتشار در سايت: ساعت 14 روز سه شنبه 1398/4/25 مهلت دريافت اسناد مزايده ساعت 14 روز سه شنبه  
1398/4/25

تاريخ بازديد : از 1398/4/25 لغايت 1398/5/5  آخرين مهلت ارســال پيشنهاد قيمت : ساعت 14 روز  يکشنبه 
1398/5/6

زمان بازگشايی : ساعت 10 روز دوشنبه1398/5/7 زمان اعالم به برنده : 1398/5/8
 قيمت پايه طبق جدول  اعالم گرديده  و مبلغ تضمين  طبق  جدول فوق  ضمانت نامه معتبر بانکی دارای اعتبار  

سه ماهه و يا واريز نقدی  به حساب شماره 2173455628006  به نام تمرکز وجوه سپرده 
 اعتبار آگهی 90 روز می باشد .

ضمنا" رعايت موارد ذيل الزامی است :
1- برگزاری مزايده صرفا" از طريق ســامانه تدارکات  الکترونيکی دولت می باشد و کليه مراحل فرايند مزايده 
شــامل دريافت اسناد مزايده  پرداخت تضمين شــرکت در مزايده ) وديعه( ، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از 

وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امکان پذير می باشد . 
2- کليه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزايده ، قابل 

مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد. 
3- عالقمندان به شــرکت در مزايده می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الکترونيکی ) توکن ( با شماره 

های ذيل تماس حاصل نمايند :
4- مرکز پشتيبانی و راهبردی سامانه : 021-41934 

 5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سايت سامانه) www.setadiran.ir (  بخش " ثبت نام / پرو فايل
 مزايده گر " موجود است .
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استاندار همدان:

فرهنگ سازی 
مهمترین راه  جلوگیری از فرار مالیاتی

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان:

طرح »مهربانی در مهر« در کتابخانه های 
عمومی سراسر استان آغاز شد

فرماندار نهاوند:

اختصاص 70 میلیارد ریال  برای 
تقویت زیرساخت های سراب های نهاوند

@HegmatanehNewspaper كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

کشاورزان بیشترین و ادارات کمترین 
مشارکت در صرفه جویی برق

2

امام خامنه ای:

جمهوری اسالمی دزدی دریایی انگلیس 
خبیث را بی جواب نمی گذارد

 مراقب نزدیکان و فرزندان خود باشید، ممکن است از راه فرزند شما نفوذ کنند
 از رفتن سمت اصحاب ثروت و قدرت اجتناب کنید؛ سر سفره  اصحاب ثروت و قدرت تا می توانیم 

حاضر نشویم
 به برکت این دل بریدن، ملت و مسؤوالن از بیگانگان کشور از درون در حال جوشیدن است و این 

حرکت تحسین برانگیز حتمًا به موفقیت های بیشتری منجر خواهد شد
 آفت بزرگ دولت های غربی تکبر آنها است. اگر دولِت مقابل آنها دولت ضعیفی باشد این تکبر کار 

خود را می کند اما اگر کشوری باشد که واقعیت آنها را دید و شناخت و ایستاد،  آنها زمین می خورند.
 االن در قضایای بین ما و اروپایی ها، علت اینکه مشکالت باقی می ماند،  تکبر آنها است. به گفته  

وزیر خارجه  ما که زحمت هم می کشد، اروپا یازده تعهد داشته و به هیچ کدام عمل نکرده. وزیرخارجه 
که مالحظات دیپلماتیک دارد، به صراحت این را دارد می گوید. اما، ما چه کردیم؟ ما به آن تعهدات و 

3چیزی باالتر از آن عمل کردیم!

2

4
فرمانده قرارگاه پلیس راه استان همدان:

تجاوز به چپ خاور 3 سرنشین 
خودروی نیسان را به کام مرگ کشاند

2
دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی:

همدان، نهاوند و مالیر
 با لرزه خیزی باال

5

18 گروه جهادی، 16 خانه سیل زده 
را بازسازی می کنند

5
گردوغبار و افزایش دما 

در انتظار همدانی ها

رئیس دانشگاه بوعلی سینا:

مهاجرت 70 درصد نخبگان از همدان
جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه بوعلی، از صفر به 200 دانشجو               دانشگاه بوعلی سینا میزبان چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر

پارک محله ای  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
آیین روشن 
)اسالمشهر(

اعتبار :
300 میلیون تومان
پیشرفت فیزیکی : 

100 درصد
وسعت: 

2500 مترمربع
مجری :

 منطقه چهار  شهرداری

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

22

خبــر همدان 2

دعوت نماینده ولی فقیه در استان همدان از شهروندان:

سركشی به كودكان 
بی سرپرست

نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان گفت: از 
همه مــردم دعوت می کنم با سرکشــی به کودکان 
بی سرپرست حس خوب زندگی و آرامشی را که امروز 

با مشغله های مختلف از بین رفته  را پیدا کنند...

فرهنگئ 8

واال می شه همه چیِز ساده گِِرف

خیِرمان به هم ِوِطِن 
خودمان برسه

پِســِر داَمِمد و ُدخِدِر حاج حسین قِوِممان چن 
روز پیش عروسیشان بود؛ ماشاال ِمراِسِم خوبی ام 
داشتن. زیاد ُشُلغش نِکرده بودن، خیلی ِصمیمی و 

َجم و جور عروسی گرفَدن. 

رئیس اداره عملیات پلیس راهور استان همدان:

502 هزار تومان جریمه تردد موتورسیکلت در پیاده راه های شهر
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آزاد خط 

  نمایندگان مجلس در نشســت علنی دیروز 
خانه ملت و در جریان بررسی دو فوریت طرح الزام 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود 
و جرایم مضاعف از بدهی تســهیالت گیرندگان با 
185 رای موافــق، 10 رای مخالف و 3 رای ممتنع 
از مجموع 237 نماینده حاضر در جلســه موافقت 
کردنــد. جرایم باالی دیرکــرد وام بانکی این روزها 

معضل بسیار بزرگی برای وام گیرندگان شده است.
  بــا توجه به پیش رو بودن ســال تحصیلی 
جدید و نیاز دانش آموزان مناطق سیل زده به ابزار 
آموزشی، »طرح مهربانی در مهر« برای جمع آوری 
لوازم تحریر و کتاب های کمک آموزشــی از 20 تیر 
ماه آغاز شــده و تا 30 مرداد ماه ادامه دارد. تمامی 
کتابخانه های عمومی استان همدان آماده دریافت 
هدایای مردم نوع دوست و فرهنگ دوست در این 

زمینه هستند.
  چالش "صاحبخانه خوب" با هدف همراهی با 
مستأجران در همدان مورد استقبال مشاورین امالک 
قرار گرفته است، در این چالش زیبا مشاورین امالک 
از پذیرش و معرفی امالک با قیمت های غیرمتعارف 
و باال خودداری می کنند. قیمت کاذب اجاره بها در 

همدان این روزها بیداد می کند.

خبـــر
حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس:

تکمیل موزه منطقه ای
نیازمند 30 میلیارد تومان اعتبار

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده مردم 
همدان و فامنين در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کــرد: موزه منطقه ای غرب کشــور 
پيشرفت خوبی دارد و مخزن آن به صورت 

100 درصدی تکميل شده است.
حمیدرضــا حاجی بابایی در گفتگویی بیان کرد: 
طی جلسه ای که داشتیم قرار شد پول بیشتری برای 
این پروژه تخصیص یابد تا زودتر به اتمام برسد، اگر 
روند تخصیص بودجه مطلوب باشد، می توان امیدوار 

بود که این موزه سال 99 به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه این پروژه نیاز به اعتبار زیادی 
دارد گفت: سال گذشته 18 میلیارد تومان برای اتمام 
کار موزه نیاز بود اما با این روند قیمت ها ممکن است 
اعتبار 18 میلیارد تومانی به 30 میلیارد تومان برسد.
نماینده مــردم همــدان و فامنین در مجلس 
شورای اسالمی یادآور شد: با توجه به اینکه موزه 
منطقه ای دربرگیرنده چند موزه اســت، می توان 
از چنــد محل اعتبار گرفــت و میراث فرهنگی و 

استانداری نیز کمک می کنند.
*مالمير: 1400 زمان افتتاح پروژه خواهد بود

مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری همدان نیــز اظهار کرد: بــرای موزه 
منطقه ای در سال 98، 8 میلیارد تومان پیش بینی 
شــد که باید منتظر بود که ایــن اعتبار چه زمانی 

تخصیص می یابد.
علی مالمیر با بیان اینکه سال گذشته 8 میلیارد 
تومان به پروژه اختصاص یافت بیان کرد: این اعتبار 
بخشی در موزه و بخشی برای مخزن امن هزینه شد 
که برای سال جاری نیز 8 میلیارد تومان پیش بینی 

شده که باید منتظر ابالغ آن شد.
وی با اشاره به اینکه تکمیل این موزه نیازمند 
30 میلیارد تومان اعتبار اســت افزود: اکنون کار 
مخــزن امن موزه به پایان رســیده و در موزه نیز 
سقف اول به پایان رســیده و سقف دوم موزه در 

حال کار است.
مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری همدان در پاســخ به اینکــه گفته 
می شود سال 99 این پروژه افتتاح می شود گفت: 
بعید می دانم سال آینده این پروژه به اتمام برسد.

وی یادآور شــد: بعد از اتمام کار ســاختمان 
موزه، نیــاز به نازک کاری و همچنین تجهیز موزه 
اســت که این حجم از کار نیازمند اعتبار اســت، 
بنابراین اگر اعتبار هر ســال تخصیص یابد، سال 

1400 زمان افتتاح پروژه خواهد بود.
مالمیر با بیان اینکه این پروژه متوقف نیســت 
افزود: اکنون پیمانکار پروژه در حال کار است و تا 
زمانی که اعتبار پروژه منظم پرداخت شود، پروژه 

فعال خواهد بود.

مدیر ناحیه 1 منطقه 4
میهمان چهارشنبه های 

پاسخ گویی به شهروندان
هگمتانــه، گروه خبر همــدان: در ادامه 
پاســخ گویی  چهارشــنبه های  برگــزاری 
ذوالفقاری  عرفــان  امروز  شــهروندان،  به 
مدیــر ناحيه 1 منطقــه 4 در مرکز مدیریت 

شهری137شهرداری همدان حضور می یابد.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
مرکــز مدیریــت شهری137شــهرداری همدان 
برای اولین بــار مدیران شــهرداری با حضور در 
مرکز مدیریت شــهری 137شهرداری همدان به 
سؤاالت، نظرات و درخواست های شهروندان پاسخ 

می دهند.
بر اساس این گزارش در این راستا چهارشنبه 
این هفته مرکز 137میزبان عرفان ذوالفقاری مدیر 
ناحیه 1 منطقه 4 شهرداری همدان است و کسبه 
بازار، شهروندان بلوار علویان، کوی جانبازان، کوی 
منوچهری، کوی چرمســازی، بلوار الوند و میدان 
باباطاهر می توانند از ســاعت 11 تا 13 با شماره 
137 تماس بگیرند و مســتقیماً درخواســت های 

خود را با مدیر مربوطه مطرح کنند.

خبــر
رئیس اداره عملیات پلیس راهور استان همدان:

50 هزار تومان جریمه
 تردد موتورسیکلت
در پیاده راه های شهر

اداره  رئيس  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
عمليات پليس راهور اســتان همدان گفت: 
جریمه تردد موتورسيکلت در پياده راه ها 50 

هزار تومان و توقف هم 40 هزار تومان است.
ســرگرد ســید جواد حســینی در گفتگویی 
اظهار کــرد: برای کاهش تردد موتورســیکلت ها 
در محــور پیــاده راه همدان )حد فاصــل آرامگاه 
بوعلی و سایت تاریخی هگمتانه( پلیس طرح های 
ضربتی متعددی اجرا کرد؛ اما اجرای این طرح  ها 

مشکالتی در مسیر ایجاد کرد.
وی ادامــه داد: در ســه ماه امســال با اجرای 
این طر ح ها حدود 650 دســتگاه موتور ســیکلت 
توقیــف و به پارکینگ پلیس منتقل شــد. پلیس 
هم پیشــنهاد اجرای پارکینگ موتورسیکلت ها را 

داده است.
وی افزود: حتی طرحی برای اجرای راه بند ها 
هم داده شــده که نوع موانع ایجاد شــده برای 
جلوگیری از ورود موتورسیکلت ها طوری طراحی 
شــود که امکان ورود موتورسیکلت را به حداقل 

برساند.
وی گفت: موتورسیکلت توقیفی براساس ماده 
20 رسیدگی به تخلف های رانندگی برای بار اول 
یــک هفته توقیــف و برای بار بعــد یک ماه و در 
مراحل بعدی مجازات تشدید خواهد شد. جریمه 
تردد در پیــاده راه 50 هزار تومان و توقف هم 40 

هزار تومان است.
ســرگرد حســینی تأکید کرد: اگر هر وسیله 
نقلیه ای در مســیر مخصوص عابران پیاده با عابر 
پیاده  ای تصادف کند مجازات این تخلف بر اساس 
ماده 718 قانون مجازات اســالمی تشدید خواهد 
شــد. تردد خودرو های برقی هم به دلیل محدود 

بودن قابلیت نظارت دارد.

کشاورزان بیشترین
 و ادارات کمترین مشارکت 

در صرفه جویی برق
هگمتانه، گروه خبــر همدان: مدیر دفتر 
مدیریت مصرف شــرکت توزیع نيروی برق 
استان همدان با بيان اینکه 5 طرح تشویقی 
برای واحدهای صنعتی در صورت مشارکت 
در صرفه جویی در نظر گرفته شــده است، 
گفت: کشــاورزان و ادارات دارای بيشترین 
برق  صرفه جویی  در  مشــارکت  کمترین  و 

هستند.
لیدا یوسفی در گفتگویی ادامه داد: این طرح ها 
شــامل ذخیره عملیاتی، جابجایــی روز تعطیل، 
کاهــش بار ســاعات اوج، تعطیــالت و تعمیرات 

سالیانه و ساعات کار برنامه ریزی شده است.
وی افزود: واحدهای صنعتی مشمول در دوره 
زمانی ابتدای تیر تا پایان مرداد با عمل به تعهدات 
خــود، می تواننــد از مزایای طرح های تشــویقی 

وزارت نیرو بهره مند شوند.
وی در معرفی برنامه کاهــش بار برنامه ریزی 
شده مشــترکان دیماندی بیان کرد: مشترکان با 
تعرفه ســایر مصارف همچــون دیماند قراردادی 
بیش از 30 کیلووات همچون هتل ها، مجتمع های 
تجاری و مراکز تفریحی می توانند در دوره زمانی 
تیــر و مرداد مــاه حداقل به مــدت 5 روز کاری 
متوالــی دیماند مصرفی خود در ســاعت اوج بار 
شــب یا روز به تشخیص شــرکت توزیع حداقل 
10 درصــد کاهش دهند تــا از تخفیف و پاداش 

بهره مند شوند.
مدیر دفتــر مدیریت مصرف شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان به طرح های تشویقی 
برای دارندگان مولدهای اضطراری اشاره و تأکید 
کرد: این مشترکان می توانند در ساعت اوج تولید 
داشته باشــند و از ابتدای تیر ماه تا 15 شهریور 
در این طرح شــرکت کننــد و از پاداش همکاری 

برخوردار شوند.
وی گفت: بیشــترین مشــارکت در طرح های 
تشویقی را مشموالن طرح های کشاورزی دارند و 
تاکنون 67 درصد مشموالن در این طرح شرکت 

کرده اند.
یوســفی گفت: 41 جایگاه سوخت گاز طبیعی 
نیز در طرح ایســتگاه های ســی ان جی شرکت 
کرده اند که باید طی ماه های تیر و مرداد حداقل 5 
روز کاری 2 ســاعت در روز 90 درصد بار مصرفی 

خود را کاهش دهند.
مدیر دفتــر مدیریت مصرف شــرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان تصریح کرد: متأسفانه 
در طرح ادارات درصد مشــموالن کمتر است و 
23 درصد آنها مشــارکت دارنــد که علت آن به 
ســابقه کمتر اجرای طرح ها در ایــن بخش باز 

می گردد.
وی تصریــح کــرد: امیدواریــم بــا ظرفیت 
صرفه جویــی کــه در ســازمان ها و ادارات وجود 
دارد مدیران و مســؤوالن بتوانند همگام با مردم 
و صنعت برق، با کاهش 10 درصدی مصرف خود 

در ساعت اوج بار روز صرفه جویی داشته باشند.

دعوت نماینده ولی فقیه در استان همدان از شهروندان:

سرکشیبهکودکانبیسرپرست

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقيه 
در اســتان همدان گفت: از همــه مردم دعوت 
می کنم با سرکشی به کودکان بی سرپرست حس 
خوب زندگی و آرامشی را که امروز با مشغله های 

مختلف از بين رفته  را پيدا کنند چرا که در این جا 
خداوند حضور دارد.

آیت اهلل حبیب اهلل شــعبانی صبح دیــروز به همراه 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل بهزیستی 
استان به مناســبت هفته بهزیستی با حضور در "خانه 
فرشته" از جمله خانه های مؤسسه خیریه ترنم محبت 
اظهار کرد: انســان با حضور در بین این کودکان شور و 

نشاط وصف نشدنی پیدا می کند.
وی با اشــاره به این که در این مکان انســان حس 
می کند به خدا نزدیک تر است، بیان کرد: توجه به ایتام 
و دیگر کــودکان دقیقاً وصیت نامــه امیرالمؤمنین)ع( 

است که در طول زندگی خودشان نیز بسیار به آن توجه 
داشتند و سفارش می کردند.

نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با بیان این که 
بنده غبطه می خورم که به دلیل مشغله ها کمتر می توانم 
در بین این بچه ها باشــم، عنوان کرد: زمانی که نام این 
مــکان را دیدم فکر کردم تنها اســم ایــن مکان خانه 
فرشتگان اســت اما با دیدن این دختران عزیز متوجه 

شدم که واقعاً این جا خانه فرشته ها است.
آیت اهلل شعبانی بیان کرد:  ای کاش می توانستم بیشتر 
در بین این بچه ها حضور داشــته باشــم و این دیدار را 
توفیقی از جانب خداوند می دانم که امروز نصیبم شده 

اســت چرا که در روایات بسیاری هست که خداوند به 
خاطر ایــن بچه ها به ما لطف می کند بنابراین به خاطر 

خادمی این بچه ها باید قدردان خداوند باشیم.
امام جمعه همــدان با آرزوی عاقبت به خیری برای 
همــه فرزندان ایران گفت: کودکان باید احترام بســیار 
زیادی برای بزرگتر ها قائل باشــند و در زندگی خود از 

توجه به نماز هیچ گاه غافل نشوند.
وی تأکید کرد: از همه مردم دعوت می کنم با حضور 
در این خانه های پر مهر حس خوب زندگی و آرامشی را 
که امروز با مشغله های مختلف از بین رفته است را پیدا 

کنند چرا که در این جا خداوند حضور دارد.

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی:

همدان، نهاوند و مالیر با لرزه خيزی باال
وقوع 3 هزار و 500 زلزله طی 12 سال گذشته در استان همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: دبير کارگروه ملی 
مخاطرات طبيعی گفــت: همدان، نهاوند و مالیر 

لرزه خيزی باالیی دارند.
علــی بیت اللهــی در گفتگو با ایســنا، تصریح کرد: 
مهمترین علت و عامل تعیین کننده فروچاله  در استان 
همدان اســتحصال بی رویه آب، عــدم نظات بر میزان 
اســتفاده چاه های قانونی و شــیوه آبیــاری زمین های 

کشاورزی است.
وی ضمن اشــاره به افزایش فروچاله  ها در دشــت 
کبودراهنــگ و فامنیــن، بــا بیان اینکــه نقش عامل 
انســانی علت اصلی ایجاد فروچاله ها است، عنوان کرد: 
با استحصال بی رویه از آب های زیرزمینی، ایجاد و بهره 
گیری از چاه های غیرقانونی و یا استفاده های غیرمجاز 
و بیش از اندازه از چاه های مجاز فشار بیش از حدی به 
زمین وارد و بیرون زمین خالی می شــود همچنین در 

بعضی زمین های همدان حفره های آهکی باعث می شود 
دانه بندی فرار کند و موجب ایجاد فروچاله ها شود.

بیت اللهی بــا تأکید بر اینکه مهمترین علت و عامل 
تعیین کننده اســتحصال بی رویــه آب، عدم نظات بر 
میزان استفاده چاه های قانونی و شیوه آبیاری زمین های 
کشــاورزی اســت، اظهار کرد: وقتی شــیوه آبیاری به 
شــیوه های غرقابی و نیاز به آب زیاد باشد مجبوریم به 
هر شــکلی این آب زیاد را از دل زمین بیرون بیاوریم و 
به همین میزان آب افت پیدا می کند همچنین با توجه 
به این امر که نزوالت آســمانی کم اســت، تعادل بهم 

می خورد و موجب نشست خاک می شود.
وی اضافه کرد: نوع خاک همدان این ظرفیت ریزش 
را ایجاد می کند چرا که حالت  ماســه ای دارد بنابراین با 
ایــن وضع تا زمانی که این اســتحصال بی رویه و فاقد 
نگاه کارشناسانه در دشت همدان، کبودراهنگ و فامنین 

وجود دارد با این معضل مواجه خواهیم بود.
*نگرانی از ایجــاد فروچاله در نيروگاه و قطع 

شبکه برق سراسر کشور
دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی خاطرنشان کرد: 
مسؤوالن نیروگاه برق شــهید مفتح همدان نیز بسیار 
نگران این مســأله هســتند چرا که اگر این فروچاله ها 
در منطقه ســایت همدان رخ دهد ممکن است دینام و 
ترانس نیروگاه از بین برود و همین امر موجب می شود 

شبکه برق سراسری کشور قطع شود.
بیت اللهی اضافه کرد: در استان همدان، سمت جنوب 
و جنوب غربــی به مرز منطقه لرزه خیــز زاگرس و در 
قســمت های شمالی و شمال شرقی به منطقه لرزه خیز 
سنندج نزدیک می شویم که لرزه خیزی پایینی دارد اما 
خود شهر همدان، نهاوند و مالیر شدت خطر باالیی دارند 

و چندین گسل این چند شهر را احاطه کرده است.

وی عنــوان کرد: با دانش امروز هنوز قادر نیســتیم 
پیش بینی کنیم زلزله کی و کجا اتقاق می افتد اما ظرف 
12 ســال گذشته در اســتان همدان بیش از 3 هزار و 
500 زلزله با شــدت 2.5 ریشــتر به باال رخ داده و این 
نشــانگر این اســت که تنش و فعال بودن پوسته های 

زمینی وجود دارد.
دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی در پایان گفت: 
اگر فشاری در جایی نباشد همان زلزله کوچک هم رخ 
نمی دهد، این تعداد زلزله با ابعاد کوچک و متوسط نشان 
دهنده وجود تنش اســت که امکان دارد به مرور زمان 
در سال های آینده منجر به وقوع یک زلزله مخرب شود.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان خبر داد:

10 آتش سوزی مراتع طی یک روز در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس ســازمان 
آتش نشانی همدان از وقوع 10 مورد حریق مراتع 
و پوشش گياهی طی یک روز در همدان خبر داد.

محمدرضــا بیاناتی در گفتگویی بیــان کرد: طبق 
اعــالم مرکز پیــام و کنترل فرماندهــی عملیات 16 

عملیــات اطفای حریــق و 4 عملیات امــداد و نجات 
حاصل تالش آتش نشانان همدان در دوشنبه گذشته 

بوده است.
وی گفت: دوشنبه گذشته شهروندان همدانی 593 
مرتبه با سامانه 125 تماس گرفته اند که از این تعداد 

تماس 20 مورد منجر به عملیات شده است.
بیاناتــی بابیــان اینکه 16 تماس برای مشــاوره و 
راهنمایی برقرار شــده و 60 تماس اشتباه بوده است، 
گفت: متأســفانه 496 مــورد از تماس هــا نیز ایجاد 

مزاحمت بوده است.
وی گفــت: عملیــات انجــام شــده در این مدت 
16 مورد آتش ســوزی شــامل حریق منزل در کوی 
فرهنگیان، حریق مغازه در خیابان باباطاهر، انفجار گاز 
در گلچهره، حریق ســطل زباله در بلوار شهید رجایی، 
حریق ایزوگام در کوی الوند، حریق خودرو در چهارراه 
بابــک و 10 مورد حریق مراتع و پوشــش گیاهی در 
میدان پروانه ها، پشــت اتکا 2 مورد، تپه حاج عنایت 
و بلوار بعثت 2 مورد، بلوار شــهید فهمیده، سعیدیه و 

بلوار کوالب بوده است.
رئیس ســازمان آتش نشــانی همدان اضافه کرد: 
همچنین 4 مورد عملیات امداد و نجات شــامل نجات 
افراد محبوس شده در منزل در خیابان شهدا، 2 مورد 
نجات حیوانات در کوی الوند و بلوار شــهید مطهری و 
مهار حیوانات در تپه حاج عنایت توســط آتش نشانان 

به انجام رسید.
بیاناتی یادآور شــد: یک نفر نجــات یافته طی این 

عملیات گزارش شده است.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا:

مهاجرت 70 درصد نخبگان از همدان
جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه بوعلی، از صفر به 200 دانشجو        دانشگاه بوعلی سینا میزبان چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر

رئيس  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
دانشــگاه بوعلی ســينا در مورد آمار فرار 
نخبــگان تصریح کرد: بيــش از 70 درصد 
نخبگان همدان از اســتان همدان به مرکز 
کشــور می روند و تمایل خروج از کشور که 
در بيــن نوجوانان و نخبگان وجود دارد ایده 
خطرناکی است که باید نسبت به آن فکری 

اندیشيد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، یعقوب محمدی فر 
ظهر ســه شــنبه در نشســت خبری اعالم کرد: 
المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان  چهارمین 
پسر دانشگاه ها و مؤسسات عالی کشور به میزبانی 
دانشگاه بوعلی سینا سوم تا هشتم مردادماه برگزار 

می شود.
وی با اعالم اینکه ســوم تا هشتم مرداد سال جاری 
چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر 
دانشــگاه ها و مؤسسات عالی کشور به میزبانی دانشگاه 
بوعلی سینا برگزار می شود، عنوان کرد: این رویداد ملی 
اســت و هدف اصلی آن توســعه ورزش های همگانی و 

عمومی کردن این رشته در بین دانشجویان است.
وی المپیاد ورزش همگانی را بستری برای مشارکت 
دانشجویان عنوان کرد و ادامه داد: در این المپیاد میزبان 
9 رشته ورزشی هستیم که شــامل والیبال چهارنفره، 

بســکتبال ســه نفره، فوتبــال گل کوچــک، آمادگی 
جســمانی، فریزبی، طناب زنی، هفت ســنگ مهارتی، 

پرتاب دارت و هندپلو است.
این مســؤول گفت: پیش بینی می شــود یک هزار 
و 500 ورزشــکار، مربی و سرپرســت از 31 استان در 
این المپیاد شــرکت کنند که از همــدان نیز پنج تیم 
شــرکت کننده از دانشــگاه بوعلی، صنعتی، پیام نور و 

علمی کاربردی حضور دارند.
محمدی فر در بخش دیگر ســخنانش در خصوص 

دانشــگاه دی8 نیز تصریح کرد: چندین جلسه در این 
خصوص تشــکیل شــده و هدف ما پذیرش دانشجو از 
کشورهای پاکســتان، ترکیه، نیجریه و... است که البته 

از کشورهای دیگر نیز می توان پذیرش کرد.
وی در این رابطه بیان کرد: مشکلی که در این زمینه 
وجود دارد این اســت که این دانشگاه در کشور ما هنوز 
موجودیت پیدا نکرده و وارد فهرست وزارتخانه کشورها 

نشده است.
رئیس دانشــگاه بوعلی ســینا به تجهیز دانشکده 

شــیمی اشــاره کرد و با اعالم اینکه در مجموع 
12 هــزار دانشــجو در دانشــگاه بوعلی ســینا 
تحصیــل می کنند، عنوان کرد: ســاالنه 3 هزار 
نفر ورودی به دانشــگاه داریم که در مورد ایجاد 
رشته های ارتباطات، روزنامه نگاری، فلسفه و هنر 

برنامه هایی داریم.
محمدی فر با بیان اینکــه 800 نفر در مقطع 
دکترا تحصیــل می کنند، ابراز کرد:  بیش از 200 
دانشــجوی خارجی داریم و این دانشگاه ظرفیت 
پذیرش 1800 دانشــجوی کارشناســی ارشــد 
را دارد، اگرچــه هیــچ گاه ایــن ظرفیت تکمیل 

نمی شود.
وی در مــورد آمار فرار نخبــگان نیز تصریح 
کرد: بیش از 70 درصد نخبگان همدان از استان 
همــدان به مرکز کشــور می روند و تمایــل خروج از 
کشــور که در بین نوجوانان و نخبگان وجود دارد ایده 

خطرناکی است که باید نسبت به آن فکری اندیشید.
این مسؤول ظرفیت خوابگاه دانشگاه بوعلی سینا را 
4 هــزار و 100 نفر اعالم کرد و با اشــاره به اینکه هزار 
و 600 نفر ظرفیت پسرانه و بقیه دخترانه است، عنوان 
کرد: نزدیک به 58 انجمن علمی در دانشگاه فعال است.

محمدی فر همچنین راه اندازی آزمایشگاه مرکزی و 
تجهیز آن را جزء موارد دستور کار اعالم کرد.

مدیرکل راهداری استان همدان؛

دوربين های جاده ای نيازمند بودجه استانی
پرورشی خرم: اعتبارات برای رفع آسیب های جاده ای ناشی از سیالب افزایش یابد

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان گفت: برای 
از دوربين های ثبت تخلف  پشتيبانی و نگهداری 
و ســرعت در جاده های پرتــردد نيازمند جذب 

اعتبارات استانی هستيم.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، مصطفی 
پناهنده در دومین نشست کمیسیون مدیریت اجرایی 
ایمنی حمل ونقل اســتان در سال 98 با ابراز تأسف از 
اینکه، تصادفات جاده ای و ایمنی به یکی از دغدغه های 
اصلی کشــور تبدیل شــده اســت، گفت: یک تصادف 
ضربات جبران ناپذیری برای خانواده ها و بازماندگان آن 
تصادف به وجود می آورد که باید نگاه جدی برای کاهش 

تلفات جاده ای را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: با توجه به ســفرهای تابستانی که همین 
ایام هم شــاهد ورود مســافران به این استان هستیم، 
تدویــن برنامه جامع برای جلوگیری و کاهش ســوانح 

جاده ای ضروری است.

پناهنده با بیان اینکه یکی از ابزارهای مدیریت ایمنی 
جاده ها نصب دوربین های ثبت تخلف و ســرعت است، 
اظهار کرد: هوشمندسازی و لزوم نصب دوربین های ثبت 
سرعت و کنترل در جاده ها موضوع مهمی است که باید 

به آن توجه ویژه شود.
مدیــرکل راهداری اســتان همــدان ادامــه داد: با 
پیگیری های انجام شــده، رایزنی هــای الزم برای اخذ 
مجوز برای انتقال و جابجایی 11 دوربین قدیمی استان 
که دوره پشتیبانی و نگهداری آن به اتمام رسیده بود، به 

محورهای پرتردد و گردشگری انجام شده است.
مصطفی پناهنده محور غــار علیصدر و گنجنامه را 
از جملــه این محورها عنوان کرد و ادامه داد: بخشــی 
از هزینه ها توســط ســازمان مرکزی داده شده و برای 
پشتیبانی و نگهداری نیازمند تخصیص بودجه استانی 

است.
وی در ادامــه همکاری و مســاعدت دســتگاه های 
مربوطــه در این زمینه را خواســتار شــد و بر اقدامات 

پیشگیرانه برای کاهش تلفات جاده ای تأکید کرد.

*راه های استان نياز به ترميم دارند
معــاون راهداری اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای استان همدان نیز با اشاره به وضعیت و موقعیت 
راه های اســتان پس از ســیالب اخیر، در خصوص فرا 
رسیدن فصل زمستان و موضوع راهداری زمستانی ابراز 

نگرانی کرد.
حمید پرورشی خرم اظهار کرد: با توجه به وضعیت 
موجود راه ها، الزم اســت برای ترمیم و روکش راه های 
استان که تخریب زیادی بر اثر سیل داشته اند، اقدامات 

الزم و به موقع انجام شود.
وی با ابراز تأسف از اینکه، سیل به جاده های استان 
همدان 500 میلیارد ریال خســارت زد، یادآور شد: در 

ســیالب  اخیر 850 کیلومتر از راه های ارتباطی استان 
همدان نیز آسیب دید.

پرورشی خرم به کســر بودجه و اعتبارات استانی 
در این زمینه اشاره کرد و خواستار افزایش اعتبارات 

شد.
معاون راهداری همدان ادامه داد: در خصوص تهیه 
ملزومات زمســتانی و همچنین تأمین هزینه نیروهای 

حجمی در فصل زمستان نیاز به پیگیری داریم.
این مســؤول در ادامه خواستار جذب اعتبار استانی 
برای قوت بخشــیدن به وضعیت ماشین آالت راهداری 
شــد و گفت: این مهــم همکاری مناســب و مطلوب 

فرمانداران را در شهرستان های استان می طلبد.

خبــر همدان



آقاي منصور صيدي داراي شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به کالسه 111/255/98ش از اين حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده است که 
شادروان رضا صيدي به شناسنامه شماره 375 در تاريخ 86/02/26 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن متوفي/ متوفيه منحصراست به 1-متقاضي 
گواهي حصروراثت با مشــخصات فوق الذکر فرزند ذکور متوفي 2- محمدمعصوم صيدي فرزند رضا به ش ش 492 صادره از بهار متولد 1342 فرزند ذکور متوفي 3- معصومه 
صيدي فرزند رضا به ش ش 653 صادره از بهار متولد 1353 فرزند اناث متوفي 4- صديقه کاظمي فرزند نجفقلي به ش ش 7 صادره از بهار متولد 1319 همسر متوفي والغير
اينک با انجام تشريفات مقدماتي در خواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي/ متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي حوزه 111 شوراهاي حل اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت

 22390 شماره م الف: 142

سازمانآگهیهای
روزنامههگمتانه

081 - 38282939  - 09189020120
hegmatan.request@gmail.com
hegmataneh.2009@gmail.com

www.hegmataneh-news. i r

9999

همدان ستان  شکی ا علوم زپ ااگشنه  می د عمو روابط 

از بشقاب هاي کوچک براي غذا خوردن استفاده نماييد.

3 چهار شنبه 26 تير ماه 1398 
سال بيست و یکم  شمـاره 4298

اخبار کوتاه

شوک ارزی تخلیه شده و نرخ 
بیکاری و تورم در حال کاهش است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شوک ارزی 
تخلیه شــده و نرخ بیکاری و تورم در حال کاهش 
اســت، گفت: کنترل نقدینگی سال جاری همچون 
سال گذشــته از اهداف اصلی بانک مرکزی است و 
با این سیاست امیدواریم شاهد کاهش آثار تورمی و 
کنترل نوسان نرخ ارز باشیم. واردات قطعات خودرو 

باید محدود شود.

پاسخ تهیه کننده »گاندو« به 
سخنان رئیس دفتر رئیس جمهور

مجتبی امینی گفت: جناب آقای واعظی؛ سریال 
گاندو توهم و تخیل نیست، سریال گاندو صدای در 
گلو مانده مردم ایران اســت. چه شــد که دشمنان 
مردم و شبکه های معاند از جمله بی بی سی و سی 
ان ان به محتوای سریال گاندو حمله کردند و شما 
هم حمله کردید؟ پاســخ یک گزینه بیشتر نیست، 
سریال گاندو حقیقت و اقتدار جمهوری اسالمی را 
به رخ جهان کشــاند و کیست که نداند که نمایش 

حقیقت تلخ است و برخی را به شکایت وا می دارد.

امضاکنندگان نامه حمایت 
از »دروغ تقلب« صالحیت 

نمایندگی مجدد مجلس را ندارند
»پورمختار«، عضو کمیســیون حقوقی مجلس 
گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس برای جمع آوری 
امضا با هدف فشار به قوه قضائیه جهت لغو مجازات 

محمدرضا خاتمی اقدام کرده اند.
ایــن نماینــدگان امضاکننده نامــه حمایت از 
محمدرضــا خاتمــی، از دروغ تقلب حمایت و عدم 
التزام خود به قانون را اثبات کرده اند، پس صالحیت 
نمایندگی در مجلس آینده را ندارند. شورای نگهبان 
باید با دقت افرادی را که به دنبال لشکرکشی سیاسی 

علیه قانون و نهاد های قانونی هستند، رصد کند.

قالیباف از ایرنا شکایت کرد
»امانی« معاون ســابق قالیباف خبر داد: در پی 
انتشــار گزارش مفصلی در خصوص پرونده شریفی 
معاون وقت شــهرداری تهران از ســوی خبرگزاری 
جمهوری اســالمی، محمــد باقر قالیبــاف از این 
خبرگزاری شــکایت کرد. عنوان اتهامی خبرگزاری 
ایرنا، نشــر اکاذیب و افتــرا در موضوع این پرونده و 

نسبت دادن آن به قالیباف بوده است.

رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر:

همه فروشنده شدند
 خریدار نیست

کشــتی آرای گفت: حباب سکه به پایین ترین 
حد در یکی دو ســال اخیر رســیده و 140 هزار 
تومان شــده اســت. قیمت سکه نســبت به عصر 
دوشنبه 180 هزار تومان کاهش داشته است. بازار 
طال کساد اســت؛ طالی زینتی هم مشتری ندارد 
و مردم منتظر هســتند قیمت ها کمتر شود و بعد 

نسبت به خرید اقدام کنند.

انعکاس

بار گرانی با حذف بار کد!!!

هادی خانی:

کشف بيش از 18 هزار ميليارد تومان فرار مالياتی در یک سال
هگمتانه، گروه ایــران و جهان: مدیر کل دفتر 
بازرســی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالياتی 
برنامه های  از تشدید  امور مالياتی کشور  سازمان 

مبارزه با فرار مالياتی این سازمان خبر داد.
هادی خانی با بیان اینکه کشف، شناسایی و پیشگیری 
از فــرار مالیاتی و همچنین شناســایی مؤدیان جدید از 
مهمترین برنامه های این سازمان به شمار می رود، گفت: 
مهمترین سیاست نظام مالیاتی در سال جاری این است که 
با تکمیل پایگاه اطالعات مودیان، کشف فرارهای مالیاتی و 
شناسایی فعاالن اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی، درآمدهای 
پیش بینی شده امسال را محقق نماید و در سالی که رونق 
تولید در دستور کار ارکان مختلف نظام قرار گرفته، فشار 

مالیاتی بر مودیان موجود را تعدیل نماید.
وی از ایجاد شــرکت های صوری، صدور فاکتورهای 
جعلی، صادرات صوری، سوء اســتفاده از کارت بازرگانی 

دیگران، اســتفاده غیرقانونــی از معافیت های مالیاتی و 
معامالت غیرواقعی در برخی صنوف به عنوان مهمترین 
گریزگاه هــای مالیاتی یاد کرد و گفت: با تکمیل شــدن 
پایگاه اطالعات مودیان، بررسی تراکنش های بانکی، رصد 
اطالعات نظام مالیات بر ارزش افزوده، بررســی صورت 
معامالت فصلی و همچنین بررسی اطالعات سایر مراجع 

می توان با موارد فرار مالیاتی در این حوزه ها مقابله کرد.
وی در خصوص آمار فرار مالیاتی شناسایی و مطالبه 
شــده نیز گفت: طی سه ســال اخیر، حدود 32 هزار و 
700 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، 

تشخیص و مطالبه شده است.
خانی اضافه کرد: تنها در ســال 1397، رقمی معادل 
18400 میلیــارد تومــان از محل شناســایی فرارهای 
مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، 14700 
میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش های سنگین و 

مشــکوک بانکی، 1100 میلیارد تومان مربوط به اعمال 
ماده 181 قانون مالیات های مســتقیم و 2560 میلیارد 
تومان نیز مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی مربوط به 
سوء استفاده از معافیت های صادرات و مناطق ویژه و آزاد 
تجاری، صنعتی درخصوص محصوالت پتروشیمی بوده 
است. مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین درخصوص 
اقدامات صورت گرفته در راستای بازرسی مالیاتی موضوع 
ماده 181 قانون مالیات های مســتقیم نیز گفت: از زمان 
تصویب و ابالغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 181 ق.م.م 
تا پایان خردادمــاه 1398، عملیات اجرایی موضوع این 
ماده، در خصوص تعداد 600 مودی مالیاتی انجام شــده 
اســت که رسیدگی به اســناد و مدارک به دست آمده، 
تاکنون منجر به شناســایی حدود 4000 میلیارد تومان 
فرار مالیاتی شــده است. وی افزود: تنها در سال 1397، 

حدود 1100 میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق اعمال 
ماده 181 ق.م.م شناسایی شده است.

خانی در خصوص تخلفات و فرارهای مالیاتی کشف 
شده در حوزه صادرات کاال و خدمات نیز گفت: در حوزه 
صادرات کاال و خدمات، پرونده های متعددی در رابطه با 

صادرات صوری کشف شده است.
وی اظهار کرد: با همکاری کارشناسان شرکت بورس 
کاالی ایران و استفاده از ظرفیت های اطالعاتی و نظارتی 
و اســتعالم از گمرک جمهوری اســالمی ایران، تاکنون 
اطالعات تکمیلی مربوط به 1500 فقره صادرات صوری 
شــرکت های متخلف دریافت شــده و شناسایی دقیق 
خریداران داخلی محصوالت فوق به منظور مطالبه مالیات 
عملکــرد و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بررســی 
اســترداد مالیات بر ارش افزوده کاالهــای صادراتی در 

دستور کار قرار دارد.

امام خامنه ای:

جمهوریاسالمیدزدیدریاییانگلیسخبیثرابیجوابنمیگذارد
 مراقب نزدیکان و فرزندان خود باشید، ممکن است از راه فرزند شما نفوذ کنند

  از رفتن سمت اصحاب ثروت و قدرت اجتناب کنید؛ سر سفره  اصحاب ثروت و قدرت تا می توانیم حاضر نشویم

 به برکت این دل بریدن، ملت و مسؤوالن از بیگانگان کشور از درون در حال جوشیدن است و این حرکت تحسین برانگیز 

حتماً به موفقیت های بیشتری منجر خواهد شد

هگمتانه، گروه ایــران و جهان: رهبر انقالب 
دریایی  دزدی  اســالمی  جمهــوری  فرمودند: 

انگليس خبيث را بی جواب نمی گذارد.
به گزارش هگمتانه به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
دفتر مقــام معظم رهبری، حضرت آیــت ا... خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار ائمه 
جمعه سراســر کشور با اشــاره به »ضرورت سلوک و 
رفتار مردمی ائمه جمعه«، نماز جمعه را امری بســیار 
مهــم، »تأمین کننده نیاز جامعه بــه ذکر و اجتماع و 
همدلی« و »زمینه ســاز اســتقرار گفتمان های عالی 
و بصیــرت بخش« خواندند و با انتقاد شــدید از رفتار 
طلبکارانه اروپایی ها و عمــل نکردن آنها به 11 تعهد 
برجامی شان تأکید کردند: روند کاهش اجرای تعهدات 
ایــران قطعاً ادامه خواهد یافت و توفیقات ملت و نظام 
جمهوری اســالمی در مقابل چشــمان حســرت زده 

غربی ها روز به روز بیشتر خواهد شد.
رهبــر انقالب اســالمی در این دیدار کــه در ایام 
چهلمین سال برپایی نماز جمعه بعد از پیروزی انقالب 
صورت گرفت، ضمن تبریــک ایام میالد حضرت امام 
رضــا)ع(، »توجه دادن دلهای مــردم به ذکر الهی« را 
از ویژگی های مهم نماز جمعه برشــمردند و افزودند: 
ویژگــی دیگر نمــاز جمعــه، »اجتمــاع مؤمنان« و 
»زمینه سازی برای همدلی، یکپارچگی و تألیف قلوب« 

است.
ایشــان با اشاره به گســتردگی نهاد نماز جمعه در 
سراســر کشــور به عنوان یک زنجیره و شــبکه بهم 
پیوســته، خاطرنشــان کردند: این مجموعه گسترده 
توانایــی نهادینــه کــردن عالی ترین و دشــوارترین 
گفتمان ها در موضوعات اصلی و ضروری کشور را دارد 

که این، از ویژگیهای برجسته نمازجمعه است.
رهبر انقالب اســالمی، ائمه جمعه سراسر کشور را 
به تبیین اهمیت و جایــگاه نماز جمعه، توصیه مؤکد 
کردند و در جمع بندی اولین محور از ســخنان خود، 
گفتنــد: بدانیم کــه نماز جمعه، مســؤولیت بزرگ و 
سنگینی است که ویژگی های ممتازی دارد و باید این 

فرصت را مغتنم شمرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، محور دوم سخنان خود 
را بــه »لزوم توصیه به تقوا« در خطبه های نماز جمعه 
اختصــاص دادنــد و افزودند: یکــی از نیازهای امروز 
جامعه ما تقواســت که زمینه ساز حل مشکالت مادی 
و معنوی جامعه خواهد شد، اما این تقوا باید به صورت 
مصداقی و عینی در خطبه های نماز جمعه تبیین شود 

و نه به صورت توصیه کلی و بدون بیان مصادیق.
ایشان »تقوا در فضای مجازی« را از نیازهای جامعه 
دانستند و افزودند: یکی از گرفتاری های امروز ما، رواج 
دروغ، تهمت، شــایعه و مسائلی از این قبیل در فضای 
مجازی اســت که باید در خطبه های نماز جمعه لزوم 

رعایت تقوا در فضای مجازی، تبیین شود.
رهبر انقالب اســالمی خاطرنشــان کردند: »بیان 

چگونگــی رعایت تقوا در مســائل خانوادگی و وظایف 
پدران و مــادران در تربیت دینی و اخالقی فرزندان«، 
»بیان مصادیــق تقوا در روابط زوجین و در مســائل 
مربوط به اسراف در جامعه« و نیز »اجتناب از دروغ و 
تهمت در کســب و کار و معامالت«، از جمله مصادیق 
عینی و عملی تقوای مورد نیاز جامعه است که باید در 

نمازهای جمعه بیان شوند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای یکی دیگــر از مصادیق 
رعایــت تقوا را، »اجتنــاب از ناامید کــردن جوانان« 
برشــمردند و افزودند: برخی  در مدارس، دانشگاه ها و 
حتی در محیط های کســب و کار، به گونه ای صحبت 
می کنند که جوان از آینده ناامید می شود. ناامید کردن 

جوان یعنــی گرفتن فرصت و قــدرت عنصر جوان از 
کشور و جامعه اسالمی و این خود یک منکر است.

»ســلوک عملی ائمه جمعه و نحــوه ارتباط آنان با 
مردم« ســومین محوری بود که رهبر انقالب اسالمی 

به آن پرداختند.
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: رفتار و عمل ائمه 
جمعه باید به گونه ای باشــد که مردم از آن دین، تقوا، 

صداقت و انقالبی گری را استشمام کنند.
ایشــان »مردمی بــودن و اُنس با مــردم به صورت 
واقعی و غیرتصنعی« را از ضروریات سلوک عملی ائمه 
جمعه برشمردند و افزودند: پیگیری مشکالت مردم با 
چهره باز و گشاده، اجتناب از رفتن به سمت صاحبان 
ثروت و قدرت و افراد چرب زبان، و مراقبت از نزدیکان 
و فرزندان، از موارد مهم در ســلوک عملی ائمه جمعه 

است.
رهبر انقالب اســالمی در بیان نکته چهارم با تأکید 
بر »ضرورت غنی سازی خطبه های نمازجمعه« گفتند: 

خطبه ها باید پر مغز، آموزنده، راهگشــا و حاوی پاسخ 
به سؤاالت مختلف مردم به ویژه جوانان باشد.

ایشــان »ارتباط و انس با جوانــان« را بهترین راه 
درک مســائل و ابهامات ذهنی آنان دانستند و به ائمه 
جمعــه توصیه کردند هر هفته وقت مشــخصی را به 
دیدار بــا جوانان اختصاص دهند تا بتوانند خطبه های 

قابل استفاده بیان کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای »استفاده از جوانان مؤمن، 
بــا فکر و مورد اعتمــاد را در ســتادهای نمازجمعه« 
ضــروری خواندند و به ائمه جمعه توصیه مؤکد کردند 

خطبه ها را کوتاه، بلیغ و رسا بیان کنید.
رهبر انقالب اســالمی »حمایــت از جهت گیری ها 
و جریانهــای انقالبی« را از وظایف ائمه جمعه کشــور 
برشــمردند امــا تأکید کردنــد: در عیــن حمایت از 
جریانهای انقالبی باید به همه طرفها روی خوش نشان 

دهید.
»حمایت از تشکلهای جوان و خودجوش فرهنگی 
در سراسر کشور« و »اتخاذ مواضع انقالبی و منطبق با 

سیاســتهای نظام« دو توصیه مؤکد دیگر رهبر انقالب 
به ائمه جمعه بود.

ایشان خاطرنشان کردند: کشور با »روحیه انقالبی« 
قابل پیشــرفت کردن است و با حرکت انقالبی به اوج 
تکامل می رسد و هرگونه کوتاه آمدن از این مواضع، نه 
فقط به ضرر انقالب بلکه به ضرر ملت، کشــور و آینده 

ایران خواهد بود.
رهبر انقالب اســالمی، ائمه جمعــه را از برخورد با 
دستگاه ها در نمازجمعه پرهیز دادند و افزودند: گاهی 
یک منکر و مشــکل بــزرگ وجود دارد کــه با وجود 
پیگیری های مکرر حل نمی شــود، بیان این موارد که 
خیلی هم نادر است، در نماز جمعه ایراد ندارد اما نباید 
به محض دیدن مشکلی در دستگاه های دولتی، قضایی 
و یا مراکز دیگر، آن را در خطبه ها مطرح کرد، چرا که 
تأثیر مثبت ندارد، موجب افزایش شــکافها و اختالفها 

می شود و مردم را دچار تشویش می کند.
ایشان طرح عملکردهای مثبت و امیدبخش در نماز 

جمعه را کاماًل ضروری خواندند و افزودند: حرکتی در 
زمینه رونق تولید در کشــور شروع شده که الزم است 
مصادیق این جریان امیدبخش در خطبه ها بیان شود.

حضــرت آیت ا... خامنــه ای، تمرکز دســتگاه های 
تبلیغاتی دشــمن بر »ناکارآمدنمایی نظام« و »ناامید 
کــردن مردم« را یادآور شــدند و افزودند: باید با بیان 
واقعیات امیدبخش، مردم را در مقابل هجوم رسانه های 

بیگانه کمک کرد.
رهبر انقالب اســالمی بخش پایانی سخنانشان را به 
مسائل جاری و کلی کشور اختصاص دادند و تأکید کردند: 
خوشبختانه ملت و نظام، عظمت و اقتدار و ثبات خود را به 

دنیا نشان داده اند و به دشمنان تحمیل کرده اند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به اذعان عمدتاً 
پنهان مقامات کشورهای مختلف در مذاکرات گوناگون 
و سطح باالی سیاسی جهان گفتند: حتی در مذاکرات 
و محافلــی که ما حضور نداریــم، حرف از قدرت ملت 
ایران و نظام جمهوری اســالمی در میان است که این 
واقعیت نشان می دهد نظام مردمی ایران توانسته است 

عظمت و اقتدار خود را به کوری چشــم دشمنان، به 
اثبات برساند.

رهبر انقالب اســالمی، »دســت یاری پروردگار« 
را عامــل اصلی ایســتادگی و موفقیت ملت در مقابل 
فشــارها و توطئه های چهل ساله دشــمنان خواندند 
و افزودنــد: اقتــدار روزافزون جمهوری اســالمی در 
مقابل چشمان حسرت زده دشمنان، نشانه  بی تردیِد 
حمایت خداوند متعال از انقالب اسالمی و ملت ایران 

است.
حضرت آیــت ا... خامنه ای در ریشــه یابی برخورد 
گستاخانه غربی ها از جمله اروپایی ها با ایران در مسائل 
جاری برجامی، به خصلت »تکبر« آنان اشــاره کردند 
و گفتند: خودبــزرگ بینی موجب می شــود غربی ها 
نتوانند حقایق را درک کنند، البته این تکبر در مقابل 
ملتها و کشورهای ضعیف برای آنان موفقیت به همراه 
می آورد، اما در مقابل ملتهایی که نمی هراسند و از حق 

خود دفاع می کنند، غربی ها را دچار شکست می کند.

رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به سخنان صریح 
وزیر امور خارجه درباره 11تعهــد برجامی اروپایی ها 
در مقابــل ایران و عمل نکردن آنها حتی به یک تعهد، 
گفتند: وزیر امور خارجه که واقعاً زحمت هم می کشد 
و مالحظــات دیپلماتیک هم دارد، به صراحت از عمل 
نکردن اروپایی ها حتی به یکی از تعهداتشــان سخن 

می گوید.
ایشــان خاطرنشــان کردند: ما به تعهدات خود در 
برجــام و حتی باالتر از آن عمــل کرده ایم و حاال که 
به علت رفتار آنها شــروع به کاهش اجرای تعهداتمان 
کرده ایم، اروپایی ها طلبکارانــه و با پررویی می گویند 

چرا این کار را می کنید.
ایشان تأکید کردند: شــما اروپایی ها که هیچ یک 
از تعهــدات خود را اجرا نکرده ایــد، به چه حقی از ما 
می خواهید که به تعهدات خود پایبند باشــیم؟ بدانید 
که ما تــازه کاهش تعهدات را شــروع کرده ایم و این 

فرایند قطعاً ادامه خواهد یافت.
رهبر انقالب با انتقاد بسیار شدید از دزدی دریایی 
انگلیســی های خبیث گفتند: آنها که خباثتشان برای 
همه آشــکار اســت کشــتی ما را با راهزنــی دریایی 
ربوده اند اما سعی می کنند به آن شکل قانونی بدهند. 
البته عناصر مؤمن در جمهوری اســالمی این کارها را 
بی جواب نمی گذارند و در فرصت و جای مناسب پاسخ 

خواهند داد.
رهبر انقالب اسالمی با ابراز خرسندی از دل بریدن 
ملت و مسؤوالن از بیگانگان افزودند: به برکت این دل 
بریدن، کشــور از درون در حال جوشیدن است و این 
حرکت تحسین برانگیز حتماً به موفقیت های بیشتری 

منجر خواهد شد.
ایشان توانمندی های افتخارآفرین دفاعی کشور را 
نتیجه فشارها و دل بریدن از بیگانگان در دوران دفاع 
مقدس خواندند و افزودند: حرکت کنونی نیز به برکت 
تکیــه بر خود در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی 

به نتایج مهمی خواهد رسید.
رهبر انقالب افزایش مراجعه دستگاه های دولتی به 
جوانان مبتکر، فعال و خوشــفکر را از جمله نتایج دل 
بریدن از بیگانگان دانســتند و تأکید کردند: استمرار 
جوشش درونی به فضل الهی به استغنای واقعی ایران 

عزیز از بیگانگان منجر خواهد شد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم 
حاج علی اکبــری رئیس شــورای سیاســتگذاری ائمه 
جمعه، نمازجمعه را از برکات انقالب و از عوامل اصلی 
حفظ نظام اسالمی خواند و گفت: امروز در 900 شهر 
نمازجمعه اقامه می شــود و در طول 40 سال گذشته 
بــا برگزاری بدون وقفه 2079 هفته نماز جمعه حدود 
200 هزار ســاعت محتوا در خطبه هــای نمازجمعه 

شهرهای کشور ارائه شده است.
حجت االســالم حاج علی اکبــری، نمــاز جمعه را 
رسانه ای مؤثر خواند و خاطرنشان کرد: نهاد نمازجمعه 
بــه عنوان قرارگاه مردمی تحقق بیانیه گام دوم، هدف 
اصلی خــود را دســتیابی به نمازجمعه تــراز انقالب 
اسالمی با ویژگی هایی همچون جامعه پردازی و تمدن 
سازی قرار داده و ائمه جمعه سعی می کنند نقش خود 
را در تبیین گفتمان انقالب اسالمی متناسب با شرایط 

کنونی و نیازهای جامعه ایفا کنند.

ایران و جهان

 آفت بزرگ دولت های غربی تکبر آنها است. اگر دولِت مقابل آنها دولت 
ضعيفی باشد این تکبر کار خود را می کند اما اگر کشوری باشد که واقعيت 

آنها را دید و شناخت و ایستاد،  آنها زمين می خورند.
 االن در قضایای بين ما و اروپایی ها، علت اینکه مشکالت باقی می ماند،  
تکبر آنها اســت. به گفته  وزیر خارجه  ما که زحمت هم می کشــد، اروپا 
یازده تعهد داشته و به هيچ کدام عمل نکرده. وزیرخارجه که مالحظات 
دیپلماتيک دارد، به صراحت این را دارد می گوید. اما، ما چه کردیم؟ ما به 

آن تعهدات و چيزی باالتر از آن عمل کردیم!
 جمهوری اســالمی و عناصر مؤمن نظام، ایــن خباثت ها را بی جواب 

نمی گذارند. در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهد داد.
 بعضی از این نودولتها که به ثروت رسيده اند و دنبال یک حاشيه  امن 
هستند، سراغ ائمه  جمعه و شاخصان روحانيت می روند، اینجا باید حواس 

جمع باشد.
 یکی از موارد مهم ســلوک عملی که ائمه  جمعه باید مراقبت کنند، 

مراقبت از نزدیکان و فرزندان است که اینها دچار اشکالی نشوند. آن کسی 
که سراغ شما می آید و شما رد می کنيد، ممکن است سراغ فرزند شما بياید 

و از آن طریق نفوذ کند.
 »بيان چگونگی رعایت تقوا در مسائل خانوادگی و وظایف پدران 
و مادران در تربيت دینی و اخالقی فرزندان«، »بيان مصادیق تقوا در 
روابط زوجين و در مسائل مربوط به اسراف در جامعه« و نيز »اجتناب 
از دروغ و تهمت در کسب و کار و معامالت«، از جمله مصادیق عينی 
و عملی تقوای مورد نياز جامعه اســت که باید در نمازهای جمعه بيان 

شوند.
 یکی دیگر از مصادیق رعایت تقوا، »اجتناب از نااميد کردن جوانان« 
است. برخی  در مدارس، دانشــگاه ها و حتی در محيط های کسب و کار، 
به گونه ای صحبت می کنند که جوان از آینده نااميد می شود. نااميد کردن 
جوان یعنی گرفتن فرصت و قدرت عنصر جوان از کشور و جامعه اسالمی 

و این خود یک منکر است.



چهار شنبه 26 تير ماه 1398 4
سال بيست و یکم  شمـاره 4298

اخبار پلیس
فرمانده قرارگاه پلیس راه استان همدان:

تجاوز به چپ خاور
 3 سرنشین خودروی نیسان 

را به کام مرگ کشاند

فرمانده قرارگاه پلیس راه استان همدان گفت: 
تجاوز به چپ خاور ســه سرنشین وانت نیسان را 

به کام مرگ کشاند.
ســرهنگ رضا عزیزی اظهار کرد: طبق اعالم 
مرکز کنترل و فرماندهی پلیس راه استان همدان 
ســاعت 9 و 15 دقیقه صبح دیروز یک دســتگاه 
کامیون خاور با یک دستگاه وانت نیسان در محور 

نهاوند-همدان برخورد می کند.
وی با اشــاره به اینکه این حادثه در محدوده 
تپه تاریخی نوشــیجان رخ داده است، گفت: علت 
این حادثه تجاوز به چــپ کامیون خاور بوده که 
پس از برخورد با وانت نیســان، با توجه به اینکه 
وانت نیســان از نوع بنزین سوز و سریع االشتعال 
بوده دچار حریق شده و سه سرنشین وانت نیسان 

فوت کردند.
وی با اشــاره به اینکه وانت نیسان از نهاوند به 
ســمت همدان در حال تردد بود، گفت: کامیونت 
باری خاور از همدان به نهاوند در حال حرکت بود 

که متأسفانه این حادثه رخ داد.

کشف 75 دستگاه استخراج
ارز دیجیتال در همدان

جانشــین انتظامی استان همدان از کشف 75 
دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال بــه ارزش پنج 
میلیارد و 500 میلیون ریال در این اســتان خبر 

داد.
فرامــرز به گذر از کشــف تعدادی دســتگاه 
اســتخراج ارز در همدان خبــر داد و اظهار کرد: 
در پی کســب خبری مبنی بر اقدام اشخاصی به 
فعالیت شبانه روزی با نصب تعدادی دستگاه بیت 
کوین با اجاره زمینی در داخل یک سنگ بری در 
جاده همدان بــه مالیر با ایجــاد اتاقکی فلزی، 

بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشــاره به مراجعــه کارآگاهان مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با همکاری پلیس اطالعات استان 
پس از هماهنگی های قضائی به نشــانی یادشده، 
گفــت: مالک ســنگ بری اظهار کــرد در انتهای 
سنگ بری، شخصی با اجاره زمین، اقدام به ایجاد 
اتاقکی فلزی کرده و با استفاده از برق سنگ بری، 
دســتگاه هایی داخل اتاقک نصب کرده و مشغول 

فعالیت است.
جانشین انتظامی اســتان همدان بیان کرد: با 
راهنمایی مالک سنگ بری به محل اتاقک مراجعه 
و 75 دستگاه استخراج ارز دیجیتال )بیت کوین( 

کشف شد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ یک از دســتگاه های 
بیت کوین اســناد و مدارکی نداشته و به صورت 
غیر قانونی و قاچاقی وارد کشــور شده بود، افزود: 
برق مورد استفاده نیز غیر مجاز بود که با توجه به 
فعالیت غیر قانونی متهم، با هماهنگی شرکت برق 

همدان، برق دستگاه ها قطع شد.
به گذر تصریح کرد: دســتگاه های بیت کوین، 
دو دستگاه مودم به همراه سیم کارت های مربوطه 
و کابل های برق و شــبکه جمــع آوری به همراه 
مالک آن به اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس 

آگاهی استان منتقل شد.
وی ادامه داد: ارزش تقریبی دستگاه های کشف 
شــده بر اساس نظر کارشناســان، پنج میلیارد و 
500 میلیون ریال برآورد شده که در این خصوص 
پرونده مقدماتی تشــکیل و به تعزیرات حکومتی 

همدان ارسال شد.

کشف 2 هزار لیتر 
سوخت قاچاق در رزن

فرمانده انتظامی شهرســتان رزن از کشف دو 
هزار لیتر ســوخت قاچاق در نتیجه اجرای طرح 
ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرســتان خبر 

داد.
علی زنگنــه اظهار کرد: در راســتای اجرای 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان رزن 
عالوه بر دستگیری ســه سارق و کشف دو فقره 
سرقت، ســه نفر از خرده فروشان مواد مخدر به 
دنبال اجرای این طرح دستگیرشــدند، مقادیری 
انواع مواد مخدر صنعتی کشــف شــد و متهمان 
پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی داده 

شدند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان رزن بیان کرد: 
در ایــن مأموریت دو هزار لیتر ســوخت قاچاق 
کشف شــد، پنج دســتگاه خودرو و دو دستگاه 
موتورســیکلت بــه دلیل عدم رعایــت قوانین و 
مقررات که باعث ســلب آســایش عمومی شده 

بودند نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند.

اخبار پلیس

دستگیری سارقان خودرو 
در همدان

اعضــای یک بانــد خانوادگی ســرقت خودرو 
پس از تعقیب و گریز و شــلیک پلیس در همدان 

زمین گیر و دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان بیان کرد: 
پس از ارجاع یک فقره پرونــده به پلیس آگاهی 
مبنی بر ســرقت خودروی سواری زانتیا و با توجه 
به وقوع چند فقره ســرقت انــواع خودرو با روش 
مشابه، بررســی موضوع در دستور کار کارآگاهان 

اداره مبارزه با سرقت این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ رضا زارعی افزود: بررسی های صورت 
گرفته حاکی از انتقال خودروهای مسروقه به یکی 
از استان های غربی بود و کارآگاهان پلیس آگاهی 
با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی هویت سارقان 

را شناسایی کردند.
وی ادامه داد: با رصد دقیق متهمان مشــخص 
شد سارقان برای ســرقت خودرو در شهر همدان 
حضور دارند که چند تیم از کارکنان اداره مبارزه 
با سرقت به سطح شهر اعزام و سارقان را در داخل 

یک دستگاه سواری زانتیا شناسایی کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان همدان اظهار کرد: 
پــس از انجام تعقیب و گریز و شــلیک پلیس با 
به کارگیری قانون اســتفاده از ســالح، خودروی 
زانتیا در جاده همدان - کرمانشاه متوقف شد اما 
دو سرنشین آن پیاده و با بهره گیری از تاریکی هوا 

در داخل اراضی کشاورزی مخفی شدند.
ســرهنگ زارعی بیان کرد: مأمــوران پلیس 
آگاهی سارقان را دســتگیر کرده و در بازرسی از 
خودرو متهمان مقادیر زیادی ابزار آالت ســرقت 
شامل شاه کلید و وسایل مخصوص شکستن قفل 

فرمان کشف کردند.
وی با بیــان اینکه مأمــوران دریافتند پالک 
خــودرو بــا شــماره ارکان آن مغایــرت دارد و 
خودروی زانتیا نیز ســرقتی است، گفت: متهمان 
در بازجویی های فنی، به 10 فقره ســرقت خودرو 
اعتراف کردند که این دو سارق با تشکیل پرونده 

به مرجع قضائی معرفی شدند.

دستگیری سارق حرفه ای 
باتری خودرو در تویسرکان

فرمانــده انتظامی شهرســتان تویســرکان از 
دستگیری ســارق حرفه ای و اعتراف به 18 فقره 

سرقت باتری در این شهرستان خبر داد.
محمــد معصومی اظهار کرد: در پی وقوع چند 
فقره سرقت باتری خودرو در شهرستان تویسرکان 
و شــکایت مالباختگان، بررسی موضوع در دستور 

کار ویژه پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیســی و 
پایش دوربین های مداربســته محل های سرقت، 
شــماره پالک خودروی ســارقان کشف و محل 
ســکونت آنهــا در یکــی از اســتان های غربی 

شناسایی شد.
بیان  تویسرکان  انتظامی شهرســتان  فرمانده 
کرد: پس از شناســایی ســارقان، یک سارق در 
عملیــات غافلگیرانه دســتگیر و به شهرســتان 

تویسرکان منتقل شد.
وی با بیــان اینکه متهم در بازجویی های فنی 
و تخصصی، بــه 18 فقره ســرقت باتری خودرو 
اعتراف کرد و تعدادی از باتری های فروخته شده 
به ضایعاتی ها کشف شد، افزود: نامبرده با تشکیل 

پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

کشف 250 میلیون ریال
کاالی قاچاق در اسدآباد

فرمانده انتظامی شهرســتان اسدآباد از کشف 
کاالی قاچاق به ارزش 250 میلیون ریال در این 

شهرستان خبر داد.
افشــین یــاری اظهار کــرد: در پــی اعالم 
گزارش های مردمی مبنی بر تصادف یک دستگاه 
خودروی ســمند ســفید حامل کاالی قاچاق در 
شهرســتان اســدآباد و انتقــال محمولــه آن با 
یک دســتگاه پیکان وانت به داخل شهرســتان، 
بالفاصلــه رســیدگی به موضوع در دســتور کار 

پلیس قرار گرفت.
وی گفــت: مأموران یگان امداد شهرســتان 
خــودرو پیکان وانــت را متوقــف کردند و در 
بازرسی از آن، 60 دســتگاه ماشین ریش تراش 
خارجی و یک دستگاه کولر گازی 24 هزار پنل 

کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با اشاره به 
دستگیری دو نفر در این رابطه افزود: ارزش کاالی 
قاچاق مکشوفه برابر نظر کارشناسان بیش از 250 

میلیون ریال برآورد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده به 
منظور ســیر مراحل قانونی تحویل دایره مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز پلیس آگاهی شهرســتان 

داده شد.

مدیر آبفار اسدآباد خبر داد

توزیع 750 کيلوگرم کلر در روستاهای اسدآباد
هگمتانــه، گروه شهرســتان: مدیــر امور آب و 
فاضالب روستایی شهرستان اسدآباد از توزیع 750 
کیلوگرم کلر در روســتاهای اسدآباد طی سه ماهه 
ابتدایی ســال جاری خبر داد و گفت: این اقدام در 

راستای سالم سازی آب شرب مصرفی انجام شد.
جمــع  در  گذشــته  روز  احدی ایمــان  احــد 
خبرنــگاران با بیان این خبــر گفت: در بازه زمانی 
یاد شــده 110 کنتور معیوب تعویض شــد ضمن 
اینکه 15 انشــعاب غیر مجاز نیز شناســایی و به 

مراجع قضائی معرفی شد.
وی بــا بیان اینکــه در حوزه بهره بــرداری نیز 
شستشوی 40 مخزن آبرســانی محقق شد، عنوان 
کرد: تعویض 11 مورد الکتروپمپ، اصالح و بازسازی 
برخی خطوط انتقال آب و تعمیر 110 مورد دستگاه 

کلرزنی نیز در سه ماهه سال جاری عملیاتی شد.
احدی ایمــان افــزود: همچنیــن توزیع 750 

کیلوگرم کلر در روســتاهای تحت پوشــش و غیر 
تحــت پوشــش نیز با صــرف 12 میلیــون تومان 
عملیاتی شــد ضمــن اینکه شستشــوی مخازن، 
کلرزنی و تعمیر دســتگاه های کلرزنی نیز با صرف 

130 میلیون تومان امکان پذیر شد.
وی به تجهیز چاه روســتای احمد آباد با صرف 
100 میلیون تومان اعتبار و اجرای خط برق همین 
چاه با صرف 130 میلیون تومان خبر داد و گفت: با 
راه اندازی این چاه، مشکل آب روستاهای علی آباد، 

احمد آباد و پیرشمس الدین مرتفع شد.
وی در پایان عنوان کرد: همچنین در بازه ســه 
ماهه، تجهیز و راه اندازی چاه روســتای قادرآباد با 
صــرف 30 میلیون تومان اعتبــار، اجرای خط برق 
و ایســتگاه پمپاژ روستای یوسف آباد و اجرای خط 
انتقال روستای حسام آباد نیز با صرف 150 میلیون 

تومان امکان پذیر شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان فامنین خبر داد

اجرای طرح سرشاخه کاری درختان گردو در فامنين
شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
سرشاخه  طرح  اجرای  از  فامنين 
ســطح  در  گردو  درختان  کاری 
این شهرســتان  باغ های گردوی 

خبرداد.
جعفر کاویانی دلشــاد با اعالم این 
خبر اظهار کــرد: در اجرای این طرح 
بیش از یک هزار عدد پیوندک بر روی 
243 درخت گردو و در روستای قلعه 
جوق، ماماهان و شــهر فامنین پیوند 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: دو پیوندزن بومی شهرستان 
پس از گذراندن دوره های آموزشی سرشاخه کاری 
گردو، با نظارت دقیق کارشناس باغبانی شهرستان 

اجرای این طرح را بر عهده داشتند.
وی افزود: در حال حاضر بــذری بودن باغ های 
گردوی شهرســتان، تنوع زیــاد در محصول از نظر 
شکل، رنگ و ســایر خصوصیات و باردهی کم این 
درختان موجب شده است تا کشاورزان با زحمت و 
رنج زیاد محصول کمی به دست آورند این در حالی 
اســت که با اســتفاده از روش های جدید در تولید 

محصول می توان بهره وری را تــا حدود زیادی باال 
برد و بر مشکل غلبه کرد.

کاویانی دلشــاد تصریح کــرد: امروزه با توجه 
به اصالح و معرفی ارقام تجاری گردو، دســتیابی 
بــه تکنیک های مختلف پیوند و سرشــاخه کاری 
امــکان اصــالح و جایگزینی این باغ هــا با ارقام 
تجــاری بــا کیفیــت مطلــوب وجــود دارد و 
سرشــاخه کاری یکــی از مقرون بــه صرفه ترین 
راه هــای تغییــر باردهــی و افزایــش بهره وری 

است. شهرستان  گردوی  باغ های 

شکارچی قوچ به سه سال حبس محکوم شد
تحویل 50 بهله دلیجه به محیط زیست همدان

هگمتانه، گروه شهرســتان: مرجع قضایی 
تویســرکان شــکارچی یک رأس قوچ را به 

تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم کرد.
مدیر حفاظت محیط زیســت تویسرکان گفت: 
چندی پیش شکارچی متخلف 42 ساله ای اقدام به 
شــکار یک رأس قوچ و انتشار تصاویر آن در فضای 

مجازی کرد.
کرمعلی گیالنه افزود: پــس از اندک زمانی این 
عکس که حاوی شــکار و فرد شکارچی بود توسط 
یکــی از همیاران محیط زیســت بــه اداره محیط 
زیست شهرســتان تویســرکان تحویل داده شد و 
مأموران این یگان موفق به شناســایی و جلب این 
متخلف شــده و با تشکیل پرونده متهم را به مرجع 

قضائی معرفی کردند.
وی با بیان اینکه این متخلف مکلف به پرداخت 
ضرر و زیان وارده به محیط زیست نیز شده است از 
دوستداران محیط زیست خواست هرگونه تخلفات 
زیســت محیطی و شــکار غیر مجاز را به اداره های 
محیط زیست یا از طریق سامانه 1540 اعالم کنند.
به محيط زیست  بهله دليجه  * تحویل 50 

همدان
معاون محیط زیســت طبیعی اداره کل حفاظت 
محیط زیست همدان گفت: 50 بهله دلیجه شکاری 
که زخمی شــده بودند در فصل بهار امسال توسط 
مردم به یگان حفاظت محیط زیســت این اســتان 

تحویل داده شد.

مهــدی صفی خانــی بیان کرد: ســه ماهه اول 
ســال 50 بهله از این پرنده شکاری که به علت های 
مختلف آســیب دیده بودند تحویل این اداره شدند 
که پس از فرایند درمان در صورت توان بازگشت به 

طبیعت رهاسازی یا تیمار می شوند.
وی ادامه داد: ایــن پرندگان به دلیل ناتوانی در 
پرواز، آســیب های استخوانی، بروز آسیب به پرها و 
آسیب های ناشــی از تیراندازی و شکار به این اداره 

کل تحویل داده شده بودند.
کل  اداره  طبیعــی  زیســت  محیــط  معــاون 
حفاظت محیط زیست اســتان همدان اضافه کرد: 
این پرندگان پس از بهبود و کســب ســالمتی در 
محیط های طبیعی زندگی خود رهاســازی شده تا 

وارد چرخه طبیعت و تولید مثل شوند.
صفی خانــی ادامه داد: از جمله دالیل آســیب 
دیدن این پرندگان برخورد با کابل ها و ســیم های 
برق اســت یا به علت قرار داشتن در فصل زاد و ولد 
جوجــه آنها از النه به زمین افتاده یا برخی اقدام به 

سرقت این جوجه ها می کنند.
وی با بیان اینکــه دلیجه جزء پرندگان حمایت 
شده است، اظهار کرد: زیستگاه دلیجه در مجاورت 
پارک ها، کشــتزارها، حاشیه جنگل ها، رودخانه ها و 

گاهی در حاشیه مناطق مسکونی است.
صفی خانــی اضافه کرد:، این پرنــده اجتماعی 
نیســت و بیشــتر اوقات به تنهایی یا با جفت خود 

دیده می شود.

مدیر بهزیستی شهرستان بهار خبر داد

ارائه خدمات مشاوره ای رایگان توسط بهزیستی بهار
بهزیستی  مدیر  گروه شهرستان:  هگمتانه، 
مشاوره ای  ارائه خدمات  از  بهار  شهرســتان 
رایگان توسط اداره بهزیستی شهرستان بهار 

در هفته بهزیستی خبر داد.
منوچهر نــوروزی اضافــه کرد: ارائــه خدمات 
مشــاوره ای رایگان، بینایی ســنجی، کار درمانی، 
گفتار درمانی، برگزاری کارگاه های آموزشــی پیش 
از ازدواج و آمــوزش خانــواده از برنامه هــای هفته 

بهزیستی در شهرستان بهار است.
وی غبارروبی گلزار شــهدا، دیدار با ائمه جمعه 
شــهرها، دیدار با مســؤوالن، بازدید از منازل افراد 
تحت حمایــت و تفقد و دلجویــی از این عزیزان، 
افتتاح گروه همیار و مســکن دو معلولیتی و اجرای 

برنامه های متنــوع در هفته بهزیســتی را از دیگر 
برنامه ها برشمرد.

نوروزی با اشــاره به شعار امسال هفته بهزیستی 
»به زیستن در گام دوم؛ شــفافیت، توانمند سازی 
ارتقای ســالمت اجتماعی« گفت: اداره بهزیســتی 
شهرستان بر این اســاس در راستای توانمندسازی 
افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار و افراد 
بهبود یافته از اعتیاد تالش می کند و با کسب خرد 
جمعی و با کمک خیران، ســازمان های مردم نهاد، 
ارگان ها و ادارات دولتی و مؤسســات غیردولتی، در 
تالش اســت بتواند در راســتای به زیستن، نه تنها 
افراد تحت حمایت، بلکه آحاد گسترده ای از جامعه 

گام های مؤثری بردارد.

فرماندار اسدآباد:

تحققاشتغال1400نفریدراسدآبادتاسال1400

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار شهرستان 
اسدآباد گفت: یک برنامه راهبردی سه ساله در 
زمينه های مختلف فرهنگی، عمران، اشــتغال، 
سياســی، کشــاورزی و... برای استان همدان 

تنظيم شده که تحقق و عمل به برش شهرستانی 
این برنامه راهبردی سه ساله استان از مهمترین 
دوران  در  اسدآباد  فرمانداری  کاری  اولویت های 

تصدی بنده خواهد بود.
مجید درویشی با بیان اینکه در این برنامه راهبردی 
سه ســاله مطابق با حرکت در راســتای برنامه ششم 
توسعه تمامی اهداف و برنامه ها مشخص بوده و باید با 
تالش و به دور از روزمرگی نسبت به تحقق این هدف 
مهم گام برداشــت، افزود: شهرســتان اسدآباد دارای 
چهــار هزار نفر جمعیت فعال جویای کار با نرخ 12.1 
درصد بیکاری اســت که بر اســاس برنامه ریزی های 

راهبردی با نگاه ویژه به سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و حمایــت از تولید در ســال 1400 این نرخ بیکاری 

اسدآباد باید به 7.1 درصد کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه برای تحقق این امر یک هزار و 
100 میلیارد تومان سهم سرمایه گذاری برای شهرستان 
پیش بینی شده است، تصریح کرد: تحقق اشتغال 1400 
نفری در اســدآباد تا سال 1400 با فرض حفظ مشاغل 
موجــود و راه اندازی و احیا و افزایش ظرفیت واحدهای 

کاری بوده که تعهد و امضا شده است.
فرماندار اسدآباد در ادامه با اشاره به اینکه اسدآباد یکی از 
قطب های کشاورزی مهم در استان همدان به شمار می رود 

و اشتغال این شهرستان بیشتر بر پایه و محور کشاورزی 
است، خاطرنشــان کرد: توجه و تقویت حوزه کشاورزی 
شهرستان از دیگر برنامه هایی است که در اسدآباد پیگیر 
خواهیم بــود. وی همچنین وجود دانشــگاه هایی چون 
دانشگاه ملی سیدجمال الدین اسدآبادی، دانشکده مستقل 
علوم پزشکی، دانشگاه آزاد و پیام نور را برای این شهرستان 
یک فرصت و ظرفیت دانست و یادآورشد: تقویت و توجه 
به کیفیت تحصیلی، ارتقای رشته های تحصیالت تکمیلی 
و بحث اشتغال دانشــگاه ها از جمله مواردی است که در 
تقویت هر چه بیشتر دانشگاه های این شهرستان در برنامه 

خواهیم داشت.

فرماندار نهاوند:

اختصاص 70 ميليارد ریال  برای تقویت زیرساخت های سراب های نهاوند
نهاوند  فرماندار  گروه شهرســتان:  هگمتانه، 
از اختصاص 70 ميليارد ریــال اعتبار ویژه برای 
تقویت زیرســاخت های گردشگری  سراب گيان، 

گاماسياب و فارسبان خبر داد.
مراد ناصــری اظهار کرد: با توجــه به ظرفیت مهم 
ســراب های شهرستان نهاوند در بخش گردشگری باید 
این ســراب ها شناسنامه دار شوند و قطعاً تحقق این امر 

باعث می شود که این سراب ها ردیف ملی بگیرند.
وی تصریح کرد: اخیراً با تالش های نماینده نهاوند و 
با حضور معاون امور اقتصادی ســازمان برنامه و بودجه 
کشور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه استان همدان، 
ضمن بازدید از سراب های شهرستان 70 میلیارد ریال 
اعتبار ویژه برای ســه سراب  شهرستان اختصاص دادند 

که این اعتبار ویژه جذب شد.
ناصــری افزود: ایــن اعتبار به منظور ســاماندهی و 
تقویت زیرســاخت های گردشگری در سه سراب گیان، 

گاماسیاب و فارسبان در نظر گرفته شده است.
وی عنوان کرد: همچنین امسال 350 میلیون تومان 
از محل اعتبارات گردشگری استان برای سراب گیان در 
فاز اول در نظر گرفته شد و عملیات اجرایی فاز نخست 
پروژه روشــنایی سایت اصلی ســراب گیان نهاوند آغاز 
شده اســت. فرماندار نهاوند با اشاره به اجرای روشنایی 
مسیر دسترسی این سراب طی سال گذشته، بیان کرد: 
خوشــبختانه با پیگیری های صورت گرفته و مساعدت 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان در خصوص 
روشــنایی ســراب گیان تاکنون اقدامات خوبی صورت 

گرفته است.
ناصری با اشاره به لزوم تأمین زیرساخت های مناسب 
گردشگری در نهاوند، تأکید کرد: اعتبار مورد نیاز برای 
اجرای فاز دوم روشنایی سراب گیان در نیمه دوم سال 

نهایی خواهد شد.
وی تصریــح کرد: در حال حاضر با توجه به اقدامات 
صــورت گرفته در ســراب گیــان و ســایر تفرجگاه ها 
هیچ گونه خأل امنیتی برای اســتفاده مردم و مسافران 
وجود ندارد و بســتر برای حضور گردشگران در تمامی 
ســاعات شبانه روز فراهم شده اســت. ناصری با دعوت 
از مــردم برای حضور در شهرســتان نهاوند با توجه به 
فرارسیدن فصل تابستان، افزود: نهاوند با تمامی امکانات 
رفاهی و خدماتی و همچنین بــا بهره گیری از بیش از 

13 چشمه سراب طبیعی آماده حضور گردشگران است.
وی از اضافه شدن 20 چشمه سرویس بهداشتی در 
سراب گیان اشاره کرد و گفت: شهرداری باید نسبت به 
ساماندهی و هدایت آب راه های سطحی جاری در سراب 

وارد عمل شود.

مدیر صنعت، معدن و تجارت اسدآباد خبر داد

ایجاد مجتمع قالی بافی در اسدآباد

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر صنعت، معدن 
و تجارت اسدآباد از ایجاد مجتمع قالی بافی در این 

شهرستان خبر داد.
رحیم قربانی در گفتگو بــا خبرنگار هگمتانه اظهار 
کرد: با رایزنی های صورت گرفته توسط نماینده اسدآباد 
در مجلس شورای اسالمی ارائه تسهیالت برای راه انداری 

مجتمع قالی بافی در این شهرستان فراهم شده است.
وی گفت: سابقه اسدآباد در هنر قالی بافی به گذشته 
دور بــاز می گردد که در این میان مردمان روســتاهای 

ملحمدره و چنار علیا پیشروی این هنر هستند.
قربانی گفت: امســال 318 میلیون تومان تسهیالت 

توسط بانک های عامل به متقاضیان قالی بافی پرداخت 
شــده است که در تالشیم با جذب اعتبارات بیشتر این 

میزان تسهیالت ارائه شده را افزایش دهیم.
مدیر صنعت، معدن و تجارت اسدآباد در بخش دیگری 
از ایــن گفتگو به فعالیت های صورت گرفته در چهار ماه 
اخیر اشــاره کرد و گفت: در این مدت هیچ مشکلی در 

خصوص توزیع کاالهای اساسی وجود نداشته است.
وی افــزود: 204 هــزار کیلوگــرم قنــد و 180 
هزارکیلوگرم شکر در چهار ماهه نخست سال در اختیار 
مردم شهرستان قرار گرفته است که این توزیع عالوه بر 
سطح شهر در روستاهای شهرستان صورت گرفته است.

قربانی میزان گوشت توزیع گوشت در این شهرستان 
را هشت هزار و 755 کیلوگرم عنوان کرد و گفت: کمیته 
امداد، بهزیستی و افراد کم توان از جمله کسانی بودند 

که توانستند گوشت یارانه ای دریافت کنند.
مدیر صنعت، معدن و تجارت اسدآباد در مورد تعداد 
بازرســی های صورت گرفته از واحدهای صنفی گفت: 
از ابتدای ســال جاری با همکاری اتاق اصناف دو هزار 
و 460 مورد بارزســی از واحد های صنفی شهرســتان 

صورت گرفته که در این رابطه 88 مورد واحد صنفی به 
تعزیرات معرفی شده است.

قربانی با اشــاره به ماده قانونی در زمینه الزام نصب 
برچســب قیمت اظهار کرد: طبق ماده 15 قانون نظام 
صنفی افراد صنفی عرضه کننده کاال و خدمات مکلفند 
با الصاق برچسب روی کاال یا نصب تابلو در محل کسب 
یا حرفه، قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمات را به طور 
روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت 

باشد اعالم نمایند.
مدیر صنعت، معدن و تجارت اســدآباد خاطرنشان 
کــرد: اداره صنعت، معدن و تجارت اســدآباد به عنوان 
عضــو کوچکی از تولید، از تمامی طرح ها و ایده های که 
به امر تولید و اشتغال در روستاها توجه نمایند، حمایت 

نموده و زمینه اجرایی شدن آن ها را فراهم می کند.
وی از همــه صاحبان فکر و ایده تقاضــا کرد اداره 
صنعت، معــدن و تجــارت اســدآباد را در زمینه های 
گوناگون یاری کنند و کســانی که تمایل به فعالیت در 
طرح های صنعتی دارند درخواســت کرد تا با مشــاوره 

رایگان طرح های خود را به ثبت برسانند.

قربانی همچنین از برگزاری همایش بانوان فعال در 
حوزه کسب و کار خبر داد و گفت: این همایش به منظور 
تجلیل از بانوان فعال در عرصه اقتصادی و اشتغال است 
که در شهریور امسال با همکاری دستگاه های متولی از 

جمله اداره صمت برگزار می شود.
مدیر صنعت، معدن و تجارت اســدآباد ضمن تأکید 
بر جلوگیری از خام فروشــی مــواد اولیه اظهار کرد: از 
مســؤوالن تقاضا داریم که زمینه های رشــد و توسعه 

شهرستان را مد نظر داشته باشند.
قربانی در خصوص وضعیت ذوب آهن اســدآباد هم 
گفت: با پیگیری های نماینده مردم اسدآباد در مجلس 
شورای اســالمی و با توجه به اینکه مناقصه ذوب آهن 
برگزار شده است به زودی شرکت صبا نور فرد برنده را 
اعالم می کند تا تولید فرومنگنز در دستور این کارخانه 

قرار بگیرد.
وی در خاتمــه ضمن تقدیر از همــه همکاران اداره 
صنعت، معدن و تجارت اسدآباد گفت: متقاضیان کسب 
و کار می توانند همه روزه با شــماره های 33123433- 

33125999 برای راهنمایی و مشاوره تماس بگیرند.

شهرستان
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اطالع نگاشت

18 گروه جهادی
 16 خانه سيل زده را بازسازی می کنند

همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
سپاه  دانشجویی  بسيج  مسؤول 
گفت:  همدان  انصارالحسين)ع( 
دانشجویان  از  جهادی  گروه   18
همدان امر بازســازی 16 منزل 
مســکونی برای ســيل زدگان 

استان را عهده دار شدند.
طیب فریادرس در گفتگویی اظهار 
کرد: امســال برنامه گروه های جهادی 
دانشجویی همدان معطوف به بازسازی 
منازل مســکونی افراد آسیب دیده از 

سیل در استان شده است.
وی با اشــاره به اینکه عالوه بر 18 

گروه فعال در امر بازســازی دو یا سه گروه دیگر نیز در 
بخش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فعال می شوند، 
افزود: با برنامه ریزی های انجام شده در تالش هستیم، 
پروژه هایی که از ابتدای تابستان آغازه شده اند را تا هفته 
بســیج و آن دسته از پروژه هایی که در انتهای تابستان 
فعال می شــوند را نهایتاً تا دهه فجــر آماده کرده و به 
بهره برداری برسانیم. فرمانده بسیج دانشجویی همدان 
بیــان کرد: 18 گروه جهادی نزدیک به هزار نفر، 12 
پروژه بازســازی در کبودراهنــگ، 2 پروژه در رزن و 
در شهرستان های نهاوند، تویسرکان و مالیر نیز چند 
پروژه دیگر را آغاز کرده و در تالشــند این پروژه ها را 

در کمترین زمان به پایان برسانند. وی تصریح کرد: 
بازسازی واحدهای مسکونی افراد زیر پوشش کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی نیز با کمک هزینه 
75 میلیون تومان برای ساخت، به گروه های جهادی 

بسیج دانشجویی استان همدان واگذار شده است.
فریــادرس درباره احتمال حضور گروه های جهادی 
دیگر استان ها در همدان نیز عنوان کرد: استان همدان 
هرساله میزبان اردوهای جهادی پزشکی از دانشگاه های 
کشــور اســت اما امســال با توجه به وقوع ســیل در 
استان هایی مانند لرستان و گیالن احتمال حضور این 
گروه ها برای خدمت رسانی در این مناطق، بیشتر است.

رئیس تعاون روستایی شهرستان همدان:

خرید 1300 تن گندم در همدان
کشاورزان محصول خود را به دالل و واسطه ندهند

هگمتانه، گــروه خبر همدان: 
رئيس تعاون روستایی شهرستان 
همــدان از خرید یک هزار و 300 
تن گندم در چهــار مرکز تعاون 
همدان خبر  روستایی شهرستان 
نگرانی  داد و گفت: کشــاورزان 
برای تحویل گندم نداشته باشند.

در گفتگویی  مسعودعلی سعیدی 
با بیان اینکه در شهرســتان همدان 
چهــار مرکز برای خرید گندم در نظر 
گرفته شده اســت اظهار کرد: تعاون 
تولیدی عبدالحریم، تعاون روســتایی 
کــوزره، تعاون روســتایی امزاجرد و 

تعاون روســتایی قهاوند چهار مرکز خرید گندم در 
شهرستان همدان هستند.

وی با اشــاره به اینکه خرید شروع شده و تاکنون 
بالــغ بر یک هــزار و 300 تن گنــدم تحویل گرفته 
شده اســت بیان کرد: نخستین فهرست نیز از سوی 
تعاون روســتایی تحویل بانک شد تا پول به حساب 

کشاورزان واریز شود.
رئیس تعاون روســتایی شهرستان همدان ضمن 
تأکید بر اینکه کشاورزان نگرانی برای تحویل گندم 
نداشته باشند افزود: مراکز خرید گندم تا ساعت 9 

شــب باز است. وی با بیان اینکه قیمت خرید گندم 
همچنان یک هزار و 700 تومان است گفت: قیمت با 

توجه به پاکی گندم باال و پایین می شود.
سعیدی با اشــاره به اینکه هنوز ظرفیت خالی در 
مراکز وجود دارد یادآور شــد: کشاورزان سعی کنند 
محصول خود را به مراکز خرید تعاون روستایی تحویل 
دهند و دسترنج خود را به دالل و واسطه ندهند. وی 
وضعیت حمل را خوب دانســت و گفت: شرکت غله 
مصمم است امسال حمل خوبی از مراکز خرید صورت 

گیرد و مشکل سال گذشته وجود نداشته باشد.

مدیریتکشورنیازمنداستعدادیابیاست
هگمتانه، گروه خبر همدان: یک کارشــناس 
مســائل اقتصادی با بيان اینکه مدیریت کشور 
برنامه هایی  گفت:  اســت  استعدادیابی  نيازمند 
اســتعدادهای  نمی توانند  جدید«  »عصر  چون 
واقعی کشــور را احصا کننــد چراکه باید برای 
مدیریت امور کشــور در حوزه استعدادیابی گام 

برداریم.
مهــدی خیراللهی ظهــر دیروز در جمــع فعاالن 
دانشــجویی دانشگاه های آزاد اســالمی سراسر کشور 
در دانشــگاه آزاد اســالمی واحد همدان با بیان اینکه 
برای موفقیت نبایــد منتظر دعوت دیگران ماند اظهار 
کرد: به واســطه اتکا به بیرون باید در انتظار پاپوش و 

سنگ اندازی باشیم.
وی با بیــان اینکــه خداوند برکــت را مخصوص 
تالشگران قرار داده اســت افزود: امروز افرادی کارایی 
الزم را دارند که دارای قدرت حل مسأله بوده و سرعت 
الزم در کار را به دســت آورند بنابراین باید به صورت 

مداوم فکر کرد.
این کارشــناس مســائل اقتصادی با بیــان اینکه 
دانشــجویان ما دارای اعتماد به نفس پایین هســتند 
تصریــح کرد: وقتی دانشــجویان به خارج از کشــور 
می روند نمی توانند با افراد ارتباط برقرار کنند چرا که 
در درجه اول مسلط به زبان انگلیسی نیستند آن هم با 

وجود گذراندن این درس در دوران تحصیل.
وی بــا تأکید بر اینکه دروس ارائه شــده در مراکز 
آموزشی ما، قدرت حل مسأله را در افراد ایجاد نمی کند 

ادامــه داد: برنامه هایی چون »عصر جدید« نمی توانند 
استعدادهای واقعی کشــور را احصا کنند چراکه باید 
برای مدیریت امور کشــور در حوزه استعدادیابی گام 

برداریم.
*مشــکل فروش برخی محصوالت به خاطر 

تنبلی و نداشتن علم است نه تحریم
خیراللهی در ادامه با بیان اینکه برای کشور افرادی 
که قدرت ایجاد ارزش افزوده داشــته باشــند، حیاتی 
هســتند خاطرنشــان کرد: نباید فراموش کنیم پول 
چرک کف دســت نیست، بلکه پاداشــی است که در 
مقابل ارائه ارزش به دیگران، سازمان ها و کشورها داده 

می شود و آن را دریافت می کنیم.
وی با تأکید بر اینکه پول نماد ارزش اســت گفت: 
مــا باید بتوانیم محصوالت خود مانند خرما، ســیب و 
زعفران را بفروشــیم، مشــکل فروش ایــن موارد به 
تحریم ها بازنمی گردد بلکه به تنبلی و نداشــتن علم و 

دانش الزم مربوط می شود.
این کارشناس مســائل اقتصادی با بیان اینکه باید 
نیروهای انســانی مطلوب را تربیت و در جای مناسبت 
استفاده کرد اظهار کرد: تأمین منابع متخصص انسانی، 
افزایــش بهره وری به طــوری که بــا کمترین هزینه 
دستاورد بیشــتری داشته باشــیم و در نهایت تأمین 
منابــع مالی از ارکان مهم یک کســب و کار اقتصادی 

موفق به شمار می روند.
*افرادی که قدرت حل مســأله دارند، قدرت 

تيم سازی هم دارند

وی با تأکید بر اینکه افرادی که قدرت حل مســأله 
دارند، قدرت تیم ســازی هم دارند افزود: پس از جنگ 
جهانی دوم، تیم سازی به وجود آمد به طوری که الزم 
نیســت همه اعضای یک تیم دارای یک خط و شیوه 

فکری باشند.
این مدرس دانشــگاه با بیان اینکه انقالب اسالمی 
را تشــکل ها ایجاد کردند تصریح کرد: افرادی که آن 
روزها در تیم ها بودند، امروز مسؤول هستند، بنابراین 

تشکل ها می توانند تأثیرگذار باشند.
وی با تأکید بر اینکه علم، قدرت و ثروت را برای ما 
به ارمغان می آورد ادامه داد: در یک جامعه موفق، افراد 
ابتدا به خودشناسی پرداخته و بعد به شناسایی محیط 
جغرافیایی خود از جمله محله، شــهر، استان، کشور و 

جهان می پردازند.
خیراللهــی با بیــان اینکه دو نوع اقتصــاد دولتی 
و خصوصی در جهــان وجود دارد خاطرنشــان کرد: 
خالقیت بالی جان اقتصاد دولتی اســت چراکه دولت 

برنامه ای برای سرمایه های اضافی ندارد.
وی گفت: در اقتصاد غیردولتی که مبنا بر اســاس 
خالقیت مردم اســت، فعالیت بیشــتر مردم به معنای 
پرداخت بیشــتر مالیات و افزایش درآمد دولت است، 

پس دولت از خالقیت ها هم حمایت می کند.
این اســتاد دانشــگاه در بخش پرســش و پاسخ 
دانشجویی نیز اظهار کرد: سند 2030 به دلیل کوتاهی 
ما در اجرای ســند تحول بنیادیــن آموزش و پرورش 
اســت و تا زمانی که ما برنامه الزم برای اجرا نداشــته 

باشیم، ســازمان های بین المللی برای اجرای 2030 به 
ما فشار خواهند آورد.

*در دانشگاه ها باید آموزش به شرط اشتغال 
رخ دهد

وی در ادامه با بیان اینکه در دانشگاه ها باید آموزش 
به شرط اشــتغال رخ دهد افزود: دانشــگاه نتوانسته 
انتظارات دانشــجو و اولیا را برآورده کند، بنابراین اگر 

دانشگاه مهارت محور بشود، نیاز به بودجه ندارد.
اگر دانشگاه مهارت آموزی  خیراللهی تصریح کرد: 
را تضمیــن کنــد، افراد بــه مهارت می رســند، باید 
تضمیــن دهد که در صــورت نیافتن شــغل، هزینه 

دانشجو را بازگرداند.
وی در پایان ســخنانش نیز با بیــان اینکه صنعت 
نویسندگی در ایران هنوز به وجود نیامده است تصریح 
کرد: یعنی از راه نویســندگی نمی شــود پولدار شــد، 
بنابراین نویسندگان و ناشران ما دچار مشکل هستند.

راهبرد پس انداز در مدیریت اقتصاد خانواده
شهرام شيرکوند

نخســتین چیزی که با شــنیدن واژه پس انداز به 
ذهن بســیاری از افراد متبادر می شود، بانک است اما 
پس انــداز یا همان saving در واقــع »درآمد خرج 
نشــده یا مصرف معوق است. « یعنی میزانی از درآمد 
کــه ما آن را خرج نمی کنیم یا اموالی که برای مصرف 

آینده کنار می گذاریم.
پس انداز در اصل به معنی ذخیره و اندوخته اســت 
و پس انــداز را می توان به دو گروه پولــی و غیرپولی 
تقسیم کرد. عاملی که ما را به پس انداز وادار می کند، 
تمایل مان به بهبود وضع مادی و رســیدن به نشــاط 
و آرامش اســت. پس انداز کــردن خودش یک مهارت 
است، یک هنر و یک تکنیک است که باید یاد بگیریم. 
پس انداز ارتباطی به میــزان درآمد ندارد و میزان آن 
یکی از عوامل نشــان دهنده میزان توسعه یافتگی در 
جوامع اســت. به طور مسلم جوامع کمتر توسعه یافته 
نســبت به ســایر جوامع پس انداز کمتری دارند. این 
اصــل را می توان به خانواده ها نیــز تعمیم داد؛ به این 
معنــا که خانواده های مرفه، پس انداز بیشــتری دارند 
و هــر چه وضعیت اقتصادی خانواده ضعیف تر باشــد، 
پس انداز کمتری نیز دارد. بنــا بر تعریف اقتصادی به 
مازاد مخارج ســال پس انداز گفته می شود. در حقیقت 
پس انداز یعنی انصراف از مصرف در زمان حال. میزان 
پس انداز ماهانه باید در زمان بودجه بندی تعیین شود. 
اعضــای یک خانواده با هوش مالــی باال در ابتدای هر 
ماه مقدار مشخصی از درآمدشان را پس انداز می کنند. 
میــزان پس انداز ارتباطــی به مقدار درآمــد ندارد و 
خانواده هــای موفق تنها با مقدار پول باقیمانده پس از 
کســر مبلغ پس انداز زندگی می کنند. به طور معمول 

در بودجه بنــدی10 تا 20درصد درآمــد به پس انداز 
تخصیص می یابد. امروزه ثروتمندترین افراد کســانی 
نیســتند که درآمد باال یا نقدینگی زیادی دارند بلکه 
آنهایی هســتند که مدیریت مالی داشته باشند. یعنی 
برای آموختن سواد مالی زمان و سرمایه صرف کرده اند 
چراکه ما به طور معمول در هر زمینه ای دانشی داریم 
کــه این دانش و ســواد مالی به ما کمــک می کند تا 
بتوانیم در زندگی با هر شــغلی، هزینه ها را منطبق با 
درآمد مدیریت کرده و بخشی را به پس انداز تخصیص 
دهیم. البته هر قدر میزان پس انداز نســبت به هزینه 
رخدادهای پیش بینی نشــده نزدیک تر باشد، اعضای 
خانــواده از امنیت روحی و روانی بیشــتری برخوردار 
خواهنــد بود. همچنیــن پس انداز می تواند به رشــد 
اقتصــاد در جامعه کمک کند. به طــور کلی می توان 

پس انداز را به دو گروه پولی و غیرپولی تقسیم کرد.
پس انداز یکی از بهترین روش ها برای سهیم کردن 
نسل آینده در ســرمایه هایی است که امروز در اختیار 
ما قــرار دارد. پس انداز اقتصادی یا اجتماعی ســبب 
آرامش روانــی، کاهش اضطراب، افزایــش اعتماد به 
نفس و امنیــت خاطر خانواده می شــود. در پس انداز 
کردن مدیریت هزینه ها بیش از اختیار بر مســؤولیت 
تأکید دارد. کارشناسان نبود پنهانکاری در زمینه مالی 
و میزان درآمد، صرفه جویی و پس انداز را از ویژگی های 
خانواده خوشبخت عنوان می کنند. همچنین معتقدند، 
پس انــداز کردن جــزو برنامه های اقتصــادی خانواده 
خوشبخت اســت و کوتاه ترین مســیر برای پس انداز 
صرفه جویی و کاهش هزینه های جاری اســت. به طور 
حتــم اگر فرزندان خانواده از ابتدا پس انداز را بیاموزند 
در سنین بزرگسالی کمتر زیرفشار مالی قرار می گیرند.

همان طور که اشاره شد، مدیریت مالی و اقتصادی در 
خانواده یکی از مهارت های افراد در زندگی اســت. برخی 
از افراد در این زمینه از توان مدیریت باالیی برخوردارند 
و به راحتی قادر به پس انــداز کردن برای تأمین اهداف 
و آمال خانواده خود هســتند اما برای برخی دیگر تأمین 
هزینه های زندگی یکی از تالش هــای بزرگ زندگی به 
شمار می رود که این افراد نمی توانند به راحتی هزینه ای 
را پس انداز کنند اما برای تحقق اهداف مالی در زندگی، 
پس انداز بخشی از درآمد ماهانه اجتناب ناپذیر است. برای 
توســعه یک برنامه پس انداز واقع بینانه باید برنامه ریزی 
دقیقی داشــته باشیم به این ترتیب که: 1- کل درآمدها 
و مخارج تــان را ثبت کنید، 2- حتما بودجه بندی کنید، 
3- برای پس اندازتــان برنامه ریزی کنید، 4- هدف های 
اقتصادی تان را مشــخص کنیــد، 5- اولویت های تان را 
مشــخص کنید، 6- پس اندازهای متفاوت و راهبردهای 
ســرمایه گذاری بــرای هدف های متفاوت، 7- بر رشــد 
پس اندازتان نظارت کنید. البته برخی افراد برای اینکه در 
کدام بخش سرمایه گذاری کنند و چه روشی را در پیش 
بگیرند که از ارزش سرمایه کاسته نشود، نه تنها به آرامش 
نمی رسند بلکه آســایش خود را نیز از دست می دهند. 
درحالی که باید توجه داشت که پس انداز در کوتاه مدت 
جواب نمی دهد و در نحوه نگهداری مبلغ پس انداز باید به 
مسائل تورمی و ارزش پول توجه ویژه داشت و برای حفظ 

ارزش پس انداز از مشاوران خبره مالی راهنمایی گرفت.
گفتنی است این مطلب در صفحه 5 چاپ 27 
فروردین 1397 روزنامه هگمتانه منتشــر شده 
که در آن نام نویســنده از قلم افتاده است. در 
این شماره همان مطلب با ذکر نام نویسنده آن 

مجدداً منتشر می شود.

گردوغبار و افزایش دما در انتظار همدانی ها
مرکز  کارشناس  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
پيش بينی هواشناسی اســتان همدان از وجود 
گردوغبار در آسمان اســتان و افزایش دما در 

روزهای پيش رو خبر داد.
محمدحســن باقری شکیب در گفتگویی در تشریح 
این خبــر بیان کرد: بــا توجه به آخرین نقشــه های 
هواشناســی و اطالعــات ماهواره ای تا اواســط هفته 
آینده شــاهد افزایش نســبی دما تا بیش از 38 درجه 

سانتیگراد خواهیم بود.

وی با اشــاره به اینکه دیروز دمای شهر همدان 36 
درجه ســانتیگراد بود و رفته رفته این دما به 38 درجه 
ســانتیگراد همراه با گردوغبار خواهد رســید، عنوان 
کرد: از روز آینده انتظار می رود دمای روزانه هوا روند 
افزایشــی داشته باشد به طوری که تا سه روز آینده در 
برخــی از نقاط دمای هوا به بیش از 38 درجه خواهد 
رسید. باقری شکیب خاطرنشان کرد: دمای روز گذشته 
هوا یک درجه افزایش داشته و دما از 17 تا 36 درجه 

سانتیگراد در نوسان بوده است.

وی اظهار کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری 
و در ســاعات بعدازظهر همراه بــا افزایش ابر و گاهی 
وزش بــاد خواهد بود به طوری که این جو تا یک هفته 

دیگر پایدار می ماند.
کارشــناس مرکز پیش بینی هواشناســی اســتان 
همدان در پایان یادآور شــد: در 24 ســاعت گذشته 
فامنین با 38 درجه ســانتیگراد گرم ترین و بهار با 13 
درجه ســانتیگراد خنک ترین نقاط اســتان را به خود 

اختصاص داده اند.

خبــر

مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان همدان:

اجرای طرح ملی 
هویت گذاری دام سنگین

 تا پایان شهریورماه
امور  مدیر  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
دام جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره 
به طرح ژنتيکی گوســفند پربازده با بيان 
تأمين  برای  راه  بهتریــن  این طرح  اینکه 
گوشت قرمز گوسفند است افزود: براساس 
باید 3 ميليون  قانون در کل کشور ساالنه 
واحد دامی متکی به مراتع را از مراتع خارج 
کنيم در نتيجه باید 3 ميليون واحد دامی 

جایگزین شوند.
علی خدارحمی دیروز در گفتگویی با اشاره 
به اجــرای طرح هویت گــذاری دام در همدان 
اظهار کــرد: اجرای طرح ملی هویت گذاری دام 
برای دام ســنگین تا ابتدای مهرماه و برای دام 

سبک تا پایان سال فرصت دارد.
وی گفت: این طرح مهم از سال گذشته آغاز 
شده و در دامداری های صنعتی اجرایی می شود.

وی بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح دام 
شماره گذاری شده و مشخصات آن وارد سامانه 
شده و شناســنامه صادر می شود گفت: از سال 
گذشته اعالم شد برای خرید و فروش، حمل و 
نگهــداری دام و جلوگیری از قاچاق دام مالکان 
دامداری هــا موظف به شــماره گذاری دام های 

خود هستند.
مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان همدان 
با اشاره به اینکه باید شماره گوش 15 رقمی به 
دام زده شود و اطالعات دام را وارد سامانه کنند 
تأکید کــرد: اجرای طرح ملی هویت گذاری دام 
برای دام سنگین تا ابتدای مهرماه سال جاری و 

برای دام سبک تا پایان سال فرصت دارد.
وی با اشاره به اینکه دو ماه پیش مرکز اصالح 
نژاد با چهار اتحادیه دامــداران، اتحادیه صنعت 
دامپروری، اتحادیه عشایر و دامپزشکی در رابطه 
بــا طرح هویت گذاری تفاهــم نامه امضا کردند 
افزود: به این اتحادیه ها فقط شــماره گوش دام 

داده می شود و بین عامالن توزیع می کنند.
خدارحمــی با اشــاره به اینکــه این چهار 
اتحادیــه 30 عامل پالک زن در شهرســتان ها 
دارند افزود: در ســال گذشته 108 هزار پالک 
گوش دام سبک خریداری شد که همه مصرف 

شده است.
وی ادامــه داد: اتحادیه دامــداران 45 هزار 
پالک گوسفندی، 20 هزار پالک بز و 2 هزار و 

200 عدد پالک برای گاو خریده است.
مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان همدان 
با اشاره به طرح ژنتیکی گوسفند پربازده با بیان 
اینکه این طرح بهترین راه برای تأمین گوشــت 
قرمز گوسفند است افزود: براساس قانون در کل 
کشور ســاالنه باید 3 میلیون واحد دامی متکی 
بــه مراتع را از مراتع خارج کنیم در نتیجه باید 

3 میلیون واحد دامی جایگزین شوند.

خبــر

استقرار »چشم پزشک« در پلی کلینیک 
شهید شهبازی

فعالیت واحد سونوگرافی
 و رادیولوژی

 در انتظار جذب متخصص

رئيس  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
از  شهبازی  شــهيد  تخصصی  پلی کلينيک 
مرکز خبر  این  به  اضافه شدن چشم پزشک 
داد و گفت: با جذب متخصص رادیولوژیست 
واحد ســونوگرافی و رادیولــوژی نيز فعال 

می شود.
علیرضا بی نیــاز در گفتگویی با بیان اینکه در 
ســال 97 در بخش داروخانــه 13 میلیارد ریال 
برای تهیه دارو هزینه شــد اظهار کــرد: در این 
سال در تهیه وسایل و تجهیزات مصرفی پزشکی 
یک میلیــارد و 872 میلیون ریال صرف شــد که 

نسبت به سال قبل 50 درصد افزایش داشت.
وی با بیان اینکه از ابتدای ســال در درمانگاه 
تخصصی پلی کلینیک شهید شهبازی سه روز در 
هفته متخصص چشــم فعال شــده است تصریح 
کرد: در درمانگاه تخصصی این پلی کلینیک بیشتر 

تخصص های کلیدی فعال هستند.
رئیس پلی کلینیک تخصصی شهید شهبازی با 
اشــاره به اینکه درمانگاه قلب و پوست سه روز در 
هفته در پلی کلینیک فعال اند گفت: درمانگاه مغز 
و اعصاب و جراحی مغز و اعصاب دو روز در هفته 
و چشــم پزشــک یک روز در میان فعال هستند 
که با رایزنی های صــورت گرفته احتمال افزایش 

فعالیت چشم پزشک در طول هفته وجود دارد.
وی بــا بیان اینکــه در تخصص هایی که برای 
کلینیک تعریف شــده خدمات ارائه می شــود و 
کمبودی وجود ندارد افزود: تنها به دنبال افزایش 
ســطح فعالیت متخصص مغز و اعصاب در طول 

هفته هستیم.
بی نیاز با تأکید بــر اینکه واحدی غیرفعال در 
پلی کلینیک شهید شهبازی وجود ندارد گفت: اگر 
بتوانیم متخصص رادیولوژیست جذب کنیم واحد 

سونوگرافی و رادیولوژی هم فعال خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا کمبــود متخصص 
رادیولوژیست در اســتان و کشور مواجه هستیم 
افزود:  با تمهیدات تأمین اجتماعی خوشــبختانه 
در تأمین دارو جز در برخی مواقع نادر با مشــکل 

مواجه نشده ایم.

خبــر همدان
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ورزش

خبــر

تویسرکان
 میزبان لیگ دوچرخه سواری

رئيس  حقيقی  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
اداره ورزش و جوانان تویســرکان با رؤسای 
و  ســواری  دوچرخه  جودو،  فدراســيون 

ژیمناستيک دیدار و گفت و گو کرد.
روز گذشــته محمدمهدی مفتح نماینده مردم 
تویســرکان به همراه حقیقی رئیــس اداره ورزش 
و جوانان شهرســتان با آرش میراسماعیلی رئیس 
فدراســیون جودو دیدار و در مورد ورزش جودوی 
تویسرکان بحث و تبادل نظر کردند. در این جلسه 
مقرر شد با توجه به درخشش جودوکاران تویسرکانی 
در مسابقات کشوری، فدراسیون جودو در دو مرحله 

دو تخته تشک به اداره شهرستان تحویل دهد.
پس از این جلســه نماینده تویسرکان و رئیس 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان با خسرو قمری 
رئیس فدراسیون دوچرخه سواری دیدار کردند. در 
این جلسه مقرر شد که میزبانی لیگ برتر دوچرخه 
سواری مهر ماه سال آتی در شهرستان تویسرکان 

در دو رشته انفرادی و تایم تریل برگزار شود.
پس از این جلســه نماینده تویسرکان و رئیس 
اداره شهرستان با خانم درگاهی رئیس فدراسیون 
ژیمناســتیک دیدار کردند که در این جلسه مقرر 
شد تجهیزات کامل رشته ژیمناستیک در اختیار 

اداره ورزش و جوانان قرار گیرد.

خبــر

قهرمانان تکواندوی بانوان همدان 
معرفی شدند

هگمتانــه، گــروه ورزش: برترین هــای 
بانوان همدان در رده های ســنی  تکواندوی 
با برگزاری یک دوره  جوانان و بزرگســاالن 

مسابقه معرفی شدند.
در این پیکارها که حکم انتخابی استان همدان 
را داشت، 85 تکواندوکار از شهرستانهای رزن، بهار، 
نهاوند، مالیر و باشــگاه های همدان، کانون مهدیه، 
کارگــران، برنا، خانه تکواندو و فردوســی شــرکت 
داشتند. در این پیکارها فاطمه همایونی در وزن اول، 
زینب ســیاحت از رزن در وزن دوم، حدیثه نیازی 
فرید از بهار در وزن ســوم و مریم کاظمی از مالیر 
در وزن چهارم سکوهای قهرمانی را تصاحب کردند.

همچنین فاطمه احمدی فردوس از خانه تکواندو 
همــدان در وزن پنجم، مهدیــه محمدمظاهری از 
کانون مهدیه همدان در وزن ششــم، زینب اسدی 
از باشگاه فردوســی در وزن هفتم و آرزو قاسملو از 

بهار در وزن هشتم عنوان های برتر را کسب کردند.
نفرات برتر این رقابت ها یازدهم مرداد امسال به 

رقابت های قهرمانی کشور اعزام می شوند.

درخشش ورزشکاران مالیری در 
مسابقات قهرمانی کاراته کشور

هگمتانه، گروه ورزش: ورزشکاران مالیری 
برنز مسابقات  شش نشان ارزشــمند طال و 

قهرمانی کاراته کشور را از آن خود کردند.
تیــم هفت نفره کاراته شهرســتان مالیر که در 
سبک کیوکوشین به نمایندگی از استان همدان در 
سه رده سنی خردســاالن، جوانان و بزرگساالن در 
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته کشور به مبزبانی 
شهرستان ساوه شرکت کرده بود توانست شش نشان 
ارزشــمند طال و برنز این مسابقات را کسب نماید. 
نشان آوران به ترتیب رده سنی خردساالن: امیر علی 
چهاردولی و محمد علی سید موسوی در وزن منهای 

25 کیلوگرم مقام سوم و نشان برنز
رده سنی جوانان: حسن افصحی در وزن منهای 

65 کیلوگرم مقام اول و نشان طال
رده سنی بزرگســاالن: مهدی فعلی در وزن به 
اضافــه90 کیلوگرم مقام اول و نشــان طال و ایمان 
عبادت طلب در وزن منهــای60 کیلوگرم و دانیال 
هنرمندی در وزن منهای 70 کیلوگرم مقام ســوم 
و نشان برنز گفتنی اســت، علیرضا عبادت طلب و 
محمد واحدی طی حکمی از سوی فدراسیون کاراته 
کشــور قضاوت و داوری این مســابقات را برعهده 
داشــتند که با قضاوت خوب و عادالنه خود در این 

مسابقات خوش درخشیدند.

ورزشمحالتهمداننیازمندساختارقانونمنداست
محالت  ورزش  رئيس  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
همدان گفت: ورزش محالت این شــهر نيازمند 

ساختار و تشکيالت قانونمند است.
سعید پناه آبادی در نشست هم اندیشی کمیته های 
ورزش محــالت و کارگــروه ورزش دفتــر حمیدرضا 
حاجــی بابایی نماینــده مردم همــدان و فامنین در 
مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: ورزش محالت 
هم اکنون بیش از 10 هزار ورزشــکار ســازمان یافته 
دارد اما به لحاظ ساختار سازمانی هنوز جایگاه حقوقی 

مشخصی ندارد.
وی اضافه کرد: همه ســاله المپیاد ورزش محالت 
زیر نظر شــهرداری همدان برگزار می شود در حالیکه 

ورزش محالت دارای تشکیالت سازمانی است که باید 
به صورت مستقل و قانونمند فعالیت کند.

پناه آبادی بیان کرد: در راســتای توســعه ورزش 
محــالت می توانیم تفاهم نامه های همکاری با ســایر 
ارگان های دولتی داشــته باشــیم اما به این دلیل که 
هنوز ساختار قانونی شکل نگرفته، همچنان به صورت 

آماتور فعالیت می کنیم.
وی با اشــاره به اینکــه توســعه ورزش محالت با 
برگزاری مســابقات فصلی و دائمی دستاوردهای مهم 
اجتماعی به ویژه در حاشیه شهر همدان به دنبال داشته 
است، گفت: بسیاری از افرادی که اعتیاد به مواد مخدر 
داشتند، شناسایی و جذب ورزش شدند و اکنون تیمی 

منتخب توسط آنان در فوتبال شکل گرفته است.
رئیس ورزش محــالت همدان خاطرنشــان کرد: 
برگزاری برنامه های متنــوع فرهنگی، اجرای گلریزان 
برای کمک به افراد نیازمند، اهدای جوایز ورزشــی به 
کودکان بی بضاعت، شناسایی استعدادها و رایزنی برای 
جذب آنها در تیم های باشــگاهی و برگزاری دوره های 
آموزشــی مختلــف از دســتاوردهای ورزش محالت 

همدان است.
مشــاور ورزشی شورای اسالمی شهر همدان افزود: 
ایجاد زیرســاخت های الزم برای ورزش محالت، توجه 
جدی به توســعه ورزش در بین بانوان، تعیین تکلیف 
وضعیت دهکــده ورزش محالت، حمایــت عملیاتی 

دســتگاه های اجرایی مرتبط و قانونمند شدن شورای 
ورزش محــالت همانند شــورای اجتماعی محالت از 

مطالبه های ما است.
وی اظهــار کرد: اعضای کمیتــه ورزش محالت با 
اقدامی خیرخواهانه در راستای برنامه های مدون شده، 
اقدام می کنند و فعالیــت آنها در این حوزه به صورت 

خودجوش است.
پنــاه آبادی با تأکید بر اینکــه متولیان ورزش باید 
قدردان زحمات کمیته ورزش محالت باشــند، گفت: 
ورزش عامل پیشگیری بسیاری از معضالت حاشیه ای 
شهر همدان شده و اقدام کمیته ورزش محالت کمتر 

از جایگاه شهروندان برگزیده نیست.

اردوی بسترسازی تيم ملی کشتی در همدان دایر شد
بسترسازی  اردوی  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
به  نونهاالن کشــور  آزاد  ملی کشــتی  تيم 

ميزبانی شهر همدان دایر شد.
این اردو به مــدت چهار روز به میزبانی شــهر 

همدان برپا شده است.
36 کشــتی گیر از استان های مختلف کشور در 
این اردو به میزبانی خانه کشــتی همدان شــرکت 

خواهند داشت.
رئیس هیأت کشتی همدان برگزاری این اردو را 

زمینه ساز رشد و بالندگی کشتی استان برشمرد.
حمیدرضا یاری افزود: برگزاری این اردو فرصت 
بسیار خوبی برای کشتی گیران نونهال همدان برای 

کسب تجربه الزم است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین مربیان ارزنده رده 
پایــه همدان می توانند از نحوه تمرین های این اردو 

به نحو احسن استفاده کنند.
همدان پس از سال ها برای نخستین بار میزبانی 

اردوی تیم ملی کشتی کشور شده است.

* همدان نایب قهرمان اميدهای ایران
رئیس هیأت کشــتی همدان با اشاره به عملکرد 
درخشــان کشــتی گیران امید همــدان گفت: تیم 
همدان موفق به کسب نایب قهرمانی کشور در این 

رده سنی شد.
یاری افزود: این موفقیت پس از سال ها به دست 
آمد و پس از مازندران توانستیم در رتبه دوم جدول 

رده بندی تیم ها قرار بگیریم.
رقابت هــا  ایــن  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
توانســتیم یک نشــان طال، یک نقره و یک برنز 

کنیم. کسب 
یاری بیــان کــرد: در وزن 97 کیلوگرم دانیال 
شــریعتی، وزن 74 کیلوگرم نیز جمال خدابنده لو 
و در وزن 70 کیلوگرم ســجاد چهاردولی به ترتیب 
نشان های طال، نقره و برنز امیدهای کشور را کسب 

کردند.
این رقابت ها برای حضور در مســابقات قهرمانی 

جهان برگزار شد.

استعدادهای برتر جودوی همدان شناخته شدند
ورزش: مســابقات جودوی  گروه  هگمتانه، 
اســتعدادهای برتر استان همدان در رده سنی 
نونهاالن و نوجوانان به ميزبانی مجموعه ورزشی 
و  شد  برگزار  نهاوند  شهرســتان  عليمرادیان 

برترین ها شناخته شدند.
در ایــن رقابت هــا و در رده ســنی نونهاالن، تیم 
شهرســتان بهار با کسب 6 نشــان طال و چهار نشان 
نقره به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های شهرستان 
همدان با 2 نشان طال و 2 نشان نقره و شهرستان نهاوند 
با یک نشــان طال و 2 نشان نقره، به ترتیب در جایگاه 
دوم و سوم ایستادند. همچنین در رده سنی نوجوانان 
تیم همدان با کسب پنج نشان طال و سه نشان نقره به 
مقام نخست دست یافت و تیم های شهرستان بهار با 
2 نشان طال و سه نشان نقره و تویسرکان با یک نشان 
طال به ترتیب ســکوهای دوم و سوم را کسب کردند. 
در بخش انفرادی رده ســنی نونهاالن نیز محمدصالح 
عبدلی از بهار در وزن 34 کیلوگرم، امیدمهدی قدرتی 
از بهار در وزن 38 کیلوگرم، ابوالفضل امینی از بهار در 

وزن 42 کیلوگرم، محمد قنبــری از بهار در وزن 46 
کیلوگرم، ابوالفضل قاضی از بهار در وزن 50 کیلوگرم 

عنوان های قهرمانی را کسب کردند.
در وزن 55 کیلوگــرم محمدمتیــن ابراهیمی از 
همدان، وزن 60 کیلوگرم ابوالفضل روزبهانی از نهاوند، 
وزن منفی 66 کیلوگرم محمدمهدی درخشان از بهار و 
وزن مثبت 66 کیلوگرم امیررضا شاهمرادی از همدان 

نیز سکوهای قهرمانی را تصاحب کردند.
در رده ســنی نوجوانــان و در وزن 50 کیلوگرم 
علیرضا ســعیدی نژاد از همــدان، وزن 55 کیلوگرم 
مرتضی جعفری از همــدان، وزن 60 کیلوگرم پوریا 
یونســی از بهــار، وزن 66 کیلوگرم رضــا کزازی از 
همدان، و وزن 73 کیلوگرم شاهرخ اسدی از همدان 

قهرمان شدند.
همچنین در وزن 81 کیلوگرم محمدمهدی گمار از 
تویسرکان، وزن منهای 90 کیلوگرم مهدی سیجانی از 
همدان و در وزن به اضافه 90 کیلوگرم کیارش قرقانی 

از همدان جایگاه نخست را به دست آوردند.

رکوردشکن باستانی کار تویسرکانی در کشور
رشــته  ورزشــکار  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
زورخانه ای تویســرکان در رقابت های کشوری 

رکوردشکنی کرد.
نخستین دوره رقابت های ثبت رکورد ورزش های 
زورخانه ای در زورخانه ملــی المپیک تهران برگزار 
شــد و علی محمد بیات ورزشــکار تویســرکانی در 
رشــته ســنگ 100 کیلوگرم موفق به کسب مقام 

شد. قهرمانی 
این باستانی کار در رشته سنگ موفق به ثبت رکورد 

با تعداد 61 جفت شد.
بیــات ســال گذشــته در مســابقات ورزش های 
پهلوانــی و زورخانــه ای و هنرهای فــردی قهرمانی 
کشور به میزبانی اســتان فارس موفق به کسب مقام 
سوم در رشته سنگ در وزن به اضافه 100 کیلوگرم 

بزرگساالن شد تا مجوز تیم ملی را کسب کند.
وی امسال با قهرمانی در رقابت های ثبت رکورد ملی 
حایز دریافت حکم، تندیس، نشان درجه یک و هدایای 

نقدی شد.

دعوت از بانوی همدانی در کارگاه مدرسی فوتبال آسيا
کنفدراســيون  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
فوتبال آســيا از معصومه شــکوری مدرس 
همدانی بــرای حضور در کارگاه مدرســان 

داوری دعوت کرد.
دبیر هیــأت فوتبال همدان در ایــن باره گفت: 
کارگاه آموزشــی مدرسان داوری آسیا از 30 مرداد 
تا اول شــهریور امسال در کواالالمپور مالزی برگزار 

می شود.
مهدی بوجاریان اظهار کرد: معصومه شــکوری به 

منظور حضور در این کارگاه آموزشی مدرسان داوری 
آسیا به مالزی می رود.

وی خاطرنشــان کرد: معصومه شکوری فروردین 
امسال برای نخستین بار به عنوان یک بانوی همدانی 
موفــق به اخذ مجوز مدرســی داوری فوتبال در قاره 

آسیا شد.
بوجاریان یادآور شــد: معصومه شکوری از داوران 
برجســته فوتبال همدان از ســال 95 به عنوان ناظر 

ای.اف.سی پذیرفته شده بود.

وی افزود: کنفدراســیون فوتبال آســیا در ســال 
میــالدی جاری با ارســال نامه ای، حضــور معصومه 
شــکوری در فهرست مدرســان داوری آسیا را اعالم 

کرد.
با اعالم کنفدراســیون فوتبال آســیا فقط این 
بانــوی داور همدانــی از کشــورمان توانســت با 
موفقیت آزمون های الزم را پشــت سر بگذارد و به 
عنوان مدرس داوری آسیا در سال جاری میالدی 

شود. انتخاب 
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استاندار همدان:

فرهنگ سازی مهمترین راه  جلوگيری از فرار مالياتی
همدان  اســتاندار  رویداد:  گروه  هگمتانه، 
گفت: فرهنگ سازی مهمترین راه  جلوگيری از 

فرار مالياتی است.
به گــزارش هگمتانــه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل امورمالیاتی اســتان همدان، به مناســبت 
گرامیداشــت هفته فرهنگ مالیاتــی، مدیرکل امور 
مالیاتی استان به همراه معاونان، رئیس اداره حراست 
و جمعــی دیگر از کارکنان این اداره کل با حضور در 

دفتر استاندار همدان با وی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار ســید ســعید شــاهرخی استاندار 
همدان ضمن عرض خیر مقدم و تبریک به مناسبت 
ایام دهــه کرامت و همچنین تبریــک روز مالیات و 
هفته فرهنگ مالیاتی به مدیرکل و کارکنان اداره کل 
امورمالیاتی استان، طی ســخنانی فرهنگ مالیات و 
قوانین مالیاتی موجود و نیز نوع نگاه به مقوله مالیات، 
در دنیــای اقتصاد امروز را مهم برشــمرد و افزود: ما 
می بایســت خیلی زودتر از اینها در راستای فرهنگ 
ســازی مالیاتی و رفع مشکالت و موانع موجود اقدام 

می کردیم.
شــاهرخی در بخش دیگری از صحبت های خود 
خاطرنشــان کرد: صرفا با اتکاء به نفت و درآمدهای 
نفتی نمی توان کشــور را اداره کرد و به توسعه واقعی 

رساند.
وی افــزود: مالیــات موضــوع جا افتــاده ای در 
کشــورهای توسعه یافته اســت و ما هم باید به این 
تکلیــف و آگاهی برســیم که بدانیم هر شــهروندی 
می بایست سهم خود را از هزینه های کشور پرداخت 

کند.
وی سپس گفت: اگر کشور نتواند توسعه پیدا کند 
تولید کننده نیز محکوم به شکســت است و در همه 
جای دنیا بخش عمده ای از خدمات در قبال دریافت 
مالیات اســت که الزم است با اصالح برخی قوانین و 

مقررات مالیاتی، رغبت مردم را برای پرداخت مالیات 
افزایش داد و در این باره فرهنگ سازی کرد.

استاندار همدان در ادامه صحبت های خود موضوع 
فــرار مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی را بســیار مهم 
عنوان کرد و افزود: فرار مالیاتی بســیار مهم است و 
باید جلوی آن گرفته شــود و نظارت جدی و قوانین 
ســخت گیرانه نیز باید برای آن اعمال کرد تا کســی 
جرأت فرار مالیاتی نداشــته باشــد چــرا که به تبع 
جلوگیــری از فــرار مالیاتی امکان فرهنگ ســازی 

مالیاتی محقق می شود.
شــاهرخی در ادامه با اشاره به مدارا کردن هرچه 
بیشــتر با مردم افزود: گاهــی تنگناهایی وجود دارد 
و شــما نیز به تبع اختیاراتی کــه دارید می توانید با 
در نظر قرارگرفتن شــرایط، با مردم مدارای بیشتری 

داشــته باشید و اگر بنا باشــد خیلی خشک برخورد 
شــود ممکن اســت منجر به نارضایتی، بیکاری و یا 
تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شــود که این امر با 
اهداف دولت در تعارض است، پس می بایست همگی 
کمک کنیم تا بتوانیم به یاری خدا به ســمت توسعه 

حرکت کنیم.
استاندار همدان افزود: مردم می بایست با اطمینان 
مالیــات بدهند و مطمئن باشــند که این پول صرف 

رفاه خود آنها می شود.
وی همچنین تصریح کرد: خرســندیم که برآیند 
کلی عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان قابل قبول 
و رضایت بخش اســت که هم توانسته اند درآمدهای 
مالیاتی پیش بینی شــده را وصول نمایند و در عین 
حال رضایت عمومی را نیز کسب کنند و در مقایسه 

با دیگر دستگاه ها کمترین شــکایت ها را نیز داشته 
باشند،که این نشان دهنده رعایت حسن خلق شما و 
همکارانتان در مجموعه امور مالیاتی اســت که باعث 
مــدارا کردن با مردم و رعایت عدالت مالیاتی شــده 
است و البته نباید به شرایط حاضر اکتفا کنیم و باید 

بیشتر تالش کنیم تا وضعیت روز به روز بهتر شود.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان نیز طی ســخنانی 
ضمن تبریــک هفته مالیــات، گــزارش کوتاهی از 
اقدامــات اداره کل امور مالیاتی اســتان همدان ارائه 
کرد و افزود: در ســال گذشته 140 میلیارد تومان از 
محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به حســاب 
شــهرداری ها و دهیاری های استان واریز شد که این 
امر می تواند تأثیر بســیار زیادی در عمران و آبادانی 

شهرها و روستاهای استان داشته باشد.
محمد دلشــادی در ادامه در خصوص جلوگیری و 
مبارزه با فرار مالیاتی نیز افزود: یکی از موضوعات مهم 
فرار مالیاتی است که سازمان امور مالیاتی کشور تمرکز 
زیــادی روی این موضــوع دارد و این اداره کل نیز به 
نوبه خود اقدامات مهمی در راستای جلوگیری از فرار 
مالیاتی انجام داده کــه این امر منجر به افزایش قابل 

مالحظه ای در درآمدهای مالیاتی استان شده است.
وی افــزود: با توجه به اینکه مبنای بررســی ها و 
رســیدگی های ما برای اخذ مالیات بر اساس اسناد، 
مدارک و دفاتــر انجام می پذیرد، ایــن امر منجر به 

وصول مالیات های واقعی و عادالنه می شود.
مدیر کل امور مالیاتی استان در پایان ضمن مهم 
خواندن تکریم ارباب رجوع افزود: در خصوص تکریم 
ارباب رجوع و جلب رضایتمنــدی آنان نیز وضعیت 
خوبی داریم و با توجه به این موضوع که ما دســتگاه 
خدمات رسان نیستیم، با هماهنگی و یکدلی موجود 
در بین کارکنان و همکاران خود توانســتیم رضایت 

نسبی مؤدیان مالیاتی را کسب کنیم.

اندیـشـــه

قلمروشنفکران؛پشتوانهسرنیزهرضاخان
هگمتانه، گروه اندیشــه: قانون اســتعماری 
»کشــف حجاب« اگرچه با نام رضاخان پهلوی 
شناخته شده، اما واقعيت آن است که او چه در 
ایده و فکر و چه در اجرا و اقدام تنها نبوده است. 
او  از چهره های فرهنگی استعماری،  مجموعه ای 
را به ایــن راه راهنمایی کرده و در ادامه، راهش 
را همــوار کردند. رهبر انقــالب در بيانات خود 
پس از بازدید از نمایشــگاه »حماسه گوهرشاد« 
زمان  معروف  فرهنگی  فرمودند: »شخصيت های 
رضاشــاه، مثاًل علی اصغر حکمــت در قضيه ی 
استعماری  نقش  ایفا کردند،  نقش  کشف حجاب 
ایفــا کردند، یعنی آن پشــت جبهه ی حقيقی 
رضاشاه اینها بودند. رضاشاه تفنگ دستش بوده 
و اینها کسانی بوده اند که فکر می ساختند و به 
رضاشاه جهت گيری می دادند که او تفنگ را کجا 
به کار ببرد.« بخش تاریخ پایگاه اطالع  رســانی 
KHAMENEI.IR در گزارشــی به شــرح برخی 
نمونه های همکاری و همفکری روشــنفکران با 

حکومت پهلوی پرداخته است.
با نگاهی بــه تاریخ، روشــنفکران و تجددخواهان 
در نسبت با روند مدرنیزاســیون رضاشاه، به دو گروه 
تقســیم می شــوند. گروهی از آن ها از ایــن پروژه ی 
مدرن سازی با تمام توان پشتیبانی کردند و رضاشاه را 
در هیأت پادشاهی تجددخواه که به عنوان یک موهبت 
تاریخــی برای اجرای آرمان ایــراِن مدرن وارد حیات 
سیاسی و اجتماعی ایرانیان شده، ستودند. این گروه تا 
بر عهده گرفتن مناصب گوناگون حکومت پیش رفتند 
و از هیچ همراهــی ای چه در مقام اجرا و چه در مقام 
تئوری پردازی دریغ نکردنــد. به این ترتیب »طبقه ی 
متوســط جدید و به ویژه بخش روشنفکری آن یکی از 
عناصر و ارکان دولت مدرن و بوروکراتیکی را تشکیل 
داده اند که در قرن بیســتم در ایران کم وبیش استقرار 
یافت.« این دســته از منورالفکران بــر این باور بودند 
کــه این اقبال بلند، بهترین فرصت اســت تا با کمک 
قدرت قاهره ی دولت، تجدد را اگرچه نه به وجه کامل 
اما تا جای ممکن و به تدریج در فرهنگ و اندیشــه ی 
جامعه ی ایرانی رســوخ داد. در فضای سیاسی کشور، 
»حزب تجدد«، هم از حامیان و بانیان انتقال سلطنت 
به خاندان نوساخته ی پهلوی بود، و هم مجموعه ای از 
چهره های تجددخواه را گردهم آورده بود که مطابق با 
ریشه دار بودن مذهب در جامعه ی ایرانی، به این نتیجه 
رســیده بودند که »اصالحات را نه با توسل به  توده ها 
بلکــه باید از طریق اتحاد با نخبگان قدرت -ترجیحاً با 
مرد قدرتمندی مانند رضاخان- ممکن ســازند.« یک 
تحلیل جامعه شناسانه نشان می دهد که افراد شاخص 
حزب تجدد، از مؤمنین درجه یک آرمان های مدرن و 

البته مذهب گریز بودند.
گــروه دومی از متجــددان هم بودنــد که اگرچه 
اصل و محتوای اقدامات رضاشــاه را پذیرفته بودند و 
می پسندیدند، اما به دلیل فضای اختناق و خودکامگی 
حاکــم بــر حکومت و شــخصیت او، مدرنیزاســیون 
رضاخانــی را ناقــص و نهایتاً نوعــی از »دیکتاتوری 
روشــنگر« و »اســتبداد منور« تلقــی می کردند. این 
جنس روشــنفکران، ِصرف تغییرات فرهنگی را کافی 
نمی دانستند و انتظار داشتند که مدرنیزاسیون سیاسی 
مانند آزادی و حقوق اجتماعی افراد هم به رســمیت 
شــناخته شــود. از این رو بعضی از آن هــا یا از همان 
نخســت و یا پس از گذشت چندی از حکومت پهلوی 
اول، خود را از حمایت رضاشــاه عزل کردند و حتی به 

قیمت جان نیز حاضر به همراهی با او نشدند.
با همــه ی این ها، چنانچه گفته شــد هر دو گروه 
در یــک نقطــه به یکدیگر می رســیدند کــه آن هم 
عبارت بــود از »ایمان به آرمان تجــدد و تأیید روند 
ایران«. تحلیل تاریخی  مدرنیزاســیوِن ضدمذهب در 

روشــنفکری متأخرتر نیز تصریح دارد که »رضاشاه نه 
یک ضد قهرمان، که ادامه دهنده ی انقالب مشــروطه 
و برآورنده ی بســیاری خواســت های برزمین مانده ی 
مشــروطه خواهان صــدر اول -البته به جز مســئله ی 
آزادی- بود.« در ادامه به برخی نمونه های همکاری و 
همفکری روشنفکران و حکومت پهلوی اشاره می شود:
* علی اصغــر حکمت؛ عامل مباشــر اجرای 

قانون کشف حجاب
یکــی از جلوه هــای همراهی و همفکــری جریان 
روشــنفکری با رضاشاه، مســئله ی حجاب بود. کشف 
حجاب فرهنگی و ســپس دولتی، رونــدی بود که بر 
اســاس انگاره های روشــنفکری از ترقــی در غرب، با 
کمک ماشــیِن زور رضاخانی محقق شــد. روشنفکر 
شــاخصی که در این ماجرا نقشــی پررنگ و اجرایی 
دارد، علی اصغر حکمت، وزیر معارِف وقت در کابینه ی 
محمود جم است. او به دستور رضاشاه، مسؤول تأمین 

مقدمات قانون کشف حجاب شد.
حکمــت، در خاطره نگاری ایــن واقعه، ضمن آنکه 
کلیت اقدامات رضاخان در حــوزه ی زنان را با عنوان 
»برکات و سعادات پرده گشایی زنان ایران« می ستاید، 
این چنین شــرح می دهد که روزی شــاه پهلوی از او 
خواســت برخالف تعلل کفیل پیشین وزارت معارف، 
در اســرع وقت مقدمات کشــف حجاب را فراهم کند. 
حکمت می نویسد که در پاسخ به این دستور ملوکانه، 
با ارائه ی تأییدی ِحکمی - فلســفی گفته است: »این 
رســم نه تنها برخالف تمدن است بلکه برخالف قانون 
طبیعت اســت زیرا که در دنیا هیچ دو جنس ذکور و 
اناث در نباتات و حیوانات خلق نشــده که جنس ماده 
از جنــس نر روی خود را پنهــان کند...« برای همین 
امــر، حکمت در جایگاه کفیل وزارت معارف، مقدمات 
و مراســمی را تدارک دید تا زنان ایرانی را به مرتبه ی 
نباتــات و حیوانــات ارتقا دهد تا بیــش از این خالف 

تمدن و طبیعت عمل نکنند!
نخســتین مراســم در تیرماه 1313 برگزار شــد 
کــه زنان روشــنفکر و تحصیلکرده ای چــون صدیقه 
دولت آبادی، فاطمه سیاح، هاجر تربیت و عده ای دیگر، 
کشــف حجاب کردنــد که حکمت بــرای آن ها »اجر 
جزیل« به خاطر ایــن خدمت به »آزادی بانوان ایران« 
مسئلت می کند. مراســم کشف حجاب در همین حد 
توقف نکرد و در دیگر جشــن هایی که وزارت معارف 
در کشــور برپا می کرد، رقص و ورزش های موزون هم 
اضافه شد. این اقدامات از سوی محافل مذهبی و علما 
با اعتراض روبه رو شــد که حکمت ایــن اعتراضات را 
حرکاتی »ارتجاعی« از ســوی »مجامع محافظه کار« 
می خوانَد. حکمت، به صراحت می نویســد که در کنار 
ایــن اقدامات »ماده ی دیگر برنامــه آن بود که... یک 
سلســله مقاالت به نظم و نثر در جراید منتشر گردید 
کــه همه به زبان پند و اندرز و انتقاد از عادت معمولی 
نقاب و حجاب سخن می گفتند.« او خود یکی از اشعار 
ایــرج میرزا را که ابیاتی اهانت آمیز نســبت به حجاب 
اســالمی دارد، مثال می آورد. بنابرایــن یک برنامه ی 
جامــع حکومتی و فرهنگی بــرای ترویج بی حجابی و 
مضرات پوشش در پیشرفت جامعه و زنان تدارک دیده 

شده بود.
امــا اقدام و پیشــنهاد نهایی حکمت به رضاشــاه 
این بود که چــون »الناس علی دیــن ملوکهم« پس 
شاهنشاه باید نمایشــگاهی از زنان بی حجاب مقامات 
عالی مملکت ترتیب دهد تا ضربه ی نهایی وارد شــود. 
رضاشاه پس از چند ماه تأخیر، در هفدهم دی 1314 
»جلســه ی تاریخی رفع حجاب از زنــان ایران« را در 
دانشســرای تهران برگزار کرد. جمع بندی رضاشــاه 
از این مراســم این طور بود که »از امــروز ملت ایران 
در صف ملل متمدن داخل شــد؛ همیشــه اروپاییان 
ما را به واســطه ی عادت زن ها بــه حجاب و جهالت و 

بی سوادی زنان مورد طعن و شماتت قرار می دادند ولی 
بحمداهلل این عیب رفع شد.« پس از این رویداد بود که 
به علت حضور بی حجاب بانوان دربار و سران مملکتی، 
به »کشف حجاب« رســمیت بخشیده شد و درنتیجه 
بالفاصله »بعضــی از زن های معلوم الحــال به کافه ها 
و رقاص خانه هــا هجوم آورده و همــه در مرئا و منظر 
جوانان بوالهوس به رقــص پرداخته و با آن جوانان به 
انواع رقص های معمول فرنگستان مشغول دست افشانی 
و پایکوبی شدند... و از طرف دیگر مأمورین شهربانی... 
به زنان بی خبر مزاحم شده و آن ها را به اجبار وادار به 

کشف حجاب می کردند...«
* سيدحسن تقی زاده؛ غرب گرایی و استبداد 

منور
نمونــه ی دیگر، سیدحســن تقــی زاده از منادیان 
غرب گرایــی در تاریــخ معاصــر ایران اســت. نظرات 
منتشرشده از سوی او و همفکرانش در مجله ی »کاوه« 
صورِت تجسم یافته ی یک غرب گرایی شدید و خالصانه 
است. تقی زاده که خود روزگاری را در کسوت روحانیت 
گذرانده بود، با کنار گذاشــتن لباس آخوندی و به ویژه 
تحت تأثیر میرزا ملکم خان، یک تجددخواِه دوآتشــه 
شده بود که اعتقاد داشت »ما طی هزاران سال گذشته 
تــا امروز هیچ قدم چشــمگیری در راه خدمات علمی 
برای بهروزی بشــریت برنداشته ایم... کاوه می کوشد با 
سســت نمودن بنیادهای این باور کاذب که »ایرانیان 
برترند« آنان را به اقرار تهیدســتی مطلقشان وادارد تا 
بتوانند متواضعانه در حــوزه ی درس دنیای متمدن و 

متجدد بنشینند و علم و آداب انسانیت را فراگیرند.«
نتیجــه ی منطقی چنیــن نگاهی بــه »ایرانی« و 
»اروپایی«، آن بود که تقی زاده مبالغه آمیزترین وصایای 
غرب گرایی را در تاریخ معاصــر ایران از خود به جای 
گذاشــت. او معتقد بود تنهــا راه جبران عقب ماندگی  
و رســیدن به ترقی، پیش از هر چیز عبارت اســت از: 
»قبول و ترویج تمدن اروپا بالشــرط و قید، و تسلیم 
مطلق شــدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رســوم و 
تربیت علوم و صنایع و زندگی و کل اوضاع فرنگستان 
بدون هیچ اســتثنا )جز از زبان( و کنار گذاشــتن هر 
نوع خودپســندی و ایرادات بی معنی که از معنی غلط 
وطن پرستی ناشی می شود... به سخن دیگر: ایران باید 
ظاهراً و باطناً و جسماً و روحاً فرنگی مآب شود و بس.«

اما این دیدگاه ها، صرفاً به درج در نشریات و محافل 
روشــنفکری محدود نمانــد. »ایــن تجدیدنظرطلبِی 
اصحــاب کاوه کــه خــود از گرداننــدگان نهضــت 
مشروطیت محســوب می شدند، تأثیر قطعی بر فضای 
فکری و سیاسی ایراِن آن روز بر جای نهاد و اندیشه ی 
حاکمیت متمرکز و مقتدر ملی را به مثابه آرمان بزرگ 
اجتماعی - سیاســی روشــنفکران و سیاســتمداران 

تجددطلب مطرح ساخت.«
بــا کودتای 1299، بهترین مجــری برای نظریه ی 
»قبول بالشــرط تمدن اروپایی« پیدا شــد. رضاخان، 
متولــی ایجاد اســتبداد شــد و نوِر منــور آن را هم 
تئوری پردازان غرب گرا از »عقاید علمی و نورانی اروپا« 
به عاریه گرفتند و آوردنــد. تقی زاده و همفکرانش به 
این باور رسیده بودند که در نبود »مشروطه ی خوب«، 
»اداره ی اســتبدادی خوب، ترقی طلب و تمدن دوست 
کــه فرنگی ها آن را "اســتبداد منــور" گویند«، تنها 
شیوه ی حکومِت »مفید و موافق صالح« برای جامعه ی 
ایرانی اســت. به این ترتیب، اِعمال هر نوع زور و اجبار 
و اتخاذ هر وسیله ای برای تحقق آرمان مدرنیزاسیون، 
توجیه خــود را پیدا کرد. تقی زاده با »ارائه ی تصویری 
موحش از مردم و فرهنگ ایــران« و »باال بردن اروپا 
به عنوان غایت فضایل بشــری« مقدمات الزم را فراهم 
کرد و رضاشاه با »ماشین جنگی و اجبار دولتی« خود 
پــس از مدت ها ضعف قوای مرکزی، قــزاِق خیرخواِه 

روشنفکران شد.

به دنبال همیــن همفکری و همکاری دوجانبه بود 
که بعداً سیدحســن تقی زاده مناصــب مختلفی را در 
دوره ی حکومت رضاشــاه تحویــل گرفت. وزارت امور 
خارجه، اســتانداری خراســان، وزیرمختاری ایران در 
لنــدن، وزارت راه و وزارت دارایی، برخی از مهم ترین 
مشــاغل تقی زاده در دوران ســلطنت رضاشاه است. 
شــاهکار عملکرد او، تمدید واگــذاری امتیاز نفت به 
مدت 60 ســال دیگر به انگلیس ها بود که آن قدر برای 
او بدنامی به بار آورد که شــاه پهلوی مجبور شــد او 
را عزل و به ِســَمت وزیرمختاری به پاریس بفرســتد. 
در مقابل هم، تقی زاده افــزون بر این خدمات دولتی 
و اجرایی، نقشی غیرقابل انکار در جهت دهی فکری و 
برنامه ریزی برای رضاشاه و استبداد منور او بازی کرد. 
روشــنفکری متأخر ایران هم به روابط نزدیک رضاشاه 
و تقی زاده معترف اســت. یکی از همین روشــنفکران 
روایت می کند که »رضاشــاه یک پادشاه دیکتاتور بود 
و تقی زاده یک شــهروند آزادی خواه و وطن پرســت؛ و 
وطن پرســتی او تشــخیص داده بود که کارهایی که 
رضاشــاه می کرد، در راه خدمت بــه ایران بود و برای 
ایران آن دوران جز با آن شیوه نمی شد کار مفید کرد. 
در نتیجه تقی زاده همیشه از رضاشاه با احترام صحبت 

می کرد.«
* فروغی؛ ناسيوناليســم باســتان گرایانه و 

مذهب گریز
از  ترویجی روشنفکران  ایدئولوژی  باســتان گرایی، 
چند ســال پیش از روی کار آمدن رضاخان بود. این 
روند با دســت یافتن به مطالعات مستشرقان از تاریخ 
ایران قبل از اســالم، از یک سو می خواست پرده از این 
مقطِع ناشناخته ی تاریخ ایران بردارد و از سوی دیگر، 
آن را مبنایی برای تحول در جامعه ی ایرانی قرار دهد. 
تا پیش از این، شناخت ایرانیان از این دوران، محدود 
به روایات ادبی - اســاطیری مانند شاهنامه و یا کتب 
تاریخی مسلمانان می شد. اما مطالعه ی مستشرقین بر 
آثار باســتانی ایرانی و نیز آثــار به جامانده از یونانیان 
در روایت تاریخ ایران قبل از اســالم، منابع جدیدی را 
در اختیار مورخان قــرار داد. کتاب هایی مانند »تاریخ 
ایران باستان« نوشته ی حســن پیرنیا و »تاریخ ایران 
از اول تاریــخ تاکنون به ســبک این عصــر و زمان« 
از محمدحســین فروغــی، نمونه های شــاخص این 
تاریخ نگاری روشنفکری از ایران قبل از اسالم بود. این 
میل به باســتان گرایی و تعریف هویت ایرانیان با تکیه 
بر تاریخ قبل از اســالم و حتی آیین های باستانی، به 
یکی از ویژگی ها و شمایل روشنفکری دوران بدل شد.

ناسیونالیســم باســتانی روشــنفکران، از جایی به 
بعد تبدیل به ایدئولوژی مقوم آن حکومتی می شــود 
که اوالً ریشــه ی دودمانِی قدرتمنــدی مانند قاجار و 
صفویه ندارد و ثانیاً برای آرمان مدرنیزاســیون، دنبال 
مشروعیتی غیردینی اســت. در اینجاست که ماشین 
توجیه گر روشــنفکری ایران، در خدمت ماشین اجبار 
و سرنیزه ی رضاخان قرار می گیرد. بهانه ی روشنفکران 
بــرای این اتحــاد هم عبارت بــود از اینکــه تنها راه 
ترقی ایران، غرب گرایی در ســایه ی یک دولت مقتدر 
اســت: »یگانه چاره ای که تقریباً همه ی اندیشمندان 
ایران دوســت برای درمان پریشــانی یافتنــد، دو راِه 
به هم پیوسته و یک سویه بود: ایرانیگری )ناسیونالیسم( 
در ایدئولوژی؛ دولت نیرومند مرکزی در میدان عمل.« 
نویســنده ی این عبــارات، اذعان می کنــد که اگرچه 
دستاوردهای دوران اسالمی، دستاوردهای گران بهایی 
بود اما »ایران پیش از اســالم با سه امپراتوری بزرگ 
از ســویی و آیین های زرتشــتی، مهــری و مانوی از 
ســوی دیگر... برای ایرانیگری، تکیه گاه و جان پناهی 
آســیب ناپذیر می نمود.« بنابراین، چه از بغض اسالم و 
چــه برای مهر به ایران، تاریخ پرافتخار اســالمی کنار 
گذارده شــد و ایرانی، هویتی بیرون از این آیین الهی 

یافت. در یک نتیجه گیری عمومی، از این رو است که 
برخی معتقدند »در مسیر بازنگاری تاریخ، دو پدیده ی 
فرنگ ستایی و عرب ستیزی در بازپردازی هویت ایرانی 

در قرن نوزدهم مؤثر بود.«
محمدعلی )ذکاءالملک( فروغــی یکی از مروجان 
مهم تفکر باســتان گرایی و ایدئولوگ بزرگ پهلویسم 
بــود. فروغی در مقالــه ی »ایران را چرا باید دوســت 
داشــت«، ایران را مســاوی با ایراِن باستان می گیرد 
و حتــی آنجایی که از آییــن ایرانیان صحبت می کند 
هم آیین های پیش از اسالم را مطرح می کند: »کیش 
باســتانی ما "ویرانی" و "درندگی" را مانند بیماری و 
تاریکی از آثار شیطان و اهریمن خوانده و ایجاد وسایل 
آبادی و روشــنایی و تندرستی را مایه ی تقرب یزدان 
دانسته است.«آنجایی هم که از دوره ی اسالمی، صرفاً 
تحت عنوان »زمان خلفای عباســی« یاد می کند، باز 
هم با یک نگاه ناسیونالیســتی، همه ی شکوه و جالل 
و تمدن اســالمی را نه از اســالم که به ِصرف حضور 
ایرانیان در میان جامعه ی اســالمی مرتبط می کند و 
می نویسد: »همه کس تصدیق دارد که جلوه ی خوشی 
که مســلمین در آن دوره در علم و حکمت و سیاست 
و صنعــت و غیره ها کرده اند، جــزو اعظم آن به همت 

ایرانیان و از اثر وجود ایشان بوده است.«
فروغــی چنین نگاهی به ایرانیگــری را در خدمت 
رضاخــان درمی آورد. او در نطق تاج گذاری رضاشــاه، 
سخنان شــگفت انگیزی درباره ی شــاهان باستانی و 
اتصال بین شــاِه ازراه رســیده ی پهلوی با آن ها ایراد 
می کنــد. فروغی با اعطای لقب »پادشــاهی پاک زاد و 
ایرانی نژاد« به رضاخان میرپنج که تا دیروز خاطره ای 
جز چکمه پوشــی از خود به جای نگذاشــته بود، او را 
»وارث بدون شک تاج کی و تخت جم و احیاکننده ی 

ملــک دولت« لقب داد که نََســبش به پیشــدادیان و 
کورش و انوشیروان می رســد. و در انتها نطق خود را 
با این شــعر به پایان می رســاند که: »تو را باد جاویده 
تخت و کاله؛ که شایســِت تاجی و زیبای گاه.« به این 
ترتیب بود که موجی از ترویج باســتان گرایی و تبلیغ 
ایران قبل از اســالم، تا سرحد انتقاد از دوران اسالمی 
و ذکر خاطرات بد »حمله ی اعراب« به ایران آغاز شد.

سیاست های فرهنگی دولت رضاخانی هم متناسب 
با همین ایدئولوژی برنامه ریزی شــد. همان ابتدا، رضا 
پاالنی، احتماالً به ســفارش ذکاءالملــک فروغی، نام 
خانوادگی پهلوی را برای خود برگزید. رضاشــاه با این 
کار، »پادشــاهی و آیین کشورداریش را نظراً به ایران 
پیش از اســالم« پیوند داد. تأسیس فرهنگستان های 
گوناگون، پاالیش لغات عربی از واژگان فارسی، ترویج 
تاریخ پیش از اســالم و آیین هــای مذهبی آن عصر، 
تغییر نام شــهرها به نام های فارســی ســره، در کنار 
موج مذهب ستیزی و انتقاد از آیین های اسالمی مانند 
عزاداری محرم، حجاب و... به عنوان سد پیشرفت کشور 
و جامعه ی ایرانی، مجموعه ی این سیاست ها را تشکیل 
داد. بنابراین ریشــه ی عقب ماندگی ها در »اســالم«، 
مبنای حرکت به ســوی پیشرفت در »باستان گرایی« 
و غایت پیشرفت هم »اروپا و غرب« در نظر گرفته شد.
فروغی در قبــال این خدمــات فرهنگی، مناصب 
مختلفــی را هم در دســتگاه پهلوی به دســت آورد. 
این مناصب که برخی از آن ها در سرنوشت ســازترین 
لحظات تاریخ معاصر ایران به او ســپرده شــد، مانند 
رئیس الوزرایی در دوره ی رضاخان و نیز نخست وزیری 
در دوره ی انتقالــی ســلطنت به محمدرضــا، بهترین 
فرصت را برای تحقق آرزوی مدرنیزاســیون در اختیار 

او قرار داد.

استان همدان: کتابخانه های عمومی  مدیرکل 

طرح »مهربانی در مهر« در کتابخانه های 
عمومی سراسر استان آغاز شد

هگمتانــه، گــروه رویــداد: مدیــرکل 
گفت:  همدان  اســتان  عمومی  کتابخانه های 
طرح »مهربانی در مهر« به منظور جمع آوری 
لــوازم تحریر و کتاب های کمک آموزشــی 
در  زده  مناطق ســيل  دانش آمــوزان  برای 
کتابخانه های عمومی استان همدان آغاز شد.

به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل کتابخانه هــای عمومی اســتان همدان، 
عاطفه زارعی صبــح دیروز در جمــع خبرنگاران 
اظهار کرد: طــرح »مهربانی در مهــر« به منظور 
تهیه نوشــت افزار ایرانی- اســالمی و کتاب های 
کمک درســی بــرای کــودکان و دانش آموزان در 
استان های سیل زده، از 20 تیر تا 30 مرداد ماه در 

کتابخانه های عمومی سراسر استان اجرا می شود.
وی افــزود: همه مــردم نوع دوســت همدان 
می تواننــد هدایــای خــود را بــه کتابخانه های 
عمومی سراســر اســتان تحویل دهند تا به دست 

دانش آموزان مناطق سیل زده کشور برسد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان 
تصریح کرد: مردم اســتان همــدان از پویش بهار 
مهربانــی که با هدف کاهــش آالم مردم به ویژه 
پرکردن  اجتماعی،  آســیب های  کاهش  کودکان، 
اوقــات فراغت و ســرگرمی کــودکان در مناطق 

سیل زده اجرا شد، به خوبی پشتیبانی کردند.
زارعی با اشــاره به اینکه آغاز ســال تحصیلی 
جدید برای دانش آموزان مناطق ســیل زده بسیار 
حائز اهمیت اســت و باید مورد حمایت قرار گیرند 
ادامه داد: اغلب کمک های صورت گرفته به مناطق 
ســیل زده در حوزه نیازهــای اولیه زندگی بوده و 
بسیاری از دانش آموزان برای شروع سال تحصیلی 
دغدغه تأمین لوازم تحریر دارند و به همین منظور 

طرح »مهربانی در مهر« از سوی نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور تدوین شده است.

وی تأکیــد کــرد: همانگونه کــه در پویش بهار 
مهربانی کتاب و اســباب بازی برای کودکان آسیب 
دیده جمع آوری و همراه گروه فرهنگی و هنری به 
منظــور اجرای برنامه های متنوع و شــاد به مناطق 
سیل زده ارسال شــد و تأثیری ماندگار بر کودکان 
برجای گذاشت، هدایای »مهربانی در مهر« نیز دل 

دانش آموزان این مناطق را شاد خواهد کرد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان 
خاطرنشــان کرد: سراســر کتابخانه های عمومی 
در اســتان همدان آماده دریافــت هدایای مردم 
فهیم اســتان همدان برای برطرف کردن نیازهای 
کودکان ســیل زده در ســال تحصیلــی پیش رو 

هستند.



روابط عمومي شرکت سهامی برق منطقه اي باختر

تملک و  خريد  آگهئ   
19665

در اجــراي اليحه قانوني نحــوه خريد و تملک اراضي و امالک بــراي اجراي برنامه هاي 
عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 58 شوراي محترم انقالب اسالمي، شرکت سهامي 
برق منطقه اي باختر )ســهامي خاص( در نظر دارد جهت احداث پست برق 63 کيلو 
ولت نهاوند3 به شرح کروکي پيوست نسبت به تملک و تصرف يک قطعه زمين 
به ابعاد 52*80 متر مربع جهت احداث پســت و 6 *100 متر مربع جهت احداث 
جاده دسترسي اقدام نمايد. لذا مراتب در دو نوبت هر يک به فاصله 15 روز جهت اطالع 
اشــخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و شــخصي آگهي مي گردد و از کليه مالکين، 
متصرفيــن و صاحبان حقوق قانوني اراضي موصوف دعوت مي گردد از تاريخ اولين نوبت 
اين آگهي ظرف مدت يکماه با در دست داشتن اسناد مالکيت، اسناد هويت و ساير مدارک 
مربوطــه براي تعيين وضعيت ملک و امور قانوني تملــک و انجام معامله به دفتر حقوقي 
شرکت برق منطقه اي باختر واقع در اراک، ميدان امام خميني )ره( ابتداي جاده کمربندي، 
بعد از پل راه آهن تلفن 33402068-086 پس از هماهنگي قبلي مراجعه نمايند. بديهي 
اســت بهاي معامله اراضي موصوف بدوا  از طريق توافق طرفين و در صورت عدم مراجعه 
مالکين و... و يا عدم حصول توافق بموجب ماده 4 اليحه قانوني مذکور از طريق ارجاع امر 
به هيات سه نفره کارشناسان رسمي دادگستري که نحوه انتخاب آنان را قانون ذکر نموده 
پس از تامين اعتبار و اقدامات مقدماتي در مقابل انتقال قطعي و رســمي سند مالکيت به 
نام اين شــرکت پرداخت خواهد گرديد. در صورت اســتنکاف مالک يا متصرف يا دارنده 
حقــوق قانوني امالک مورد نظر از مراجعه و توافق يا فروش يا بروز اختالف در مالکيت يا 
مجهول بودن يا فوت مالک و... به نحوي که انجام معامله قطعي ممکن نگردد بهاي ملک 
مستند به ماده 8 قانون موصوف، به صندوق ثبت توديع و نماينده دادستان محل نسبت به 
امضاء اسناد انتقال قطعي و رسمي مالکيت مورد نظر به نام اين شرکت اقدام خواهد نمود 

و هيچگونه اعتراضي مسموع نخواهد بود.

اول نوبت  وزارت نيرو شرکت سهامی 
برق منطقه ای  باختر

14754

آگهی مزايده عمومی خاک کشاورزی
اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی استان همدان با عنايت به مصوبه شماره 4 جلسه هيئت رئيسه محترم اتاق در مورخ 11 تيرماه 1398 درنظر دارد 
حدود 23000 مترمکعب خاک زراعی دپو شده در محل ساختمان اين اتاق، واقع در بلوار فرودگاه جنب شرکت کنترل گاز اکباتان را به باالترين قيمت پيشنهادی 
 بفروش رساند. لذا عالقمندان به خريد می توانند نسبت به بازديد و ارائه قيمت پيشنهادی از ساعت 8:00 صبح روز پنج شنبه 27 تيرماه 1398 تا ساعت 14:00روز شنبه

 5 مرداد ماه 1398 به اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی واقع در خيابان شهرداری)حدفاصل ميدان بيمه و بعثت(، باالتر از سازمان صنعت، معدن و تجارت، نبش بهاران 
غربی، پالک 369 به سرکار خانم ايزدی دبير اجرايی اتاق همدان مراجعه نمايند. پس از خاتمه مدت مزايده، باالترين پيشنهاد برنده مزايده خواهد بود.
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است نهاده  جان  تو  پیشکش  استدل  نهاده  جهان  دل  هب  عشقت 

داشت دلی  همه  با  همه  گر  استجان  نهاده  میان  رد  تو  عشق  با 

بیفتاد زبان  رب  تو  انم  استات  نهاده  زبان  رب  تو  مهر  دل 

عذر را  زبانت  سخنی  استاندک  نهاده  داهن  نیستی  از 

هاللت قندز  استنظاره  نهاده  جان  زهار  هب  موئی 

گوش رد  رقیب  من  انهلٔ  استاز  نهاده  خوان  ی  خدا انگشت 

خااقنی

روز "چلنگری" - همدانعکس  تو بگو ننه جان 

ایستگاه آسمان

میز مطالعه

چاپ سوم برای کتابی 
که به »حاج قاسم« تقدیم شد

هگمتانــه، گروه فرهنگــی: کتاب 
»جندی مکلــف« خاطــرات یکی از 
محافظان شخصیت های مختلف نظام 
که محســن  صالحی خواه آن را تدوین 

کرده به چاپ سوم رسید.
چاپ سوم کتاب »ُجندی ُمکلف« که 
محسن صالحی خواه آن را نوشته از سوی 
نشر کتابستان معرفت روانه کتابفروشی ها 
لف« خاطرات  شده اســت. »ُجندی ُمکَّ
چهار ســال اسارت سردار حسین اصغری اســت که از طرف راوی و 

نویسنده به سردار پاسدار، حاج قاسم سلیمانی تقدیم شده است.
سردار حســین اصغری، متولد ســال 1343 تهران است. او سال 
60 وارد سپاه پاســداران انقالب اسالمی شد. پس از ورود به حراست 
مقر ریاســت جمهوری در ســال 1361 تا اعزام به جبهه و اسارت در 
سال 1365 در تیم های حفاظت شخصیت هایی چون حجت االسالم 
ناطق نوری، وزیر کشور، مرحوم  هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس و 
همچنین دادستان کل کشور و نخست وزیر وقت حضور داشته است.

ســردار اصغری در اردیبهشــت 1365 در عملیات فکه به اسارت 
نیروهــای بعثی در آمد و مرداد 1369 به کشــور بازگشــت. او پس 
از بازگشــت به میهن به سپاه ولی امر وارد شــد و برای سه سال در 
تیم حفاظت مقام معظم رهبری حضور داشــت. عضویت در تیم های 
حفاظت افرادی چون مرحوم  هاشــمی رفسنجانی، محسن رضایی و 
عزت ا... ضرغامی از دیگر خدمات این ســردار آزاده پس از بازگشــت 
به وطن اســت. »ُجندی ُمکلف« به معنای »ســرباز وظیفه« هویتی 
اســت که ســردار اصغری خود را با این عنوان در اردوگاه های عراقی 
معرفی کرده بود، زیرا به واســطه فعالیت او به عنوان محافظ ســران 
نظام، بر مال شــدن هویت واقعی او می توانست تبعات خطرناکی برای 
او و نظام داشته باشــد. با اشاره به همین موضوع در بخشی از کتاب 
آمده است: »نیمه جان ته گودال افتاده بود. حرف های فرمانده اش در 
گوشش زنگ می خورد؛ اگر اسیر شدی چه؟ جلسات دولت و مجلس، 
مالقات های نخســت وزیر و دیدارهای امــام در خانه کوچک جماران 
روی دور تند از جلوی چشــمش گذشــت. آنقدر اطالعات داشت که 
اســتخبارات عراق برای به دست آوردنش، شیره جانش را هم بکشند. 
فقط دعا می کرد که خونریزی دســت ها و پاهای مجروحش، کارش را 
تمام کند. اگر کســی او را باالی گودال می دید، با آن لباس های پاره 
پوره و خون آلود، شــبیه یک جنازه بی نام و نشــان بود. نه یکی از آن 
پاسدارهایی که محافظ مسؤوالن رده باالی جمهوری اسالمی بودند.«
چاپ ســوم کتاب »جندی مکلف« که سال گذشــته رونمایی و 
منتشر شده بود در 268 صفحه با قیمت 24 هزار و 500 تومان روانه 

کتابفروشی ها شده است.

واال می شه همه چیِز ساده ِگِرف
خیِرمان به هم ِوِطِن خودمان برسه

اعظم مهری

پِســِر داَمِمد و ُدخِدرِ حاج حســین 
قِوِممان چن روز پیش عروسیشــان بود؛ 
ماشــاال ِمراِســِم خوبی ام داشتن. زیاد 
ُشــُلغش نِکرده بودن، خیلی ِصمیمی و 
َجم و جور عروســی گرفَدن. به همه َرم 
خوش ُگَذشد. عروس انقد ساده بود؛ یِی 
پیَرِن سفیِد قِشنگی پوشیده بود. داده بود 
عصمت خانم همســاده شان که خیاطه 
بِراش ُدخته بود. ماشاال خیلی ُدخِدرِ خانم 
و خوبیه؛ با ِســلیقه، کدبانو، اهل کتاب و 

درس. خالصه همه جور تِمامه.
ِحواِسش به همه چی َهس. ِمِثال بِِری 
جاهازیش، انقد وسواس به خرج می داد 
که جنســایی که می گیرن ایرانی باشه. 
حتــی به فکر کارِگــر و تِولید کننده ی 
ایرانی ام بــود. می گف بِذار زندگیمان وا 

بِِرِکت شوروع بشه، خیِرمان به هم وِِطِن 
خودمان برسه.

خیلی اَ وِسیله های تزیینیشه خودش 
ُدُرس کرده بود. اصال نیذاشــت به حاج 
حسین نان سخت بیایه. گف میوا ساده 
باشه زندگیمان، ما مسلمانیم، میان دین 

ما خوب نی اسراف و تِجمالت.
عروسیشــم هموجو ســاده ِگِرف؛ به 
دامادم ُگف: اوِِل زندگی نیماخام تو میان 
خرج بیخود بِفتی و هــزار جور غرض و 
غوله. عروسیمانه ساده میگیریم. ِخریِدشم 
هرچی واقعا براشان ِضروری بود َورداشت. 
نه که هی بپا اینو اُ بینه شی ِخریدن، اینم 
جا نِمانه هی بِِخره. نه اصال ای کاره نکرد، 
هرچی اَراسکانی الزمشان بود ِخرید. خدا 
می دانه همه میان عروســی خوشــحال 

بودن چه قِوم دامــاد چه قِوم عروس. نه 
دلخوری بود نه لج و لجبازی. به همه واقعا 

خوش می گذشد.
بعضی عروســیا آدم می ره همه انقد 
غرض مانده ِسِر ِدِسشان که دیه اعصاب 
نِدارن میان مهمانیشان. همه ش به فکر 
تِجمالت و قِِر اِدان. عروس میره کلی پول 
میده که آرایشــگای فالن ُدُرِسش کنه، 
جاهازی می ذارن فِقط بِِری پز و اِفاده ش.

وِلــی اُ روز میان عروســی اُنا َم دیدم 
که سادگی چقد قِشــنگ تِر و دلنشین 
تِره. وختی یِی ُدخِدری انقد فهمیده و با 
ِکماالته که ارج و قرِب سادگی و قناِعِت 
می دانه، آدم میــوا ازِش یاد بیگیره. بِِری 
ِجوانای دیه تعریف کنه تا همه بدانن؛ واال 

می شه همه چیِز ساده ِگِرف.

این خاک  هگمتانه، گروه فرهنگی: كجای 
بودی، زیر كدام آســمان، آن لحظه كه این 
كلمات از قلب پرشــورت جاری می شد؟ زیر 
برایم  گلوله  و آماج كدام  آتش كدام خمپاره 
نوشــتی حرف هایت را؟ چه حالی داشــتی 
وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی 
البه الی واژگان پرپر و می نوشتی از عبورت؟ 
می نوشــتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفدیده. تو می نوشــتی 

و امروز منــم كه می خوانمش، منم كه صدای 
تو شــده ام در خواب های ســنگین دنیا. تو 
می نوشــتی و امروز ماییم كــه كلمات تو را 
فریادیم، چشم هایت را بیداریم و دستانت را 

در اهتزاز، ای جاودانه تاریخ!
»بسم اهلل الرحمن الرحیم«

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

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

خفته از صدر اسالم تاکنون.
نمی دانم از کجا شروع کنم و از چه جایی 

برای شما خانواده و ملت قهرمان ایران بیان کنم. آیا از 
معنویات و از مادیات و یا از ایثارها و صبر و اســتقامت 
رزمندگان برای شما بگویم اما همین بس که این دنیا 
فانی است و هر چه داریم باید بگذاریم و با دست خالی 
از این دنیا برویم پس بیایید قبل از رفتن خود توشه ای 
جلوتر برای آخرت بفرستید که با فرستادن توشه خود را 

تطهیر کرده باشیم.

بــه درون خود که می نگــرم می بینم چیزی جز 
گناه و معصیت در بســاطم نیست و با اینکه صحبت 
از خودســازی می کنــم ولی رو به خــدا می کنم و 
می گویم ای خدا ای صاحب من، ای هســتی من و ای 
وجود من، چه کنم با این همه گناه آیا مرا می بخشی؟ 
و با این کوله بار گناه قبول می کنی و این خوشــی را 
به خودم می دهم که خداوند بخشنده و مهربان است.

خدایــا تو خود گواهی که فقــط به خاطر تو به 
جبهه قدم گذاشته اند و چیزی عزیزتر از جانم ندارم 
که در راه خودت هدیه کنم و با همه وجود مشتاق 
دیدار توام، اما از این که قلبم ســیاه است می ترسم 

اما به رحمتت امیدوارم.
اکنون که این وصیت نامه را می نویســم غرق در 
گناهم و خودکارم توان نوشــتن این طلب را ندارد و 
دستانم لرزش دارد و به خود می گویم چه می کنی؟ آیا 
باور داری که رفتنی هستی؟ آیا از گناه پاک شده ای یا 
نه؟ به درونم که می نگرم می بینم که هنوز کبر و غرور 
را از خود دور نکرده ام! اما چه بگویم خداوند رحمان 
و رحیم اســت و توبه ام را می پذیرد و خودش عنایت 
خواهد کرد. اما خانواده محترم به شما بگویم که همه 
باید برویم زیرا این آیه قرآن اناهلل و اناالیه راجعون به 

بازگشت ما به سوی خدا اشاره دارد، ما از خداییم.
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39,985,000 قیمـت هر گرم طال
40,150,000 قیمت تمام سکه
20,920,000 قیمت نیم سکه
12,720,000 قیمت ربع سکه

9 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 5 1 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.

118,890دالر 
138,500یورو 
147,270پوند 
17,250یوان

20,790لیر ترکیه

وصیت شهید عباس فرجی

آیا از گناه پاک شده ای؟
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