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شــهرداري منطقه يك همدان در نظر دارد اجراي پروژه هــای عمرانی ذیل را به پيمانكاران ذیصــاح واگذار نماید. لذا از 
پيمانكاران واجد شــرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز )از تاريخ 98/4/17 تا98/4/27(، جهت 
دریافت اســناد مربوط به شــرکت در مناقصه، به آدرس همدان، ميدان امامزاده عبداله، ابتدای بلوار کاشانی، شهرداری منطقه 

یک، واحد فنی و مهندسی مراجعه نمایند . 
خالصه شرايط شركت در مناقصه:

1- حداکثر مهلت قبول پيشــنهادها و تحویل اســناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شــهرداری منطقه یک از تاریخ انتشار آگهی 
روزنامه به مدت 10 روز خواهد بود. )پايان وقت اداری مورخ 98/4/27(

2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید تضمين شرکت در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد 
و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

3-  مبلغ تضمين شــرکت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدی به حســاب 0108127085002 بانک ملی شــعبه 
امامزاده عبداله در وجه شهرداری منطقه یک یا ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.

4- متقاضی باید بر اســاس ظرفيت کاری مورد تایيد از طرف معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 
 قيمت پيشــنهادی خود را ارائه نماید. بدیهی اســت در غير این صورت تضمين شــرکت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام

 می گردد.
5- کليه هزینه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

6- سایر اطاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کل پيشنهادات مختار است. 

8- شــرکت در مناقصه و دادن پيشــنهاد به منزله قبول شرایط و تكاليف شــهرداری همدان موضوع ماده 10 آیين نامه مالی 
شهرداری می باشد.

9- تضمين شرکت در مناقصه افرادی که در مناقصه برنده نگردیده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از یک هفته مسترد خواهد شد.
10- بدیهی است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان 5 درصد کل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ 

و تضمين شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.
11- ارزیابی توانمندی فنی،بازرگانی و مالی پيشنهاد دهنده بعهده کميسيون ميباشد و در صورت تایيد توسط کميسيون پاکت 

پيشنهاد قيمت بازگشایی خواهد شد.
12- به این پيمان ها پيش پرداخت تعلق نمی گيرد. 

13- زمان بازگشــایی پاکت ها مورخ 98/4/30 ساعت14در محل شهرداری ستاد خواهد بود و حضور نمایندگان پيمانكاران 
در این جلسه بامانع می باشد.

14- تنها شــرکت هایی مجاز به شرکت در مناقصه تهيه و اجرای ســازه و پوشش سقف ميانی)عرقچين(گنبد تاالر قرآن شهر 
همدان می باشــند که ســوابق و تجارب کاری اجرای سقفهای قوسی و گنبدی را دارا باشند یا از شرکتی که دارای سوابق فوق 
الذکر می باشــد به عنوان پيمانكار همكار در این پروژه اســتفاده نماید.الزم به ذکر است ارائه مشارکت نامه بين دو شرکت که 
به امضای طرفين رســيده باشــد به پيوست اسناد و مدارک الزامی می باشــد در غير اینصورت پاکت پيشنهاد قيمت پيمانكار 

بازگشایی نخواهد شد.
15-  براي کسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائيد.

16-  ضمناً امكان مشــاهده اطاعيه این آگهی در ســایت شــهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir امكان پذیر 
می باشد.

مبلغ برآورد اوليه     نام پروژهرديف
)ريال(

مدت 
پيمان

مبلغ تضمين  شركت 
توضيحاتمحل تامين اعتباررتبه پيمانكاردر مناقصه )ريال(

1

تهيه و اجرای سازه 
و پوشش سقف 

ميانی)عرقچين(گنبد تاالر 
قرآن شهر همدان

122/260/000/000ماه45/067/032/970
حداقل پايه 
چهار حقوقی 

ابنيه

درآمدهاي 
عمومي شهرداري

به اين پيمان 
تعديل تعلق 

نميگيرد

شهرداري منطقه یک همدان
شماره م الف 553
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حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس:

قطار شهری همدان
 1000 میلیارد تومان اعتبار می خواهد

مدیرعامل شرکت برق استان:

همدان شهر پرمصرف برق نیست
حضور اعضای شرکت ایبتاش هلدینگ ترکیه در همدان

سرمایه گذاران ترک در همدان
ویالهای گردشگری می سازند

@HegmatanehNewspaper كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

مدیر مجمع اساتید، قاریان و حافظان استان همدان خبر داد:

تجلیل از فعاالن قرآنی همدان در 17 تیر
تقدیر از شهرداری همدان در راستای اجرای برنامه های قرآنی

2

پزشک خاطی از همدان رفت
گفت:  همدان  پزشــکی  نظام  ســازمان  رئیس 
پزشــکی که در مــرگ رئیــس کتابخانه مرکزی 
همــدان پس از زایمــان دخیل بود، از اســتان 

رفت.
علیرضــا مدرکیــان در گفتگویی مطــرح کرد: 
پزشــک معالــج »منصــوره حسینی شــعار« رئیس 
کتابخانه مرکزی همدان که در آذرماه سال گذشته 
در مرگ این مادر پس از زایمان دخیل بود، چندی 
پیش برای همیشــه از اســتان ســفر کــرد و دیگر 

طبابتی در این شهر ندارد.

وی در رابطه با حکم قصور این پزشــک تصریح 
کــرد: در مرحله تجدیدنظر حکــم 3 ماه تعلیق این 
پزشک خاطی از طبابت صادر و میزان 80 درصد از 

او شد. تقصیر متوجه 
مدرکیان با اشــاره به اینکه طبق آئین نامه، کلیه 
احکام پزشکی در هر نقطه از کشور قابل اجرا است، 
 تصریــح کرد: با توجــه به اینکه پرونــده قصور این 
پزشک در شــورای عالی انتظامی در دست بررسی 
اســت در صورت قطعیت حکم، پزشک معالج در هر 

نقطه از کشــور تا 3 ماه اجازه طبابت ندارد.
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افزایش وام خرید خانه
 منتفی شد!

2
از طریق کمیته امداد امام)ره(

همدانی ها 2 میلیارد تومان 
صدقه دادند

3

تحقق 97 درصدی درآمدها
در سال گذشته

2
مدیر معاونت تاکسیرانی و حمل و نقل بار و کاالی شهرداری همدان:

افزایش 50 درصدی 
کرایه های تاکسی خط آزادگان

استاندار همدان در آیین تکریم و معارفه فرماندار اسدآباد:

فرش قرمز برای سرمایه گذار در همدان

رونمایی از لوح کنگره ملی آیت اهلل تألهی
2

ممنوعیت فروش دام بدون هویت از مهرماه
هگمتانه، گــروه خبر همدان: مدیر 
امور دام ســازمان جهاد كشــاورزی 
استان همدان با بیان اینکه طرح هویت 
دار كردن دام ها در استان اجرا می شود 
گفت: در ایــن طرح پالک 16 رقمی به 
دام های اســتان اختصاص می یابد كه 
دام های  فروش  و  مهر خرید  ابتدای  از 
سنگین و از اسفند ماه دام های سبک 

فاقد این پالک ممنوع می شود.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، خدارحمی 
با بیان ایــن مطلب در جمــع خبرنگاران 
عنوان کرد: طــرح هویت دار کردن دام های 
استان برای 5هزار و 780 رأس دام در قالب 

23 گله در استان اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه این طرح در استان 

باید اجرا شــود گفت: در این طرح پالک 16 رقمی 
به دام های اســتان اختصاص می یابــد که از ابتدای 
مهر خرید و فروش دام های ســنگین و از اسفند ماه 

دام های سبک فاقد این پالک ممنوع می شود.
این مســؤول با بیان اینکه پارســال 108 هزار 
پالک گوش دام ســبک خریداری شده است بیان 
کــرد: اتحادیه دامداران این طرح را انجام می دهد 
که 48 هزار پــالک گوش گوســفندی، 20 هزار 
پالک بز و 2هزار و 200 پالک برای گاو خریداری 

شده است.
وی از طرح دی اچ آی نیز ســخن به میان آورد و 
گفت: این طرح با هدف بهبود وضعیت تولید شــیر، 
ارزش اصالحی گاوها، تغذیه گاوها و کمک به حذف 

گاوهای مشکل دار در گله اجرا می شود.
وی با اشــاره به اینکه این طرح توســط اتحادیه 
دامداران پیگیری می شــود عنوان کرد: این طرح از 

ســال 95 آغاز شــده و ماهانه از دامداری های تحت 
پوشش رکوردگیری می شود.

خدارحمــی با بیان اینکــه 379 هزار رأس دام 
سنگین در استان وجود دارد بیان کرد: این تعداد 
دام شــامل 18 هــزار رأس دام اصیل، 310 هزار 
رأس دام دورگــه و 51 هزار رأس بومی اســتان 

هستند.
این مســؤول با اشاره به اینکه 150 هزار رأس از 
دام های استان مربوط به عشایر است گفت: همچنین 
در اســتان یک میلیون و 263 هزار رأس دام سبک 

وجود دارد.
وی در ادامه ســخنان خود به میــزان تولیدات 
بخش دام استان اشاره و عنوان کرد: در سال گذشته 
375 هزار تن شــیر خام در اســتان تولید شده که 
پیش بینی می شــود در سال جاری این رقم به 397 

هزار تن برسد.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی 
استان همدان با اشــاره به اینکه در سال 
گذشــته 30 هزار و 950 تن گوشت قرمز 
در استان تولید شده بیان کرد: پیش بینی 
می شود در سال جاری 33 هزار تن گوشت 

قرمز در استان همدان تولید شود.
خدارحمی با بیان اینکه درسال گذشته 
60 هــزار تن انواع کنســتانتره توســط 
کارخانه های خوراک دام استان تولید شده 
گفت: امسال پیش بینی می شود در استان 

70 هزار تن کنستانتره تولید شود.
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان با بیــان اینکه مصرف کل 
شیر در استان 199 هزار و 897 تن است 
بیان کرد: 175 هزار تن از تولیدات شــیر 

استان مازاد است.
وی همچنین به ســرانه مصرف شیر و گوشت در 
استان اشاره و بیان کرد: این رقم در استان 115 لیتر 

شیر و 12.11 کیلوگرم گوشت است.
خدارحمی با اشاره به اینکه در استان 5 کشتارگاه 
صنعتی و 2 کشــتارگاه غیر صنعتی داریم بیان کرد: 

در استان 18 کارخانه لبنی فعال داریم.
این مســؤول با بیان اینکه در سال گذشته 155 
پروانه با تعداد 57 هزار و 667 رأس صادر شده است 
گفــت: از این تعداد 54 واحد با 14 هزار و 19 رأس 

دام به بهره برداری رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه در ســه ماه امسال 39 
فقــره مجوز تأســیس با ظرفیــت 17هزار و 706 
رأس دام داشتیم بیان کرد: از این تعداد 10 واحد 
با ظرفیت 2هــزار و 28 رأس دام به بهره برداری 

رسیده است.

پروژه تحکیم بستر بلوار  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
شهید احمدی روشن

اعتبار :
 20 میلیارد ریال

پیشرفت فیزیکی : 
100درصد

مجری :
 منطقه یک  شهرداری

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

14

خبر همدان 5

 از حال ناخوش صنعت همدان  گزارش می کند:

تعطیلی 75 واحد تولیدی 
شهرک صنعتی بوعلی

600 کارگر بیکار شدند
استان همدان دارای زیرساخت ها و ظرفیت های 
بسیاری است. این استان از لحاظ تولید ناخالص ملی 

در رتبه 19 کشور قرار دارد...

اقتصادی یادداشت  7

مصرف گرایی
آسیب رونق تولید داخلی

"مصرف گرایی چرا در بین بســیاری از مردم رواج 
دارد؟" این یکی از ســوال هایی است که رهبر انقالب 
درخصوص ســبک زندگی ایرانی- اســالمی و آسیب 
شناسی آن از عموم جامعه پرسیده اند. یک ضرب المثل 

قدیمی هست که می گوید...
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آزاد خط 

   علی رغم اینکه فعالیت دســتگاه های 
دولتــی در پیام رســان تلگــرام غیرقانونی 
است، برخی دستگاه ها پا را فراتر گذاشته و 
نه تنها در تلگــرام فعالیت دارند بلکه اقدام 
بــه درج آگهی هــای مزایــده و مناقصه در 
می کنند. حمایت  پرمعضل  رســان  پیام  این 
دســتگاه ها از مطبوعات این روزها صرفا در 

است! شعار  حد 

     همایــش روابط عمومی هــای ادارات 
کل ورزش و جوانــان کشــور از 18 لغایت 20 
تیرماه ســال جاری باهمکاری وزارت ورزش و 
جوانان و اداره کل ورزش و جوانان اســتان و با 
حضور احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش 
همگانی، ناظمی مدیر روابط عمومی و امور بین 
الملــل وزارت ورزش و جوانان و مدیران روابط 
عمومی ادارات ورزش و جوانان کل کشــور در 

همدان برگزار می شود.

خبــر
حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس:

قطار شهری همدان 1000 
میلیارد تومان اعتبار 

می خواهد
نماینده  هگمتانه، گروه خبــر همدان: 
مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: پروژه قطار شــهری همدان تقریبًا 
نيازمند بيش از هزارميليارد تومان اعتبار 

و سرمایه گذاری است.
حمیدرضا حاجــی بابایــی در گفتگویی با 
تأکید بر اینکه مدعی هســتیم در کشــور هیچ 
اســتانی مثل همدان برنامه مدونی برای ایجاد 
و توسعه راه آهن نداشته است، ابراز کرد: تمامی 
این پروژه ها به صورت مستمر در طول سال های 
بســیار و با جدیت و پیگیری محقق شده است 
آن هم در شرایطی که کشور از نظر اقتصادی با 

مشکالتی رو به رو است.
وی با بیان اینکه معتقدم مشکل ما در کشور 
بی پولی نیســت بلکه ما مشکل پیگیری داریم، 
گفت: وقتی میزان بودجه در نظر گرفته شــده 
برای اســتان کم اســت ما می توانیم از طریق 
بخش خصوصــی با جلب ســرمایه گذاری این 
کمبود اعتبار در اســتان را جبران کنیم که این 

مهم نیز نیازمند کار و پیگیری بسیار است.
نماینــده مردم همــدان در مجلس با اعالم 
اینکــه پــروژه قطار شــهری همــدان تقریباً 
نیازمند بیــش از هزارمیلیارد تومــان اعتبار و 
ســرمایه گذاری اســت، ابراز کرد: ما در بخش 
بهداشــت و درمان نیــز در منطقه حرفی برای 
گفتن داریــم چرا که زمینه پذیــرش بیماران 

غرب کشور و حتی نجف را هم داریم.
وی بــا اعــالم اینکه هــم اکنون اســتان 
همدان پذیرای دانشــجویان پزشــکی از دیگر 
کشورهاســت، افزود: توجه به منابع آبی و رفع 

مشکالت آب استان جدی است.
حاجی بابایی تصریح کرد: شــاید مهمترین 
کار برای خدمت رســانی به مــردم این منطقه 
ایجاد یک منطقه آب پایدار برای همدان اســت 

چرا که ما مشکل جدی در این عرصه داریم.

رئیس اداره حمل و نقل کاالی راهداری استان:

حرکت روزانه 100 دستگاه 
ناوگان حمل بار از همدان به 

بندر امام)ره(
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس اداره 
حمل و نقــل کاالی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان همدان از اعزام 
روزانه افزون بر یک صد دســتگاه ناوگان 
حمل و نقل عمومی باری به بندر امام)ره( 

خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانــه به نقــل از روابط 
عمومــی اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان همدان، جمشید عظیمی در 
گفتگویــی اظهار کرد: با توجــه به انبار بیش 
از ســه میلیون تن کاالهای اساســی از جمله 
ذرت، خوراک طیور، جو، سویا، شکر و کنجاله 
در بندر امــام)ره( و نیاز مبرم به حمل آنها و 
توزیع در کشــور و فراخوان سازمان راهداری 
برای اعزام ناوگان های فعال هر استان به این 
بندر، این اســتان نیز در همین راســتا اقدام 
به اطالع رســانی و اعــزام ناوگان های دارای 

شرایط کرده است.
جمشــید عظیمی، بــا قدردانــی از تمامی 
شــرکت های حمــل و نقــل کاالی اســتان و 
رانندگان زیرپوشــش که در انجام این امر اداره 
کل را یــاری کردند، افزود: به منظور تشــویق 
رانندگان مشــوق هایی برای آنان در نظر گرفته 
شده است که با مراجعه به پایانه بندر و دریافت 
بارنامــه از مبدأ پایانه مذکــور می توانند از این 

مزایا استفاده کنند.
وی یادآور شد: شــرکت هایی که در زمینه 
اعــزام ناوگان های ملکی و زیرپوشــش به بندر 
امام)ره( همکاری نکرده اند، شناســایی شــده 
و برابــر مقررات با آنها در کمیســیون تخلفات 

برخورد قانونی انجام می شود. 

خبــر

مدیر معاونت تاکسیرانی و حمل و نقل بار 
و کاالی شهرداری همدان:

افزایش 50 درصدی کرایه های 
تاکسی خط آزادگان

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: مدیر 
معاونت تاکســيرانی و حمــل و نقل بار 
افزایش  از  همدان  شــهرداری  کاالی  و 
25 درصدی کرایه های تاکســی در شهر 
همدان خبر داد و گفت: به طور استثنا در 
درآمد  کاهش  مشکل  آزادگان چون  خط 
داشتند کرایه ها 50 درصد افزایش یافت.

مدیــر معاونت تاکســیرانی و حمل و نقل 
بار و کاالی شــهرداری همــدان در گفتگو با 
فارس اظهار کرد: قرار بود قبل از نوروز کرایه 
تاکســی در همدان افزایش پیــدا کند اما با 
توجه به اینکه اســتاندار صالح ندانســت این 

امر به امسال موکول شد.
میالد کریمی بیان کرد: امسال در شورای 
اســالمی شهر افزایش کرایه تاکسی را مصوب 
کردیم و از آنجا که گفته شــد باید در ســتاد 
تنظیم بــازار نیز مطرح شــود، موضوع را به 
ســتاد تنظیم بازار بردیم و بررســی های الزم 

صورت گرفت.
وی با اشــاره بــه اینکه هدف مــا دفاع از 
خطوط و تاکســی داران بوده و به همین دلیل 
پیگیــری الزم صــورت گرفت گفت: امســال 
کرایه هــای شــهر همدان 20 تــا 25 درصد 
افزایش داشــت و همدان تنها شهری بود که 

این میزان افزایش را شاهد بود.
مدیــر معاونت تاکســیرانی و حمل و نقل 
بار و کاالی شــهرداری همدان با بیان اینکه 
امســال حتی در مرکز کشور تنها 20 درصد 
کرایه افزایش داشــته اســت گفــت: به طور 
اســتثنا در خــط آزادگان نیز چون مشــکل 
50 درصــد کرایه  کاهــش درآمد داشــتند 

یافت. افزایش 
وی با اشــاره به اینکــه افزایش کرایه باید 
مراحل مختلفــی را طی کند و رایزنی  زیادی 
صورت گیرد خاطرنشــان کرد: کرایه تاکسی 
با توجه به شــاخص نرخ تــورم بانک مرکزی 

پیدا می کند. افزایش 

مدیرعامل شرکت برق استان:

همدان شهر 
پرمصرف برق نیست

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل 
بر  تأکيد  استان همدان ضمن  برق  شرکت 
شهرها  پرمصرف ترین  جزو  همدان  اینکه 
در مصرف برق نيســت گفت: همدان در 
مصرف برق جزو استان های متوسط است.

محمدمهدی شــهیدی دیروز در گفتگویی 
پرمصرف ترین  اینکه همدان جزو  در خصوص 
شــهرها در مصــرف برق نیســت توضیحاتی 
داد و اظهار کرد: این اطالعات به اشــتباه در 

فضای مجازی منتشر شده است.
وی بــا بیــان اینکه مصرف بــرق همدان 
همــان الگوی مصرف اســت افــزود: همدان 
در مصرف برق جزو اســتان های میانه اســت 
و مردم نیــز همکاری دارند کــه در غیر این 
صــورت به مرحلــه قرمز رســیده و ناچار به 

هستیم. قطعی 
مدیرعامل شــرکت برق اســتان همدان با 
اشاره به اینکه اکنون بخش کشاورزی رعایت 
الگوی مصرف را دارد بیان کرد: بخش اداری 
و خانگی اگر مشــارکت نکنند باعث می شود 
مصرف افزایــش یابد و اگــر افزایش مصرف 

باشد، خاموشی را به دنبال دارد.
وی یــادآور شــد: در بخــش کشــاورزی 
صرفه جویی در قالــب یک تفاهم نامه در حال 
انجام است که 20 مگاوات روز و 20 مگاوات 
شــب خاموشــی دارند تا هزینه های آنها نیز 

بخشوده شود.
شــهیدی اوج مصرف برق در کشور را 15 
خرداد تا 15 شــهریور دانســت و یادآور شد: 
در همــدان از 15 مرداد مصرف رو به کاهش 
است زیرا بخش کشــاورزی نیز از 15 مرداد 

برق کمتری مصرف می کند.

رونمایی از لوح کنگره ملی آیت اهلل تألهی
هگمتانه، گروه خبر همدان: روز گذشته از لوح 

کنگره ملی آیت اهلل تألهی رونمایی شد.
دچار  الگوها  معرفی  در  *آیت اهلل شــعبانی: 

مشکل شده ایم
بــه گزارش خبرنگار هگمتانه، نماینده ولی فقیه در 
اســتان و امام جمعه همدان صبح دیروز در شــورای 
اســتانی برگزاری کنگره ملی آیت اهلل تألهی با اشــاره 
به شــخصیت عرفانی و علمی این دانشــمند همدانی 
خاطرنشــان کرد: گاهی اوقات جمع عرفان و سیاست 
مشــکل به نظر می رســد اما همــواره در طول تاریخ 
علمایــی بوده اند که ثابت کرده انــد هم می توان عارف 

بود و هم انقالبی.
آیت اهلل حبیب  اهلل شــعبانی با بیــان اینکه امروزه 
در معرفی الگوها دچار مشــکل شده ایم، افزود: گاهی 
موارد به اشــتباه شخصیت ســازی می کنیم که همین 
مــوارد مانع پیشــرفت می شــود بنابرایــن برخی از 
شخصیت ســازی ها نه تنها مانع هســتند بلکه حرکت 

تخریبی نیز ایجاد می کنند.
وی بــا تأکید بر اینکــه جامعه ما نیــاز به معرفی 
الگوهای تکامل آفرینی چون بوعلی ســینا دارد، اظهار 
کــرد: معرفی الگوهــای تکامل آفرین بــه جوانان یک 
ضرورت است و در واقع حرکت به سوی تمدن، نیازمند 

الگوسازی های درست است.
وی با اشــاره به برگزاری کنگره  ملی آیت اهلل تألهی 
در آبــان ماه و در همدان تصریــح کرد: امثال آیت اهلل 
تألهــی، همان گونه کــه قرآن کریــم معرفی می کند، 
اسوه های حســنه هســتند که امیدواریم یک کنگره 

بزرگ و در شأن این بزرگ مرد برپا شود.
*پيگيری برنامه دیدار اقشــار مختلف مردم 

همدان با رهبر انقالب
آیت اهلل شــعبانی با تأکید بر اینکــه برگزاری این 
کنگره هــا باید اثــرات اجتماعی نیز داشــته باشــد، 
خاطرنشــان کــرد: برنامه دیدار اقشــار مختلف مردم 
همــدان با رهبر انقالب نیز پیگیری شــده اســت که 

امیدواریم این اتفاق به زودی رقم بخورد.
وی در پایان تأکید کرد: در همدان شــخصیت های 
بزرگ دیگری به ویژه در دانشــگاه ها داریم که باید به 

آنها نیز توجه شود.
اســتاندار همدان نیز ضمن تبریــک دهه کرامت 
خاطرنشان کرد: تجلیل از علمای دینی و شخصیت های 
برجسته استان، تجلیل از اندیشه های الهی و تجلیل از 

همه ارزش ها است.
سید سعید شــاهرخی ادامه داد: مردان بزرگی که 

خــود را وقف تعالــی ارزش های اســالمی کردند و ما 
وظیفه داریم از این انســان های بزرگ تجلیل کنیم نه 
به ایــن دلیل که آنها نیازمندند بلکــه به دلیل ترویج 
اندیشــه ها و ارزش های ناب و الهی آنان ما موظف به 

انجام این کار هستیم.
وی افزود: خوشــبختانه همدان مهد شخصیت های 
وارســته در همه زمینه ها اســت و بر همین اساس در 
ســال های گذشته و در شورای فرهنگ عمومی استان 
مقرر شد تا هر سال به نام یکی از شخصیت های بزرگ، 
نام گذاری شود و در قالب کنگره به نحو شایسته از این 

شخصیت ها قدردانی گردد.
وی با بیان اینکه امسال، پس از برگزاری کنگره های 
میر ســیدعلی همدانی، بوعلی سینا، سید جمال الدین 
اســدآبادی، آیت اهلل نجفی، میرزا حسینقلی معصومی 
همدانی و اندیشــمند معاصر دکتر احمدی، هفتمین 
کنگره با عنوان بزرگداشت آیت اهلل تألهی و با توجه به 
تأکیدات مقام معظم رهبری در دســتور کار قرار دارد، 
اضافه کرد: از همه دستگاه ها و مسؤوالن تقاضا می کنم 
با قدرت این کار را انجام دهند؛ چراکه این کار، کاری 
باارزش و ماندگار است که قطعاً اثرات دنیوی و اخروی 
خواهد داشــت و ما باید همه تــالش خود را بکنیم تا 

بتوانیم یک کار فاخر ارائه دهیم.
*آیت اهلل موســوی اصفهانــی: معرفی ابعاد 
معنوی آیت اهلل تألهی به نسل جوان هدف اصلی 

کنگره است
نماینده مردم همــدان در مجلس خبرگان رهبری 
نیز تصریح کرد: داشــتن اســوه ها و الگوهای الهی در 

زندگی ما نقش بسیار مهمی دارد.

آیت اهلل ســید مصطفی موســوی اصفهانی با اشاره 
به شــخصیت جامع و کامل پیغمبر گرامی اسالم)ص( 
افــزود: مــا در هر زمانی نیــاز به اســوه و الگو داریم 
شخصیت هایی چون شــهید مطهری، آیت اهلل تألهی، 
امام راحل، آیت اهلل نجفی، شــهید بهشتی همگی جزء 

اسوه ها هستند.
مدیر حوزه های علمیــه همدان تصریح کرد: هدف 
برگزاری این کنگره در واقع باید این باشــد که مردم و 
به ویژه جوانان بتواننــد تا حد امکان خود را با صفات 

اعتقادی این شخصیت های بزرگ تطبیق دهند.
وی گفــت: معرفی ابعاد معنــوی آیت اهلل تألهی به 
نســل جوان به عنوان هدف اصلــی، باید در حد اعال 

مورد توجه قرار گیرد و روی آن سرمایه گذاری شود.
و  تألهی  آیت اهلل  بلوار  *صوفی: ســاماندهی 

ساخت و نصب سردیس ایشان
مســؤول کمیته تبلیغات کنگره ملی آیت اهلل تألهی 
نیز تصریح کرد: اولین جلسه کمیته تبلیغات  با حضور 
دستگاه هایی چون شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، 
معاونت فرهنگی سپاه انصارالحسین)ع( همدان و حوزه 
هنری در شــهرداری همدان برگزار و تصمیمات الزم 

گرفته شد.
عبــاس صوفی ادامــه داد: لوح کنگــره و فراخوان 
مقاالت طراحی شــده و آماده رونمایی اســت ضمن 
اینکه در رابطه با چگونگی تبلیغات محیطی در شــهر 
همدان و قم، برنامه ریزی های الزم صورت گرفته است.

وی افزود: جلسه ای نیز با حضور کمیته اطالع رسانی 
و رســانه ها برای انجــام بهتر کارها و نزدیک شــدن 
فعالیت دو کمیته تبلیغات و اطالع رســانی به یکدیگر 

برگزار شد.
صوفی همچنین از سامان دهی بلوار آیت اهلل تألهی 
و ســاخت و نصب ســردیس آیت اهلل تألهــی خبر داد 
وگفــت: با توجه به اینکه مکان برگــزاری  کنگره فعاًل 
مشخص نیست، چگونگی برگزاری تشریفات کنگره نیز 
در دســتور کار کمیته تبلیغات قرار دارد که به محض 

اعالم دبیرخانه، کار آغاز می شود.
وی افزود: چاپ تمبــر یادبود آیت اهلل تألهی نیز در 
دستور کار کمیته تبلیغات قرار دارد که هماهنگی های 
الزم با اداره پســت انجام شده اســت و در روز افتتاح 

کنگره از آن رونمایی خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به شــخصیت واالی 
آیــت اهلل تألهی، مــا در کمیته تبلیغات بــا همکاری 
همه ســازمان ها آمادگی کامل داریم تا همه وظایف و 

مسؤولیت ها به نحو احسن انجام شود.
ظرفيت  از  کنگره  در  نظيری:  *حجت االسالم 

راویان زنده استفاده شود
مســؤول کمیته مردمی کنگره ملی آیت اهلل تألهی 
نیز خاطرنشان کرد: در فضای کمیته مردمی به دنبال 
آن هســتیم که در قالب پیش کنگره بتوانیم نسبت به 
تبیین شــخصیت آیت اهلل تألهی در فضای خرد و کف 

جامعه بسترسازی کنیم.
افــزود: در  نظیری  حجت االســالم محمدهــادی 
مســاجد، هیأت هــا، مــدارس، دانشــگاه ها و در کل 
بســترهای جامعه که ظرفیت برای حضور و روایتگری 
وجود دارد، تالش می کنیم شــخصیت این عالم بزرگ 
را معرفی و توسعه دهیم ضمن اینکه ما باید برای کل 
استان نیز برنامه ریزی داشته باشیم و در شهرستان ها 

نیز مانور دهیم.
وی تصریح کرد: فعالیت کمیته مردمی به خروجی 
فعالیت کمیته علمی وابسته است ضمن اینکه پیشنهاد 
می شــود در کنگره از ظرفیت راویــان زنده و در قید 
حیات استفاده کنیم و ســاختار کمیته مردمی را نیز 
جهت استفاده هرچه بهتر از ظرفیت مردم، ارتقا دهیم.
گفتنی است در پایان این نشست از لوح کنگره ملی 
آیت اهلل تألهی رونمایی شــد و فیلم کوتاه اطالع رسانی 
کنگره ملی آیت اهلل تألهی که قرار است ظرف روزهای 
آینده از شــبکه های ملی پخش شود برای حاضران به 

نمایش درآمد.
همچنین مدیرکل صداوسیمای مرکز همدان نیز از 
تهیه یک مســتند در خصوص آیت اهلل تألهی به همت 
شبکه یک صداوســیمای جمهوری اسالمی ایران خبر 

داد.

خبــر همدان

مدیر مجمع اساتید، قاریان و حافظان استان همدان خبر داد:

تجلیل از فعاالن قرآنی همدان در 17 تیر
تقدیر از شهرداری همدان در راستای اجرای برنامه های قرآنی

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: مدیر مجمع 
استان  کریم  قرآن  حافظان  و  قاریان  اســاتيد، 
همــدان از برنامه تجليل از حافظــان، قاریان، 
نفرات برتر مســابقات قرآنــی و فعاالن قرآنی 
استان همدان در روز دوشــنبه 17 تيرماه و در 

مجتمع شهيد آوینی خبر داد.
قاسم جهان آرا دیروز در گفتگو با خبرنگار هگمتانه 
اظهار کرد: از اول تا یازدهم ماه ذی القعده به مناسبت 
میــالد کریمه اهل بیت حضــرت معصومه)س( و نیز 
میالد سراسر سعادت امام رضا)ع( با عنوان دهه کرامت 
نام گذاری شــده اســت که در این راســتا ارگان های 

فرهنگی اقدام به برگزاری جشــنواره ها و همایش های 
مختلف می کنند.

وی ادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
نیز همه ساله در این دهه اقدام به برگزاری برنامه های 
مختلفی چون مســابقه کتاب خوانی، شــعر و رباعی 
رضوی و همایش دختران آفتــاب می کند که هر روز 

را به یک برنامه اختصاص می دهد.
وی با اشــاره به برگزاری همایش دهه کرامت و 
با همکاری ارگان های مختلــف فرهنگی در مجتمع 
شــهید آوینی همدان اضافه کــرد: در این همایش 
عالوه بر برگزاری نمایشــگاه جهــت حضور فراگیر 
همه اقشــار با همکاری صداوســیما، هــر روز صبح 
برنامه ویژه کودکان بــا حضور مجری برنامه کودک 
و نوجوان در مجتمع شــهید آوینی در حال برگزاری 
است. وی با اشاره به اینکه این همایش از پنجشنبه 
هفته گذشــته آغاز شده و تا سه شــنبه هفته جاری 
ادامه دارد، اظهار کــرد: طبق برنامه ریزی های انجام 
شده، جشــنواره قرآنی این همایش در روز دوشنبه 

17 تیرماه برگزار می شود.
وی ضمن تشکر از شهرداری همدان برای همکاری 
و برگــزاری برنامه هــای ویــژه ماه مبــارک رمضان 
خاطرنشــان کرد: در ماه مبارک رمضــان با همکاری 

شــهرداری در تاالر قرآن نمایشگاه قرآن برگزار شد و 
ترتیل روزانه قرآن کریم با پوشــش خوب صداوسیما 
انجام شــد که با اســتقبال جامعه قرآنــی نیز روبه رو 
گردید و ما از شــهرداری همدان بــه جهت این که از 
صفر تا صد اجرای این برنامه ها پای کار بودند تشــکر 

می کنیم.
جهان آرا ادامه داد: در جلسات مختلفی که با مسؤوالن 
مجموعه های قرآنی اســتان همچون جامعه القرآن، بنیاد 
قــرآن، مجمع اســاتید قاریان، مکتب امــام زمان)عج(، 
انوارالزهرا)س( و... برگزار شد و نظرات مختلف جمع آوری 
گردید، مقرر شد در دهه کرامت برنامه تجلیل از فعاالن 

قرآن کریم در استان همدان انجام شود.
وی تشریح کرد: در این برنامه از 100 برتر مسابقات 
سراسری قرآن کریم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و اوقاف و امور خیریه تجلیل به عمل می آید.
وی تصریح کرد: این مسابقات همه ساله مجزا انجام 
می شــد اما حدود 2 سال است که به صورت مشترک 
توسط دو ارگان فرهنگ و ارشاد اسالمی و اوقاف و امور 

خیریه برگزار می شود.
وی ضمن اشــاره به تجلیل از حافظــان، قاریان و 
فعاالن قرآنی استان همدان ادامه داد: تجلیل از قاریان 
خردســال و نوجوانانی که در مسابقات کشوری هم در 

رشــته حفظ و هم در رشته قرائت رتبه کسب کرده اند 
نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه در این جشنواره قرآنی گروه های 
تواشــیح و هم خوانی ممتاز کشــور نیز اجرای برنامه 
خواهند داشــت، گفت: مســابقه ای نیز در ماه مبارک 
رمضان در خصوص محتوای ســوره انعام بین اقشــار 
مختلف مردم برگزار شــد که نفرات برتر این مســابقه 

نیز تجلیل می شوند.
مدیــر مجمع اســاتید، قاریان و حافظان اســتان 
همدان ادامه داد: تجلیل و تقدیر از مؤسســات قرآنی 

فعال نیز انجام می شود.
وی ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی 
بر تربیت 10 میلیون حافــظ قرآن کریم تصریح کرد: 
پس از گذشــت حدود 6 سال متأسفانه ما هنوز موفق 
به این مهم نشــده ایم بنابراین یکــی از اهداف ما در 
برگزاری برنامه های قرآنی این است که تأکیدات رهبر 

انقالب در این خصوص محقق شود.
جهــان آرا افزود: هــدف از برنامه هایی چون تربیت 
حافظ، این اســت که در نهایت زمینــه تدبر در قرآن 
کریم فراهم شود و جامعه از برخی ناهنجاری ها نجات 
پیدا کند ضمن اینکه تربیت جامعه ما نیز قرآنی شــود 

و این مهم در جامعه تثبیت گردد.

همدانی ها 2 ميليارد تومان صدقه دادند
معاون  همــدان:  خبر  گروه  هگمتانــه، 
توسعه مشــارکت های مردمی کميته امداد 
امام)ره( اســتان همدان با اشاره به اینکه 
ميليارد   11 امســال  می شــود  پيش بينی 
700 ميليــون تومان صدقه در اســتان  و 
همدان جمع آوری شود، گفت: در سه ماهه 
امســال 2 ميليــارد و 640 ميليون تومان 

است. استان جمع آوری شده  در  صدقه 
غالمرضا صیــادزاده در گفتگویی اظهار کرد: در 
ســه ماه امســال 2 میلیارد و 640 میلیون تومان 

صدقه در استان جمع آوری شده است.
وی در مــورد اینکه بیشــترین پرداخت میزان 

صدقه مربوط به کجا بوده، افزود: منطقه یک همدان 
بیشترین میزان پرداخت صدقه یعنی 522 میلیون 

تومان صدقه را داشته است.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
امام)ره( اســتان همدان گفت: پیش بینی می شــود 
امســال 11 میلیارد و  700 میلیون تومان صدقه در 

استان جمع آوری شود.
صیــادزاده بیــان کــرد: صدقات جمــع آوری 
شــده صرف کمک به افــراد در راه مانده، پرداخت 
هزینه هــای معالجه و درمــان نیازمندان، پرداخت 
مســتمری به نیازمندان، تهیــه جهیزیه و پرداخت 

هزینه های تحصیلی دانش آموزان می شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان:

پلمب یک قنادی معروف برای چهارمين بار
هگمتانه، گــروه خبر همدان: رئيس مرکز 
یک  پلمب  از  همدان  شهرســتان  بهداشت 
قنادی معروف در منطقه مرفه نشين همدان 

خبر داد.
محمــد خیراندیــش در گفتگویــی اظهار کرد: 
شیرینی فروشی)الف( به علت استفاده از رنگ های 
مصنوعــی، اجناس و مواد تاریخ مصرف گذشــته و 
270 کیلو روغن فاســد، پلمب و تا اطالع ثانوی از 

ادامه فعالیت محروم شد.

وی افزود: این واحد صنفی، سه بار در گذشته به 
علت تخلف تعطیل شده بود که این بار با مشارکت 
و حمایت های رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
و مراجــع باالتر نصب پرده و اعــالم عمومی انجام 

شده است.
خیراندیــش تأکید کرد: این واحــد متخلف به 
صورت آگاهانه اقدام به پنهان سازی اجناس و اقالم 
فاســد و نامرغوب خود کرده بود که مواد موردنظر 

کشف و ضبط شده است.

پزشک خاطی از همدان رفت
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس سازمان 
نظام پزشــکی همدان گفت: پزشکی که در 
مرگ رئيس کتابخانــه مرکزی همدان پس از 

زایمان دخيل بود، از استان رفت.
علیرضــا مدرکیــان در گفتگویی مطــرح کرد: 
پزشــک معالج »منصــوره حسینی شــعار« رئیس 
کتابخانه مرکزی همدان که در آذرماه سال گذشته 
در مرگ این مادر پس از زایمان دخیل بود، چندی 
پیش برای همیشــه از اســتان ســفر کرد و دیگر 

طبابتی در این شهر ندارد.
وی در رابطه با حکم قصور این پزشــک تصریح 
کرد: در مرحله تجدیدنظــر حکم 3 ماه تعلیق این 
پزشک خاطی از طبابت صادر و میزان 80 درصد از 

تقصیر متوجه او شد.
مدرکیان با اشاره به اینکه طبق آئین نامه، کلیه 
احکام پزشکی در هر نقطه از کشور قابل اجرا است، 
 تصریح کرد: بــا توجه به اینکه پرونــده قصور این 
پزشک در شــورای عالی انتظامی در دست بررسی 
است در صورت قطعیت حکم، پزشک معالج در هر 

نقطه از کشور تا 3 ماه اجازه طبابت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شکایت خانواده 
مادر فوت شــده و پزشــک، این پرونده در شورای 
انتظامی عالی در دســت بررسی است و در صورت 

ایراد، حکم نیز تغییر می یابد.
مدرکیــان بــا بیان اینکــه ممنوعیــت طبابت 
در صــورت تأیید حکم در تمام شــهرها قابل اجرا 

اســت، عنوان کرد: بر اساس آئین نامه ممکن است 
اســتثنائاتی مبنی بر طبابت پزشــک در برخی از 

شهرها در حکم لحاظ شود.
رئیس ســازمان نظام پزشــکی همدان در پایان 
یادآور شد: رفتن پزشک رئیس کتابخانه مرکزی از 

همدان هیچ خللی در اجرای حکم وارد نمی کند.
گفتنی اســت، 21 آذرماه ســال 97 منصوره 
کتابخانه مرکزی همدان که  رئیس  حسینی شعار، 
35 ســاله بود، پس از تولد نخستین فرزندش به 
علت قصور پزشــکی در بیمارستان بوعلی همدان 

باخت. جان 



در اجراي پرونده اجرایي کاسه 980037 مفتوح در شعبه اجراي احكام مدني دادگاه عمومي بخش صالح آباد محكوم عليه آقاي سيد سعادت شكري مصطفوي محكوم است به فروش یک باب منزل 
مســكوني مشــاع در حق محكم له آقاي عباس شــكوهي مصطفوي لذا با توجه به این که محكوم عليه نســبت به اجراي حكم اقدام ننموده این اجراي احكام به درخواست محكوم له اقدام به فروش و 
مزایده نموده اســت که در مورخه 1398/05/13 ســاعت 10 الي 10:30صبح اقدام به عمليات مزایده جهت تادیه محكوم به مي نماید معهذا کساني که تمایل به شرکت در مزایده دارند مي توانند در 
مدت 5 روز قبل از مزایده مال مشــروح ذیل را ماحظه نمایند مزایده در دایره اجراي احكام دادگاه صالح آباد برگزار مي گردد شــرح مال: یک باب منزل مســكوني مشاع واقع در صالح آباد روستاي 
همه کســي خيابان جمهوري کوچه شــهيد ذوالفقاري کد پســتي 6535134436 به مســاحت عرصه حدود 304 متر مربع )قبل از تعریض( و اعياني طبقه همكف 86 متر مربع و طبقه اول 90 متر 
مربع داراي هال پذیرایي و آشپزخانه و خواب و انباري با مصالح آجر و فلز و امتيازات آب و برق و گاز راه جدا با سند رسمي شماره 111/390 قدمت باالي 18 سال که در اجاره نمي باشد به قيمت 
پایه 1/768/000/000ریال تعيين شده است.بدیهي است برنده مزایده کسي است که بيشترین قيمت را پيشنهاد نماید که در صورت موافقت دادورز ده درصد را في المجلس و مابقي را ظرف مدت 
کمتر از یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورتي که برنده مزایده در موعد مقرر بقيه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مي گردد.

دادورز اجراي احکام مدني دادگاه عمومي صالح آباد

آگهي مزايده- نوبت دوم

 22341 شماره م الف: 130

سازمانآگهیهای
روزنامههگمتانه

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

www.hegmataneh-news. i r

9999

سینا بن  شکی ا علوم زپ ااگشنه  د

در کودکان مسموميت با گاز مونو اکسيد کربن با تهوع، استفراغ و کاهش هوشياري همراه است  

3 دوشنبه 17 تير ماه 1398 
سال بيست و یکم  شمـاره 4290

اخبار کوتاه

افزایش وام خرید خانه
 منتفی شد!

طرح بانک مسکن برای تعیین سقف تسهیالت 
خرید مسکن بسته به توانایی بازپرداخت افراد، قرار 
بود در شــورای پول و اعتبار مطرح شود، اما وزیر 
راه و شهرســازی گفته که سقف وام خرید مسکن 

افزایش نخواهد یافت.

تحقق 97 درصدی درآمدها 
در سال گذشته

در بخش درآمدها سازمان امور مالیاتی توانسته 
170 هزار میلیارد تومان از منابع را محقق کند که 
نسبت به عملکرد سال 96 بیش از 15 درصد رشد 
دارد. رقم مصوبه سال 97 بالغ بر 112 هزار و 867 

میلیارد تومان بوده است.
جزئیات بخش منابع در ســال 97 که متشکل 
از درآمدهــا، واگــذاری دارایی های ســرمایه ای و 
واگذاری دارایی های مالی است نشان می دهد بالغ 
بر 377 هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده که 
97 درصد رقم مصوب را محقق کرده اســت و نیز 
رشــد 18 درصدی نســبت به عملکرد سال 96 را 

نشان می دهد.

کودک یک ساله و پیرمرد 107 
ساله جوان ترین و مسن ترین 

زائران امسال
رئیس مرکــز حج و زیارت هالل احمر با تأکید 
بر اینکه آب زمزم از نظر پزشکی تأیید شده است، 
گفت: زائری با 107 ســال و دو کودک با ســنین 
یک و چهار سال، مســن ترین و جوان ترین زائران 
حج امســال هســتند. محمدتقی حلی ساز رئیس 
مرکــز حج و زیارت جمعیت هالل احمر با اشــاره 
به ویژگی های حج امسال اظهار کرد: متوسط سنی 
امســال زائران خانه خدا 55 ســال است و حدود 
هشت هزار زائر بین سنین 70 تا 80 سال، 1800 
زائر در ســنین بیش از 80 سال و حدود 150 زائر 

زیر هجده سال در حج امسال شرکت دارند.

کاهش 36 درصدی تولید خودرو 
در سه ماهه ابتدایی امسال

براســاس اطالعــات گروه های خودروســاز در 
سایت کدال ســازمان بورس، دو گروه ایران خودرو 
و ســایپا در طول بهار 98 در مجموع 184 هزار و 
902 دســتگاه خودرو تولید کرده اند. این در حالی 
است که در سه ماه ابتدایی سال اخیر میزان تولید 
خــودرو در این شــرکت ها به 288 هــزار و 837 
دســتگاه رسیده بود؛ پس با مقایســه این آمارها، 
تولید خودرو در بهار امســال  به نسبت بهار 97، با 

کاهش 36 درصدی همراه بوده است.

کاهش 82 درصدی حجم آب 
مخازن سدها

ارتفــاع بارندگی در کل ایران در اردیبهشــت  
امسال نسبت به زمان مشــابه سال گذشته، 106 
درصد افزایش و حجم آب موجود مخازن ســدها 
هم نسبت به ماه گذشته، 82 درصد کاهش داشته 
اســت. طبق آماری که توسط معاون وزیر نیرو در 
امور آب و آبفا - اعالم شده است، مخازن سفره های 
زیر زمینی آبی کشــور 130 میلیــارد مترمکعب 
کســری دارد و این میزان کســری با یک ســال 
بارندگی تأمین نمی شــوند، زیرا ما حدود 10 سال 

خشکسالی داشتیم.

اجرای طرح تقسیط 
جرائم رانندگی

رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی ناجا اعالم 
کرد: برابر قانون خودروهای دارای جریمه بیشتر از 
یک میلیون تومان باید توسط پلیس راهور توقیف 
و به پارکینگ هدایت شــوند کــه در حال حاضر 
بیــش از 81 هزار و 75 دســتگاه خودرو به همین 
دلیل توقیف هستند. برای کمک به رانندگانی که 
خودروهایشــان به دلیل خالفی باالی یک میلیون 
تومان در پارکینگ ها توقیف هســتند طرح اجرای 
تقسیط جرائم به مرحله اجرا درخواهد آمد. رئیس 
مرکز اجرائیــات پلیس راهور ناجا گفت: از یازدهم 
تیرماه که این طرح شروع شده تا پایان وقت اداری 
روز پنج شــنبه سیزدهم تیرماه، 250 دستگاه انواع 
وســایل نقلیه براساس این دســتورالعمل در کل 

کشور تقسیط و ترخیص شده اند.

انعکاس

پياده روی زائران امام رضا )ع( -بجنورد

با پایان یافتن مهلت 60 روزه ایران به کشورهای اروپایی

آغاز گام دوم هسته ای ایران بعد از نقض برجام
محدودیت غنی سازی 3/67 را رعایت نمی کنیم                دو ماه دیگر گام سوم اعالم می شود

هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاون وزیر امور 
خارجه ایران گفت: از آنجایی که خواســته های 
ایران در خصوص برجــام تحقق پيدا نکرده، ما 
امروز گام دوم را برمی داریم و سطح غنی سازی 

را رعایت نخواهيم کرد.
همزمان بــا پایان یافتن مهلــت 60 روزه ایران به 
کشورهای اروپایی، تصمیمات جدید کشورمان درباره 
کاهــش تعهــدات برجامی دیروز در نشســت خبری 
ســخنگوی دولت با حضــور عباس عراقچــی معاون 
سیاســی وزارت امور خارجه و کمالوندی ســخنگوی 

سازمان انرژی اتمی اعالم شد.
* نامه ظریف به موگرینی

در این نشست عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه 
در این باره گفت: ما امروز در موعد 60 روز پایان گام اول 
تعهدات خود هستیم و از آنجایی که خواسته های ما در 
خصوص برجام، تحقق پیدا نکــرده، ما امروز گام دوم را 
برمی داریم. همان طور که در مرحله اول اعالم کردیم که 
به میزان ذخایر پایبند نیســتیم، در گام دوم نیز سطح 
غنی سازی را رعایت نمی کنیم، امروز در نامه آقای ظریف 

به موگرینی این موضوع اعالم می شود.
معــاون وزیر امور خارجــه در ادامــه گفت: روند 
کاهــش تعهدات ایران در برجام روندی اســت که در 
راستای حفظ برجام است. ممکن است که این روند به 
خروج کامل ما از برجام منتهی شــود، ولی حرکت ما 
برای حفظ برجام اســت. این روند کاهش تعهدات در 
گام هــای 60 روزه ادامه پیدا خواهد کرد. ما معتقدیم 
که برجام یک توافق معتبر و مهم بین المللی اســت. ما 
خواهان ادامه برجام هســتیم ولی خواســته های ما از 
برجام هم باید برآورده شــود، وگرنه در تعهدات خود 
بازنگری می کنیم. طنزی این وســط اتفاق افتاده و آن 
اینکه آمریکا که خودش از برجام خارج شده، خواستار 
نشست شــورای حکام شده و خواســتار رسیدگی به 
نقض برجام توســط ایران شده اســت. مهم این است 
که ســایر کشــورهای اروپایی، روســیه و چین با این 
درخواســت همراهی نکردند. برآورد ما این اســت که 
در نشست شورای حکام که برگزار خواهد شد، منطق 

ایران را خواهند شنید.
* کميسيون مشــترک برجام در سطح وزرا 

برگزار می شود
عراقچی افزود: آنچه ایــران در کاهش تعهدات خود 
انجام می دهد از دید ما نقض برجام نیست. منطق ما در 
جلسه شورای حکام عرضه خواهد شد، همزمان شکایت 
خود را هم ارائه خواهیم داد و آن ها هم باید درباره نقصان 
پاســخگو باشــند. تماس آقای ماکرون با آقای روحانی 
تماس سازنده ای بود. تمایل برای پیدا شدن یک راه حل 
وجود دارد هرچند سخت است. آقای ماکرون و روحانی 
صحبت کردنــد که زمینه های گفتگوهای طرفین ایجاد 
شــود تا به راه حل هایی برسیم. قرار است که کمیسیون 

مشترک برجام در سطح وزرا هم برگزار شود.
معاون وزیر امور خارجه گفت:  اگر اروپایی ها از طریق 
اینستکس یا غیر از آن انتظارات ما را برآورده می کردند، 
اآلن در این مرحلــه نبودیم، به خصوص در حوزه فروش 
نفت و دسترســی به درآمدهای نفتی کاری نتوانستند 
انجام دهند. اینستکس رسماً عملیاتی شده و طرف ایران 
آن هم اکنون عملیاتی شده و این دو نهاد با هم در ارتباط 
هســتند و قواعد کاری خود را تنظیم کرده اند و یکی دو 
کار را انجام داده اند، ولی تا وقتی اعتباری برای آن در نظر 
نگیرند فایده ای ندارد. تا وقتی که به لحاظ اقتصادی برای 
ایران منافعی نداشته باشد برای ما قابل قبول نیست. قرار 
است تعداد کشورهایی که به عنوان سهامدار به اینستکس 

ملحق می شوند افزوده شود.
وی در ادامه گفت:  گفتگوهای رسمی و غیررسمی 
بین ما در جریان اســت و امیدواریم به نتیجه برسیم 

وگرنه بعد از 60 روز گام سوم را برخواهیم داشت.
عراقچی دربــاره بحــث رآکتور اراک نیــز افزود: 
بحــث اراک بحث جداگانه ای اســت، به این دلیل که 
مدرن سازی اراک به تعویق افتاده و اگر کشورهای عضو 
برجام نتوانند آن را به زمان بندی موجود برگردانند آن 
را به شرایط قبلی بر خواهیم گرداند. جلسات و اتفاقات 
خوبــی در خصوص اراک طی دو ماه گذشــته برگزار 
شده و به لحاظ فنی پیشــرفت خوبی داشته ایم. روند 
را در خصوص اراک پیگیــری می کنیم. اگر به جدول 
زمان بندی برگردد ما همین روند مدرن سازی را ادامه 

می دهیم، چون پیشرفت خوبی داشته است.
* واکنش به توقيف غيرقانونی نفتکش ایرانی 

توسط انگليس
معاون وزارت امــور خارجه در واکنــش به توقیف 
نفتکش ایرانی توسط نیروی دریایی انگلیس نیز گفت: 
نفتکش یک ســوپرتانکر اســت که دو میلیون بشــکه 
ظرفیت داشــته و به همین دلیل امکان عبور از کانال 
سوئز نداشته و از تنگه جبل الطارق رفته است. به خالف 
اعالم انگلیس این نفتکش به مقصد ســوریه نبوده، و آن 
بندری که اعالم کردند امکان پذیرفتن چنین تانکری را 
ندارد. در این زمینه مسیر حقوق طی می شود، این یک 
راهزنی دریایی است. این نفتکش در آب های بین المللی 
بوده است. سفیر انگلیس را دوباره خواسته ایم. امیدواریم 

قضیه نفتکش به زودی حل شود.
وی همچنیــن گفت: ما به صدای واحد در برخورد 
با موضوعات مهم کشــور نیاز داریم و به اعتقاد من این 
صــدای واحد وجود داشــته اســت، هرچند صداهای 
مختلــف هم بــرکات خود را دارد. اختــالف نظرها را 
تــا جایی که منافع ملی کشــور را هــدف قرار ندهد، 
منفــی نمی بینم. وقتی ایران تصمیــم گرفت که وارد 
روند کاهش تعهدات شــود هم از طرف مردم و هم از 
طرف جناح ها حمایت شد. این که اروپایی ها نتوانستند 
خواســته های ما را برآورده کنند و ما مجبور شدیم که 

گام دوم را برداریم به این معنی نیست که رایزنی های 
دیپلماتیک وجود ندارد. نمونــه آن هم صحبت آقای 
ماکــرون برای دومین بــار طی یکــی دو هفته اخیر 
بود. آقــای روحانی صحبتی که داشــتند این بود که 
به شرطی که تحریم ها برداشته شود، حضور آمریکا در 
گفتگوهــای 1+4 مانعی ندارد. البتــه آمریکا از برجام 
خارج شــده و ما مفهومی تحت عنوان 1+5 نداریم و 

چارچوب 1+4 است.
* اميدی به اینستکس نبسته ایم

عراقچــی افزود: ایران هیچ امیــد و اتکایی به هیچ 
کشوری نبسته چه برســد به اروپایی ها و اینستکس. 
مــا در این معرکه و جنگ اقتصــادی که ترامپ علیه 
ایران شروع کرده، هر مســیر و معبری که بتوانیم باز 
خواهیم کرد. ما با همه شــرکا و همســایگان ابتکار و 
مســیر داریم. یکی از این ابتکارات و مســیرها اروپا و 
یکی اینســتکس اســت. ما نه امیدی داریم و نه دل 
بســته ایم، و به دســتگاه های کشــور گفته شده که 
امیدی به اینستکس نداشته باشند. معطل اینستکس 
نمی مانیم و با اتکای به خــود حرکت می کنیم. ایران 
برجام را با حســن نیت اجرا کرد و بعد از خروج آمریکا 
بــا صبر راهبردی در توافق مانــد و فرصت ایجاد کرد. 
این ایران را در موقعیت باالتر اخالقی و سیاســی قرار 
داد. ما در سیاســت خارجی تا اآلن بسیار خوب عمل 
کرده ایم و شــرکای خوبی داریم. در حوزه همسایگی 
کارهای بســیار خوبی انجام شده است. اجازه نخواهیم 
داد آمریکا در اجرای سیاســت فشار حداکثری موفق 
شــود و آنها را مأیوس خواهیم کــرد. با اتکایی که به 
توانمنــدی خود، نیروهای دفاعی خــود داریم، آنها را 

مجبور خواهیم کرد که کوتاه بیایند.
* گام سوم برجامی ایران

معاون وزیر امــور خارجه ایران دربــاره چگونگی 
برداشــتن گام ســوم ایران نیز توضیح داد: ما نه تنها 
درباره گام سوم، بلکه درباره گام های بعدی هم بررسی 
و مطالعه کرده ایم. گام سوم را ترجیح می دهیم که دو 
ماه دیگر و در پایان 60 روز اعالم کنیم. معموالً دو گام 

را با هم اعالم کرده ایم.
عراقچــی درباره رفت وآمدهایی که در پیش اســت و 
همچنین سفر آقای ماکرون و اجالس وزرای خارجه نیز 
گفت: مــا در روزهای آینده رفت وآمدهای دیپلماتیکی را 
خواهیم داشت از جمله اجالس وزرا. ما خواهان سفرهای 
نمایشی نیستیم، مگر اینکه این سفرها منجر به نتیجه ای 
شــوند، نه اینکه بخواهیم فقط به جر و بحث و دعوا ختم 
شــوند. وی افزود: ما مفهومی به نام 1+5 را به رســمیت 
نمی شناسیم. آمریکا از برجام خارج شده و از هیچ مکانیزم 
برجام هم نمی تواند اســتفاده کند، اما در جلسات 1+4 با 
آن شرطی که گفتم می توانند حضور پیدا کنند. شرط ما 
اول تحریم های نفتی و بانکی هستند که تحریم های دیگر 
هم مد نظر خواهند بود. برجام یک پرونده بسته شده است 
به این معنی که قابل مذاکره مجدد نیســت، بدون اینکه 
کلمه ای اضافه یا کم شــود باید اجرا شود. برجام وقتی به 
وضعیت عادی خود برمی گردد که خواسته ایران در زمینه 

رفع تحریم ها برآورده شود.
معاون وزارت امور خارجه گفت:  قســمت هسته ای 
برجــام چهــار رکن اساســی دارد، که ایــران برخی 
محدودیت ها را برای 8 تا 15 ســال پذیرفته است. ما 
در گام اول از یکــی از رکن هــا )ذخایر اورانیوم( عبور 
کردیــم و در گام بعدی رکن دیگــر را که محدودیت 
سطح غنی سازی اســت رعایت نمی کنیم. میزان عدد 
مهم نیست و این موضوع اهمیت سیاسی دارد. این که 
درصد غنی سازی ما چه عددی است مهم نیست، مهم 

این است که ما پایبند به این محدودیت ها نیستیم.

منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

فروش کاال گران تر از قيمت روی آن غيرقانونی است
تعزیرات حکومتی در خواب زمستانی است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کميســيون 
صنایع و معادن مجلس می گوید: فروش اجناس بيش 
از قيمت درج شده بر روی آنها غيرقانونی است و باید 

با آن برخورد شود.
محمدرضا منصــوری در گفت وگویی درباره گزارش های 
مردمــی مبنی بــر فروش اجنــاس در مغازه هــا گرانتر از 
قیمت های درج شده روی کاالها، گفت: در حال حاضر تعداد 
تخلفــات به قدری افزایش پیدا کرده که ســازمان تعزیرات 
حکومتی نسبت به گران فروشی و... بی توجه شده، در گذشته 
اگر کاالی تولید قدیم در مغازه ها وجود داشت فروشنده بدون 
افزایش قیمت این کاالها را به مردم می فروخت در حالی که 

امروز این موضوع کمتر اجرایی می شود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه در شرایط تحریمی باید شرایط اقتصادی مردم 

را در نظر گرفت، افزود: فروشــندگان جانب انصاف را رعایت 
کنند و کاالهای خرید قدیم را براساس قسمت های درج شده 

روی آنها در اختیار مردم قرار دهند.
* سازمان تعزیرات می تواند اقتدار خود را از طریق 

برخورد با متخلفان نشان دهد
وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات می تواند اقتدار خود را از 
طریق برخورد با متخلفان نشان دهد، اظهار کرد: اگرچه ممکن 
است این ســازمان با بهانه هایی مانند کمبود نیروی انسانی از 
انجام وظیفه ســر باز زند اما می توان با به کارگیری افراد بیکار، 
مشکل کمبود نیروی کار این سازمان را رفع کرده و با جریمه 
فروشندگان متخلف منابع مالی موردنیاز برای پرداخت حقوق 
این پرســنل را تأمین کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم 
خاطرنشان کرد: فروش اجناس بیش از قیمت درج شده بر روی 

کاالها غیرقانونی است و باید با آن برخورد شود.

* افزایــش قيمت کاالها با شــيوه کنونی قابل 
توجيه نيست

منصوری ادامه داد: افزایش قیمت کاالها با شیوه کنونی 
قابل توجیه نیست؛ چراکه نرخ ارز در این روزها نه تنها رشدی 
نداشته است بلکه روند کاهشی را تجربه کرد از سوی دیگر 

حقوق کارمندان و کارگران نیز افزایش چندانی پیدا نکرد.
* برخورد با فساد نقش دالالن را در مدیریت بازار 

کاهش می دهد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در خواب زمستانی هستند، 
تصریح کرد: مکانیزمی که دولت برای توزیع کاالهای اساسی 
اســتفاده می کند باعث ایجاد ویژه خواری و فساد می شود؛ 
بنابراین باید با برخورد با فســاد نقش دالالن را در مدیریت 

بازار کاهش داد.

رئیس دیوان محاسبات خبر داد

بازگشت 57 میلیارد تومان از حقوق های 
نامتعارف به خزانه

رئيس  و جهــان:  ایران  گــروه  هگمتانه، 
دیوان محاسبات کشــور گفت: در مجموع با 
توجه به گزارش های اول و دوم و ســوم این 
دیوان، حدود 57 ميليارد تومان پول ناشی از 

حقوق های نامتعارف را به خزانه برگرداندیم.
عــادل آذر با حضور در برنامــه تلویزیونی "نگاه 
یک" درباره ســرانجام حقوق های نجومی با اشــاره 
به اینکه دیوان محاســبات، سه گزارش تخصصی و 
کامــاًل حرفه ای درباره پرونده معروف به حقوق های 
نجومــی یا نامتعارف به مجلس و ســران ســه قوه 
داده اســت، گفت: مردم در جریان یکی از آنها که 
نخســتین گزارش ما بود قرار گرفتند که در صحن 

علنی مجلس هم قرائت شد.
وی افــزود: در آن زمان اعالم شــد که از 100 
هزار مدیر پایه که حقوق و مزایای آنها رســیدگی 
شد، 394 نفر حقوق نامتعارف و غیر قانونی داشتند.
آذر اضافه کرد: پس از آن، گزارش محرمانه ای 
بــه رئیس مجلس و کمیســیون مجلس شــورای 
اســالمی و ســران دو قوه دیگر دادیم و گزارش 
خیلی محرمانه هم دادیم که دســتگاه، موضوع و 

فرد در آن گزارش آمد.
وی بــا اشــاره به رونــد اقدامــات قانونی علیه 
حقوق های نجومی و پاسخگویی به مطالبات مردمی 
در این زمینه گفت: عــالوه بر پرداخت حقوق های 
نامتعارف، وام های نامتعارف با سودهای صفر درصد 

و یا یک درصد و مانند آن هم داشتیم.
آذر ادامه داد: حدود 70 پرونده از دســتگاه های 
مختلف بابت حقوق های غیر قانونی برای رسیدگی 
قضائی به دادسرا ارســال کردیم که بر اساس آرای 

صادره، 57 میلیارد تومان به خزانه بازگشت.
وی اضافــه کرد: به اذعان کارشناســان و اغلب 
نمایندگان مجلس، فنی ترین و تخصصی ترین کار را 

دیوان محاسبات در این زمینه انجام داد.
رئیس دیوان محاســبات کشور گفت: تعدادی از 
حقوق بگیران نامتعارف، معزول شــدند و برخی  هم 

به زندان رفتند.
وی اضافه کرد: مالک دیوان محاســبات، اجرای 

قانون است و قوانین باید اصالح شود.
آذر افزود: در گــزارش دوم، جزوه 20 صفحه ای 
در خصــوص خالأها و روزنه هــای قانونی پرداخت 
حقوق های نامتعارف، اعالم شــد و پس از آن، بحث 

اصالح نظام پرداخت، مطرح شد.
وی با تأکید بر اینکه دیوان محاســبات به طور 
مستمر، امورات مالی دستگاه ها را رسیدگی می کند، 

اضافه کرد: حدود یک ماه پیش دو مورد را کشــف 
کردیــم که حقوق حــدود 35 و 38 میلیون تومان 

پرداخت شده بود.
رئیس دیوان محاســبات کشور گفت: اختیاراتی 
که به هیأت مدیره و مجامع داده شــده است هنوز 
پابرجاســت گرچه در قانــون بودجه های 97 و 98 
برخی ضوابط را قرار داده اند اما تفاسیر قانونی، اجازه 

برخی پرداخت های نامتعارف را می دهد.
آذر افزود: بیشــتر موارد حقوق هــای نامتعارف، 
در شــرکت های نســل دوم و نســل ســوم اتفاق 
می افتد؛ زیرا در بیشــتر اوقــات، قانونگذار الیه اول 
و دســتگاه های اجرایی را در نظر می گیرد و احکام 
را برای آنها می نویســد غافل از آنکه شــرکت هایی 
داریم که در الیه های دوم و ســوم هستند و بیشتر 
پرداخت های نامتعارف، در آنجا اتفاق می افتد و باید 

نظام پرداخت آنها را اصالح کرد.
وی تأکید کرد: شرایط نظام پرداخت باید شفاف 
و دقیق باشــد و حقوق ها بر اســاس شایســتگی و 

عملکرد افراد به آنها پرداخت شود.
آذر گفت: در ســه ســال اخیر به طور متوسط 
ســاالنه حدود پنج هــزار میلیارد تومان برگشــت 
بیت المــال به خزانــه داریم یعنی حسابرســان ما 
تشــخیص داده اند که در محل خود هزینه نشــده 

است و آن را به خزانه برگشت دادیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: دو سوم آن 
یعنی حدود ســه هزار تا ســه هزار و 500 میلیارد 
تومــان آن، ورود دیــوان محاســبات بــه صورت 
پیشگیرانه و از طریق مشاوره های حقوقی و آموزش 

به مدیران انجام شده است.
وی افــزود: حدود 1500 تــا 1,700 میلیارد 
تومان هم پس از وقوع تخلف به خزانه برگشــت 
داده شده است و دستگاه مربوط مکلف به جبران 
آن می شــود و اگر تشــخیص داده شــود جرمی 
ارتکاب یافته اســت پرونده برای رسیدگی به قوه 

ارجاع می شود. قضائیه 
آذر اضافه کرد: دیوان محاسبات به طور مستمر 
دســتگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی 
را پایش می کند اما در برخی جاها دعواهای حقوقی 
داریم. تا کنون در جایی که سهم دولت در شرکت، 
کمتر از 50 درصد است یا در شرکت های نسل دوم 
و ســوم از جمله شــرکت هایی که زیر نظر بانک ها 
هستند و یا شرکت های خودروساز، دیوان محاسبات 
نمی تواند نظارت کند کــه باید قانون در این موارد 

اصالح شود.

ایران و جهان
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اخبار پلیس
فرمانده انتظامی استان همدان خبر داد

کشف 25 هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق در همدان

کشف  از  همدان  استان  انتظامی  فرمانده 
25 هزار ليتر سوخت گازوئيل قاچاق و فاقد 

مجوز در این استان خبر داد.
ســردار بخشــعلی کامرانی صالــح اظهار کرد: 
کارآگاهان مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی اســتان 
همدان با انجام اقدامات اطالعاتی به شهرســتان 
نهاونــد عزیمت و اقــدام به کنترل نامحســوس 
خودروهــای عبوری از مســیر نهاونــد به مقصد 

بروجرد کردند.
وی افزود: مأموران به یک دستگاه کامیون که 
از یکی از اســتان های غربی به مقصد شهرستان 
ســلفچگان در حال حرکت بود مشکوک شدند و 

آن را برای بررسی متوقف کردند.
کامرانی صالــح بیان کرد: طی بازرســی های 
صــورت گرفتــه از ایــن کامیون 25 هــزار لیتر 
گازوئیل قاچاق کشــف و پرونــده مقدماتی برای 
متهم تشکیل شــد و در تعزیرات حکومتی تحت 

رسیدگی است.
* کشف لوازم استخراج ارز قاچاق

فرمانده انتظامی اســتان همدان همچنین از 
کشف 40 دستگاه لوازم اســتخراج ارز دیجیتال 
قاچاق در شهرســتان فامنین خبــر داد و گفت: 
مأموران با فعال سازی شــبکه اطالعاتی، متوجه 
شدند یکی از شهروندان اقدام به تهیه دستگاه های 
اســتخراج ارز دیجیتال و بهره بــرداری از آنها در 

یکی از روستاها کرده است.
وی افزود: با انجام اقدامات پلیسی و در بازرسی 
از این محل، 15 دســتگاه پاور، 16 دستگاه ماینر 
و یک دســتگاه مودم را که در حال بهره برداری و 
استفاده بود کشــف و با حضور عوامل اداره برق، 

انشعاب برق قطع و دستگاه ها جمع آوری شد.
ســردار کامرانی صالح ادامــه داد: در عملیات 
مشابه دیگر، سه دستگاه ماینر، سه دستگاه پاور، 

یک مودم و یک دستگاه ترانس کشف شد.
وی در ادامه با اشــاره به اینکــه ارزش ریالی 
این دستگاه ها برابر نظر کارشناسان بیش از شش 
میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: دو متهم در 
این خصوص دســتگیر و به مرجع قضایی معرفی 

شدند.

تصادف 
با موتورسیکلت سرقتی

از  موتورسيکلت  سارقان یک دســتگاه 
تهران به علت بروز تصادف در بيمارســتان 

بعثت شهر همدان بستری شدند.
انتظامی شهرســتان همــدان گفت:  فرمانده 
ساعت 20 و 30 دقیقه شــامگاه شنبه یک مورد 
سانحه جرحی در جاده روستایی دهپیاز - همدان 

به مرکز فوریت های پلیسی 110 گزارش شد.
ســرهنگ جمشــید باقری اضافــه کرد: پس 
از حضــور مأمــوران کالنتری جورقــان در محل 
مشــخص شــد که بر اثر برخورد موتورســیکلت 
»ان. اف« با ســواری پراید راکب و ترک نشــین 
موتورســیکلت به شدت مجروح و با آمبوالنس به 

بیمارستان اعزام شدند.
وی ادامــه داد: هنــگام انتقال وســایل نقلیه 
تصادفی به پارکینگ با اســتعالم از سامانه پلیس 
مشخص شــد که موتورســیکلت مدتی پیش از 

تهران به سرقت رفته است.
اظهار  انتظامی شهرســتان همــدان  فرمانده 
کرد: با مشخص شــدن موضوع دستور بازداشت 
موتورسوار و ترک نشین 22 ساله صادر شد اما به 
علت پایین بودن سطح هوشیاری مجروحان، آنها 

تحت مراقبت قرار گرفتند.
ســرهنگ باقری افزود: پس از تشکیل پرونده 
قضایی برای هر دو متهم، پرونده آنها برای تحقیق 
بیشــتر در اختیار مأموران دایره مبارزه با سرقت 

پلیس آگاهی قرار گرفت.

کشف 17 تن سنگ معدن قاچاق 
در مالیر

فرمانده انتظامی شهرستان مالیر از کشف 
17 تن سنگ معدن و دو تن چوب قاچاق و 

فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
محمد باقر سلگی با اعالم این خبر اظهار کرد: 
از یک دســتگاه کامیون بنز 17 تن سنگ معدن 
سیلیس قاچاق و از یک دستگاه خودروی نیسان 
دو تن چوب چنــار و صنوبر قاچاق و بدون مجوز 

قانونی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان مالیر با اشاره به 
ارزش ریالی محموله های قاچاق کشــف شــده، 
بیان کرد: ارزش کاالهای کشــف شــده توســط 

کارشناسان 100 میلیون ریال برآورد شد.
وی گفت: دو متهم در این خصوص با تشکیل 

پرونده تحویل مرجع قضایی داده شدند.

خبــر

 »سید رسول حسینی« 
فرماندار تویسرکان شد

هگمتانه، گروه شهرســتان: با حکم وزیر 
کشور »ســيد رسول حســينی« به سمت 
فرماندار شهرستان تویسرکان منصوب شد.

به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
اســتانداری همدان، عبدالرضا رحمانی فضلی در 
حکمی ســید رسول حسینی را به سمت فرماندار 

شهرستان تویسرکان منصوب کرد.
در حکم وزیر کشــور خطاب به ســید رسول 
حســینی آمده اســت: به موجب این حکم و بنا 
به پیشــنهاد اســتاندار همدان به سمت فرماندار 

شهرستان تویسرکان منصوب می شوید.
امید اســت با اتــکال به خداونــد متعال و در 
چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف 
و آرمان هــای نظــام مقدس جمهوری اســالمی 
ایران و سیاســتهای دولت تدبیر و امید و پیروی 
از منویــات رهبر معظم انقالب اســالمی حضرت 
آیت ا... العظمــی خامنه ای »مدظله العالی« موفق 

باشید.

اخبار پلیس

دستگیری 
سارقان و خرده فروشان 

مواد مخدر در رزن

از  رزن  انتظامی شهرســتان  فرمانــده 
دستگيری دو ســارق و چهار خرده فروش 
مواد مخدر در نتيجه اجــرای طرح ارتقای 
امنيت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

علی زنگنه به دســتگیری چهــار خرده فروش 
مواد مخدر و کشــف مقادیری انــواع مواد مخدر 
در اجرای این طرح اشــاره کرد و گفت: دو سارق 
اماکن خصوصی دســتگیر شــدند و یک دستگاه 
موتورســیکلت سرقتی نیز کشــف شد و متهمان 
پس از تشــکیل پرونده تحویل مرجع قضائی داده 

شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان رزن بیان کرد: در 
این مأموریت، چهار دستگاه خودرو و پنج دستگاه 
موتورســیکلت نیز به دلیل عدم رعایت قوانین و 
مقررات و سلب آســایش عمومی توسط مأموران 
انتظامی شهرستان توقیف و روانه پارکینگ شدند.

2 کشته و 4 مصدوم 
در تصادف فامنین

فرمانده انتظامی شهرستان فامنين گفت: 
تصادف دو دستگاه سواری پراید و پژو پارس 
در فامنين دو کشته و چهار مجروح برجای 

گذاشت.
علی حســن حیــدری اظهار کرد: یــک فقره 
تصــادف فوتی در آزادراه همدان - تهران به مرکز 
فوریت های پلیســی 110 گزارش شد و بالفاصله 
تیمــی از مأمــوران انتظامی به همــراه نیروهای 
امدادی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام 

شدند.
وی با بیان اینکه در بررسی های به عمل آمده 
مشخص شــد یک دستگاه ســواری پراید با یک 
دســتگاه خودروی پژو پارس برخورد کرده است، 
گفت: در این حادثه متأســفانه راننده 40 ســاله 
خودروی پراید فوت کرد و چهار سرنشین آن نیز 

مصدوم شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان فامنین بیان کرد: 
در حادثه دیگر در جاده یکی از روستاهای فامنین 
نیز یک دستگاه خودروی پیکان به علت نامعلوم با 
گاردریل های کنار جاده برخورد داشــت که منجر 

به فوت راننده 67 ساله آن شد.
وی در پایان یادآور شــد: علت ســوانح توسط 

کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

استاندار همدان در آیین تکریم و معارفه فرماندار اسدآباد:

فرش قرمز برای سرمایه گذار در همدان
هگمتانه، گروه شهرســتان: استاندار همدان 
با بيان اینکه برای سرمایه گذار فرش قرمز پهن 
می کنيم، گفت: مالک، خدمت به مردم است و با 

هيچ کس عقد اخوت نبسته ایم.
روز گذشته با حضور نماینده مردم اسدآباد در مجلس 
شــورای اســالمی، اســتاندار همدان و معاون سیاسی 
استاندار، امام جمعه اسدآباد و مدیران شهرستانی، مجید 

درویشی به عنوان فرماندار اسدآباد منصوب شد.
اســتاندار همدان در آیین تکریم و معارفه فرماندار 
جدید شهرســتان اسدآباد گفت: مردم اسدآباد انقالبی 
و پرتالش هســتند و امروز اســدآباد در مسیر توسعه 

قرار دارد.
سیدسعید شــاهرخی با بیان اینکه مسؤولیت یک 
فرصت برای خدمت به مردم اســت و نگاه همه ما باید 
این باشد، اظهار کرد: مالک، خدمت به مردم است و با 

هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم.
وی با اشــاره به اینکه اســتان همــدان با تالش و 
همدلی به کارگاه عمرانی تبدیل شــده اســت، افزود: 

برای سرمایه گذار فرش قرمز پهن می کنیم.
شــاهرخی در ادامــه گفت: حضــور نماینده مردم 

اســدآباد در هیأت رئیسه مجلس یک فرصت است که 
برای بحث بودجه کمک خوبی به استان داشت.

اســتاندار همدان بــا بیان اینکه برنامــه راهبردی 
عملیاتی به تفکیک شهرســتان یک چشــم انداز برای 
توسعه استان است، خاطرنشــان کرد: فرماندار جدید 
اســدآباد مصوبات ســند راهبردی شهرســتان را از 

دستگاه های استانی مطالبه کند.
وی همچنین گفــت: مجید درویشــی از مدیران 
ارزشی، باسابقه و توانمند وزارت کشور است که سابقه 

خوب اجرایی دارد.
در پایان مراســم ضمــن تقدیــر از خدمات کریم 
حمیدونــد فرماندار ســابق و لیال امیدی سرپرســت 
فرمانداری اســدآباد با حکم وزیر کشــور و پیشــنهاد 
اســتاندار همدان، مجید درویشــی به عنوان فرماندار 

شهرستان اسدآباد معرفی شد.
گفتنی اســت، درویشــی از مدیران باسابقه وزارت 
کشور است که پیش از این مسؤولیت هایی چون مدیر 
منطقه چهار شهرداری همدان، معاون شهردار همدان، 
شــهردار تویســرکان و نهاوند و مدیرعامل شــرکت 

سیاحتی علیصدر را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

کاظمی نماینده مالیر خبر داد

250 طرح بهداشتی و درمانی در مالیر بهره برداری می شود
تالش برای ارتقای دانشکده پیراپزشکی مالیر  به پزشکی

هگمتانه، گروه شهرستان: نماینده مردم مالیر 
در مجلس شورای اســالمی از بهره برداری250 
ميليارد ریال طرح بهداشتی و درمانی شهرستان 

مالیر در آینده نزدیک خبر داد.
در حال حاضر 250 میلیارد ریال طرح بهداشتی و 
درمانی در شهرستان مالیر آماده بهره برداری است که 
گفته می شود به زودی با حضور وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی افتتاح می شود.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی در 
آیین جشــن پایان تحصیل دانش آموختگان دانشکده 
پرســتاری مالیر با ارائــه اطالعات یادشــده، احداث 
بیمارســتان خیرســاز 96 تختخوابــی، کلینیک فوق 
تخصصی، مرکــز اورژانس، مرکز غربالگری ســرطان، 
مراکز جامع ســالمت و مراکز بهداشتی را از جمله این 

طرح ها برشمرد.
محمد کاظمی با اشــاره به وظیفــه مهم دولت در 
ایجاد زمینه درمانی و تجهیز بیمارستان ها طبق قانون 
بیان کرد: طی سه سال گذشته تالش های خوبی برای 
توسعه، تجهیز و تکمیل بخش های درمانی مالیر انجام 
شــد و باید هدفگذاری بلندمدت برای ارتقای جایگاه 
علمی و توســعه زیرســاخت های آموزشی رشته های 

پزشکی و درمانی این شهرستان داشته باشیم.

نایب رئیس کمیســیون حقوقــی و قضائی مجلس 
دهم تکمیل و ارتقای دانشــکده پرســتاری را یکی از 
ضرورت ها برشمرد و با اشاره به دیدار اخیر نمایندگان 
مالیر با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
اختصاص بودجه مســتقل برای دانشــکده پرستاری 

مالیر یکی از درخواست های ما از وزیر بهداشت بود.
کاظمی با اشاره به اضافه شدن فوریت های پزشکی 

به دانشکده پرستاری و پیگیری برای ارتقای ساختمان 
این دانشکده اظهار کرد: در دانشکده پیراپزشکی مالیر 
نیز عالوه بر دو رشــته بیهوشی و اتاق عمل، به دنبال 
جذب ســه رشته دیگر هســتیم که کارهای مقدماتی 
آن انجام شــده و امیدواریم این دانشکده به دانشکده 

پزشکی ارتقا یابد.
وی با بیان اینکه مالیر مرکز خدمات پزشــکی و 

درمانی در جنوب اســتان و شهرهای همجوار است، 
تأکید کرد: در زمینه ارتقای زیرساخت های پزشکی 
و درمانی و توســعه مراکز بیمارســتانی باید تالش 
کنیم و از ظرفیت خیران در حوزه ســالمت بیشــتر 

بگیریم. بهره 
کاظمی مالیر را از شهرهای پیشتاز استان همدان 
در حوزه خیران ســالمت و بهداشت و درمان دانست 
و افــزود: از این امتیاز ویژه بایــد بهره برداری مطلوبی 

داشته باشیم.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: بــه جوانان توانمندمان افتخــار می کنیم که با 
دســتان خالی شــبکه دفاعی را تجهیز کردند و امروز 
باید با اســتفاده از توان آنان مسیر توسعه را یکی پس 

از دیگری طی کنیم.
طبق گزارش شبکه بهداشت و درمان مالیر، از سال 
96 تاکنون طی ســه دوره تحصیلی 120 دانشــجوی 
رشته پرستاری از این دانشکده دانش آموخته شده اند 

و در حال حاضر 196 دانشجو دارد.
دانشکده پرستاری مالیر ســال 72 راه اندازی شد 
که پس از شــش سال فعالیت، در سال 78 منحل شد 
که پس از پیگیری های مســتمر بهمن سال 92 دوباره 

فعالیت خود را با 21 دانشجو آغاز کرد.

نماینده نهاوند در مجلس شورای اسالمی خبر داد

اختصاص 7 ميليارد تومان اعتبار برای سه سراب نهاوند
هگمتانــه، گروه شهرســتان: نماینده مردم 
نهاوند در مجلس شــورای اسالمی از اختصاص 
هفت ميليارد تومان اعتبار ویژه برای سه سراب 

نهاوند خبر داد.
حسن بهرام نیا عصر دیروز در جلسه شورای اداری 
شهرســتان نهاونــد گفت: در چند ســال اخیر معدل 
شهرســتان در حوزه های عمرانی، علمی و آموزشــی 

نسبتاً قابل قبول است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اسالمی با 
تأکید بر اینکه اگــر کاری صورت گرفته نتیجه تالش 
یک مجموعه اســت، تصریح کرد: شــعار نمی دهیم، 
هرآنچه می گوییم یا انجام شــده یا در حال اجراســت 
و همچنان که مســؤوالن ارشــد استان و کشور به آن 
اذعان دارند اســتان همدان و شهرستان نهاوند به یک 

کارگاه عمرانی تبدیل شده است.
وی با اشــاره به سفر معاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان حفاظت از محیط زیســت، گفــت: یکی از 
رهاوردهای سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت کشــور تصویب ایجاد منطقه 
ویژه گردشــگری »حیات وحش« در منطقه حفاظت 

شده ملوسان است.

بهرام نیــا با بیان اینکه این مهم زمینه بوم گردی در 
شهرستان را فراهم می کند، گفت: وضعیت گردشگری، 
زیرســاخت های این بخش نســبت به دو سال پیش 
تفاوت های قابل توجهی داشــته اســت و شاهد ماجرا 

هم حضور گردشــگران و افزایش مسافران در اماکن و 
مناطق گردشگری شهرستان است.

وی با اشاره به دیدار مشترک مسؤوالن شهرستان با 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور، گفت: عالوه بر 

اعتبارات ملی طی روز های اخیر 20 میلیارد تومان اعتبار 
برای بهسازی روستاهای شهرستان جذب شده است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشــاره به گالیه 
مطرح شــده در جلســه کمیته برنامه ریزی استان در 
خصوص بی توجهی به مزیت های گردشــگری نهاوند، 
گفت: بعد از آن جلسه طی بازدیدی که معاون سازمان 
برنامه و بودجه از سراب های شهرستان داشت، دستور 
اختصاص هفت میلیارد تومان اعتبار نقدی ویژه ســه 
سراب شهرســتان نهاوند صادر کردند که تخصیص و 

جذب شده است.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه با اعتبارات استانی 
نمی شــود کار کرد، گفت: آنچه که باید در دستور کار 
مســؤوالن باشــد جذب اعتبارات ملی است؛ چراکه با 
بودجه حدود 46 میلیارد تومانی استانی نمی شود اقدام 

شاخصی انجام داد.
بهرام نیا پروژه های ســد گرین، بیمارستان، معدن 
طالی عشــوند، راه آهن و... را از جمله پروژه های ملی 
چند ســال اخیر عنوان کرد و گفــت: با پیگیری های 
انجام شــده 15 میلیارد تومان برای منبع آب مجتمع 
آبرسانی سراب گاماسیاب و چهار میلیارد برای اجرای 

شبکه گذاری جذب شده است.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند:

برداشت ساالنه 145 هزارتن محصوالت باغی نهاوند

جهاد  مدیر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانه، 
کشاورزی نهاوند گفت: ساالنه بيش از 145 هزار 
تن انواع محصوالت و ميوه های باغی تابستانه و 

پایيزی توليد و برداشت می شود.
حســین خردمند اظهار کرد: بیش از هفت هزار و 
200 هکتار از زمین های مســتعد شهرســتان نهاوند 
به کاشت محصوالت باغی شــامل سیب، گالبی، هلو، 
زردآلو، شــلیل، گــردو و گیالس اختصــاص دارد که 

ســاالنه بیش از هفت هزار تن انواع محصوالت باغی از 
باغ های نهاوند تولید می شود.

وی تصریح کرد: نهاوند با تولید ساالنه پنج هزار تن 
آلبالو، گیالس و زردآلو پیش رس رتبه نخســت تولید 
این محصوالت را در سطح اســتان همدان در اختیار 

خود قرار داده است.
خردمند افزود: کار برداشت پنج هزارتن انواع آلبالو، 
گیالس و زردآلوی پیش رس از 600 هکتار از باغ های 
نهاوند آغــاز و روانه بازار مصرف داخل شهرســتان و 

استان های همجوار شده است.
وی عنوان کرد: در شهرستان نهاوند حدود 600 
هکتار ســطح زیرکشت انواع میوه های باغی گیالس، 
آلبالو و زردآلوی پیش رس اســت که به طور میانگین 
ســاالنه بیش از پنج هــزار تن تولیــد و روانه بازار 

می شود. مصرف 
مدیر جهاد کشــاورزی نهاوند بیان کرد: سطح زیر 
کشت باغ های آلبالو در نهاوند 180 هکتار است که از 
این میزان 160هکتار بارور و 20 هکتار غیر بارور است 
و از هر هکتار به طور متوســط هفت تن برداشت و در 
مجموع تا پایان فصل برداشت هزار و 120 تن آلبالو از 

باغ های نهاوند برداشت می شود.
خردمنــد گفــت: همچنین 80 هکتــار از باغ های 
نهاوند زیر کشــت گیالس است که 65 هکتار آن بارور 
و 15 هکتار آن غیر بارور اســت که به طور متوســط 
از هر هکتار هشــت تن گیالس و درمجموع 520 تن 

برداشت می شود.
وی تأکیــد کرد: از این تعداد 340 هکتار شــامل 
330 هکتــار باغ بــارور و 10 هکتار غیر بــارور انواع 

زردآلو اســت که در مجموع سه هزار و 960 تن تولید 
زردآلو در نهاوند برداشــت می شود و متوسط تولید در 

هر هکتار 12 تن است.
خردمند افزود: همچنین در تابســتان سال گذشته 
از 320 هکتار سطح زیر کشت باغ های سیب تابستانه 
شش هزار تن سیب گالب برداشت و روانه بازار فروش 
در استان و خارج از استان شد که به علت سرمازدگی 
بهاره پیش بینی می شــود این میزان به کمتر از ســه 

هزار تن برسد.
وی عنــوان کرد: به طور متوســط از هر هکتار باغ 
ســیب گالب 22 تن برداشت می شود که در برخی از 
سال ها متأسفانه به علت سرمای بهاره در نهاوند میزان 
تولید شهرســتان از شش هزار و 600 تن به سه هزار 

تن کاهش می یابد.

مرگ ماهی های تاالب شيرین سو
هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیرکل حفاظت 
محيط زیست استان همدان مرگ ماهی های تاالب 

شيرین سو را به علت افزایش تعداد آنها دانست.
ســیدعادل عربی اظهار کرد: بــا توجه به اینکه هر 
سال در فصل بهار شاهد مرگ و میر ماهی های تاالب 

هســتیم، برای یافتن علت این موضوع در ســه سال 
گذشته مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

وی ادامــه داد: هر ســال، فصل بهار شــهروندان 
ماهی هــای قرمزی را کــه از نوع کپور هســتند، در 
تاالب ها رها کرده و پس از مدتی به علت افزایش بیش 

از حد ماهی ها، اکسیژن آب دچار نوسان می شود.
عربی با اشاره به اینکه دو احتمال ضعیف دیگر نیز 
موجب مرگ ماهی ها شده است، عنوان کرد: از عوامل 
دیگــر مرگ ماهی ها این اســت کــه احتمال می رود 
شهروندان ماده ای را ناخواسته در آب ریخته باشند یا 

فردی عامدانه برق در آب رها کرده باشد.
وی با بیان اینکه این دو احتمال بسیار ضعیف است؛ 
چرا که هر ســال نیز در این بازه زمانی، مرگ ماهی ها 
اتفاق می افتد، خاطرنشــان کرد: بررســی و تحقیقات 

الزم تا یافتن علت قطعی همچنان ادامه دارد.

شهرستان
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مرتضایی: 
ظرفيت های  ایم  نتوانسته  ما  هنوز 
بخــش معدن اســتان را در قالب 

کتابچه ای ارائه دهيم.
 زبردست:

به   مدیریت اســتان توجه زیادی 
توليد دارد، اما کار در بدنه اداری با 
پيچ و خم های زیادی روبه رو است.

نادعلی فر:  ليال  هگمتانه، گروه خبر همدان - 
استان همدان دارای زیرساخت ها و ظرفيت های 
بسياری است. این استان از لحاظ توليد ناخالص 
ملی در رتبه 19 کشور قرار دارد و بخش صنعت 
و معدن این اســتان با نيروی انســانی که دارد 

می تواند به توسعه خوبی برسد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، همدان، مالیر و بهار، 
به ترتیب ســه شهر دارای بیشترین واحدهای صنعتی 

در استان هستند.
رئیــس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همدان با بیان اینکه یک هــزار و 117 واحد تولیدی 
صنعتی پروانه دار در اســتان فعالیــت دارد می گوید: 
در همــدان واحدهای صنعتــی و معدنی خوبی مانند 
کارخانه های ســیمان، صنایع غذایــی و فوالد وجود 
دارد که به عنوان یک ظرفیت برای اســتان محسوب 

می شود.
یقیناً استان همدان ظرفیت خوبی در زمینه توسعه 
اقتصــادی دارد گواه آن نیز افتتاح بزرگ ترین کارخانه 
تولید کفش زنانه در غرب کشــور است، در این واحد 
که هفته گذشته به بهره برداری رسید برای 150 نفر 
به صورت مســتقیم و 100 نفر به صورت غیرمستقیم 

شغل ایجاد شد.
اما امــروزه بخش صنعت و معدن اســتان همدان 
با داشــتن این گونه ظرفیت ها حال خوشی ندارد و با 

مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کند.
*نبود ســرمایه در گردش مشکل واحدهای 

توليدی
یکی از کارخانــه داران همدانی با بیان اینکه بیش 
از یک ســال و نیم است که کارخانه اش تعطیل است 
می گوید: به دلیل نداشــتن ســرمایه در گردش واحد 

سنگ بری ما قادر به رقابت با سایر واحدها نیست.
مدیر سنگ بری الوند گرانیت با اشاره به اینکه مواد 
اولیه بسیار گران است ادامه می دهد: قیمت ها دائماً در 
نوسان است و خودمان نیز ســردرگم هستیم که چه 

کاری را انجام دهیم.
آقای عربی با بیان اینکه با تعطیل شــدن کارخانه 
مجبور به تعدیل 30 نفر نیرو شده است می گوید: یکی 
از شــرکا اقدام به کالهبرداری کرده که این اقدام وی 
باعث شــده است این واحد با مشــکل نبود نقدینگی 

مواجه شود.
وی با اشــاره به اینکه ســنگ های پیاده راه بوعلی 
توســط کارخانه وی تهیه شده اســت اضافه می کند: 
مشــکالت خود را با ســازمان صمت مطرح کرده ایم 
که آنها نیز به ما گفتند تســهیالت به شما می دهیم تا 

کارتان دوباره رونق گیرد.
ایــن کارخانه دار همدانی با بیان اینکه تســهیالت 
با نرخ 18 درصد بــود می گوید: یک واحد تولیدی در 
شــرایط کنونی چگونه می تواند ایــن گونه وام بگیرد؛ 
گرفتن وام با کارمزد زیاد فقط به سود مؤسسات بانکی 

است.

وی با اشاره به اینکه می بایست سازمان ها همکاری 
و حمایت بیشــتری از واحدهای تولیــد کنند اضافه 
می کند: در چنین شرایطی واقعاً نمی دانیم دردمان را 

به چه کسی بگوییم تا کمک حالمان باشد.
حمیدرضا متین رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان همدان با بیان اینکه 89 واحد در استان 
تعطیل است می گوید: از این تعداد 35 درصد به دلیل 
عــدم توجیه اقتصادی، 20 درصد اختالف با شــرکا و 
بخشی نیز به دلیل مشکالت بانکی و حجم انبوه بدهی 

تعطیل هستند.
وی با بیان اینکه در حال بررســی مشکالت و حل 
آنها هستیم ادامه می دهد: بررسی مشکالت واحدهایی 
مانند فوالد جعفری در دستور کار است که امیدواریم 

تا هفته دولت به چرخه تولید بازگردد.
نبود سرمایه در گردش مشکالت عدیده ای را برای 
واحدهای تولیدی ایجاد کرده است، قدرت خرید مردم 
در کشور به شــدت کاهش یافته و در چنین شرایطی 
مردم بیشتر به تهیه کاالهای اساسی و مورد نیاز خود 
می پردازند. به گفته مسؤوالن سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان وضعیت کارخانه های مواد غذایی خوب است؛ 

اما سایر کارخانه ها در این اوضاع دل خوشی ندارند.
مدیرکارخانه اوندچوب که تولید کننده روکش های 
طبیعی برای چوب و در کنار آن چوب بستنی است نیز 
می گوید: در شــرایط کنونی مردم بیشتر به فکر تهیه 
ارزاق خود هســتند تا وســایل دیگر، به همین منظور 

نقدینگی در بازار بسیار کاهش یافته است.
علیزاده با اشاره به اینکه از چوب جنگل های داخلی 
نمی توانیم اســتفاده کنیم بیــان می کند: ما مجبوریم 
مــواد اولیه خود را از خارج کشــور تهیــه کنیم که با 
مشــکالت ارزی و افزایش بی رویه و نوسان در قیمت 

دالر مواجه هستیم.
وی عنوان می کند: یک تشــکل یا نهادی باید باشد 
که بتواند ارز دولتی را از یک کانال انتقال دهد و باعث 

شود مواد اولیه از خارج وارد کشور شود.
وی که مدیر شــهرک صنعتی بوعلی نیز هســت 
با تأکید بر اینکه این شــرایط باعث شــده واسطه ها و 
دالل ها در بازار افزایش یابند می گوید: طی یک ســال 
گذشــته 70-75 واحد بــا 500-600 کارگر در این 

شهرک تعطیل شده است.
*واحدهــای صنعتی با مشــکالتی همچون 

سخت گيری ادارات مواجه هستند
به  توليدکنندگان  از  بســياری  *جعفــری: 

بانک ها بدهکار هستند
رئیس خانه صنعت استان همدان نیز با بیان اینکه 
واحدهای صنعتی با مشــکالتی مانند ســخت گیری 
ادارات مواجــه هســتند می گوید: برخی ســازمان ها 
علیرغم تأکیدات ســتاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر حل 

مشکالت به این دستورات گوش نمی دهند.
جعفــری تصریح می کنــد: مشــکالت واحدهای 
صنعتی و تولیدی آنقدر زیاد اســت که ســازمان ها از 

عهده حل آن بر نمی آیند.
وی می گوید: فروشندگان خارجی از فروش مواد اولیه 
به ایران خودداری می کنند و مجبور هســتیم با واسطه 

اجناس مورد نیاز خود را تهیه کنیم که ناامن است.
رئیس خانه صنعت اســتان همدان با اشاره به اینکه 
مشکل تأمین مواد اولیه دامن همه واحدهای صنعتی را 
گرفته است عنوان می کند: سود صنعت بسیار کم است 

که این باعث افزایش مشکالت این بخش شده است.
وی بــا تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی هم اکنون 
ســربازان خط مقــدم جنگ اقتصادی هســتند بیان 
می کند: باید از اجرای قوانین سلیقه ای خودداری شود 
چرا که تولیدکنندگان برای ادامه مســیر پر پیچ و خم 

تولید نیاز به حمایت دارند.
*مردم از کاالی توليد داخل استفاده کنند

جعفری با بیان اینکه اگر مشــکالت تولیدکنندگان 
رفع نشــود، مشــکالت به صورت تصاعــدی افزایش 
می یابــد، می افزایــد: در حــال حاضــر بســیاری از 
تولیدکنندگان به بانک ها بدهکار هستند و کسی دیگر 

جرأت گرفتن وام را ندارد.
وی می گوید: می بایست مردم در چنین شرایطی از 
کاالی تولید داخل استفاده کنند و واحدهای تولیدی 
نیز کاالی ایرانی با کیفیت تولید کنند کاالیی که باعث 

افتخار ایران شود.
*مرتضایی: معادن استان یک ميليون و 800 

هزارتن ذخيره ماده معدنی دارند
همدان در زمینه معدن نیز دارای ظرفیت بســیار 
اســت تا جایی که در این اســتان کوهستانی 26 نوع 

ماده معدنی یافت می شود.
رئیس خانه معدن اســتان همدان نیز با بیان اینکه 
معادن استان یک میلیون و 800 هزارتن ذخیره ماده 
معدنــی دارند می گوید: این مقــدار 3 درصد از ذخایر 

معدنی کشور را شامل می شود.
مرتضایی با بیان اینکه همدان علیرغم آنکه وسعت 
کمی دارد ولی دارای ذخیره معدنی خوبی است ادامه 

می دهــد: ارزش این مقدار مــاده معدنی برابر با 150 
هزار میلیارد تومان است.

وی تعــداد معادن اســتان را 280 معــدن عنوان 
می کند و می گوید: این معادن بیشــتر در مناطق دور 
افتاده اســت که می توان با توسعه آنها زمینه پیشرفت 

این مناطق را نیز فراهم کرد.
امــا این بخش نیز علیرغم آنکه مــواد اولیه آن در 
داخل اســتان وجود دارد با مشــکالتی همراه است تا 
جایی که نتوانســته است توســعه و رونقی را در این 

بخش ایجاد کند.
توانایی خرید  اســتان همدان  *معدن داران 

ادوات جدید را ندارند
یکی از دســت اندرکاران بخــش معدن نیز با بیان 
اینکه این بخش با مشــکالتی روبه رو اســت می گوید: 
متأسفانه در حال حاضر معدن کاران به دلیل مشکالت 
فــراوان به ویژه در بخش اســتخراج و مــواد معدنی، 

انگیزه ای برای گسترش و توسعه کار ندارند.
بشــیری با اشــاره به این موضوع که بــه روز نبودن 
ماشین آالت و باالبودن میزان سوخت  حامل های انرژی، 
هزینه های هنگفتی را برای واحدهای تولیدی به همراه 
دارد ادامه می دهد: به دلیل تحریم ها معدن داران استان 
همدان توانایی خرید ادوات جدید را ندارند که این مشکل 

تأثیر بسزایی در کاهش تولیدات داشته است.
*برخی قوانينی که در مجلس شورای اسالمی 

تصویب می شود با یکدیگر در تعارض است
رئیــس خانــه معدن اســتان همــدان در ادامه با 
برشــمردن مشــکالت این بخش می گوید: واحدهای 
معدنــی در زمینه هــای مقررات، اجــرای مقررات که 
بیشــتر به مجریان آن یعنی ســازمان صمت مربوط 
می شــود و قوانین و مقررا ت سایر ادارات با مشکالتی 

مواجه هستند.

مرتضایی بــا بیان اینکــه برخی قوانینــی که در 
مجلس شورای اسالمی تصویب می شود با یکدیگر در 
تعارض اســت ادامه می دهد: سال گذشته این قوانین 
در کمیسیون تخصصی معدن و اتاق بازرگانی احصا و 
به مجلس ارسال شده است تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیــان اینکه برخی قوانیــن نیز به خوبی در 
ادارات مجری اجرا نمی شــود اظهار می کند: نمونه این 
قوانین را در تبصره 3 ماده 19 قانون می توان یافت که 

اجرا نشده است.
این مسؤول ادامه می دهد: بی توجهی به این تبصره 
باعث شده است هرکسی در کار معادن دخالت کند و 

باعث مزاحمت هایی برای واحدها شود.
بخش  در  فــرآوری  و  تبدیلی  *نبود صنایع 

معدن استان
یکی از مشــکالتی که این بخش با آن مواجه است 
نبود صنایع تبدیلی و فرآوری در استان است به طوری 
که باعث شــده است زخم های بیشماری بر پیکره این 

صنعت وارد شود.
مرتضایــی با اشــاره به اینکه اگر مــواد معدنی در 
استان فرآوری شوند یقینا ارزش آن به 4 برابر خواهد 
رســید می گوید: ثروت فوق العاده ای در استان همدان 
وجود دارد که اگر فرآوری شود می تواند اقتصاد استان 

را دگرگون کند.
وی بــا بیان اینکــه صنایع تبدیلــی بخش معدن 
در اســتان بسیار ضعیف اســت ادامه می دهد: صنایع 
تبدیلی بخش معدن اســتان پیشرو نیست و عمده آن 

خام فروشی می شود.
مرتضایی با بیان اینکه مواد معدنی اســتان پس از 
استخراج در سایر اســتان ها فرآوری یا صادر می شود 
می گوید: 70تا 80 درصد مواد اولیه لعاب کاشی کشور 
در مالیر تولید می شود اما به استان های یزد و اصفهان 

برای فرآوری ارسال می شود.
وی بــا بیان اینکــه اگر این مواد اولیه در اســتان 
فرآوری شود هزینه حمل و نقل کاهش می یابد اظهار 
کرد: امــا در همدان تاکنون کاری در این زمینه انجام 

نشده است.
* 50 درصد از معادن استان تعطيل هستند

وی با اشــاره به اینکه جذب سرمایه گذار در زمینه 
معدن در اســتان نیز ضعیف بوده است می گوید: هنوز 
ما نتوانســته ایم ظرفیت های بخش معدن استان را در 

قالب کتابچه ای ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه 50 درصد از معادن استان تعطیل 

هســتند می گویــد: وجود مشــکالت و مزاحمت های 
محلــی، عــدم تأمین مالی و ســرمایه کافــی و نبود 
کارخانه های فرآوری از جمله مشــکالت این بخش به 

شمار می آید.
این مســؤول تحقق سرمایه گذاری خارجی در بخش 
معدن را راه نجات در این زمینه خوانده و می افزاید: معادن 
تأمین کننده ماده اولیه صنایع معدنی هستند و زمانی که 
این صنایع درزمینهٔ بازار فروش و تأمین نقدینگی دچار 
مشکل می شــوند خرید مواد اولیه با رکود مواجه شده و 

مشکالت واحدهای معدنی نیز افزایش می یابد.
*زبردست: یک عزم جدی برای حل مشکالت 

واحدهای توليدی و صنعتی استان نياز است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
اســتان همدان نیز با بیان اینکه می بایســت یک عزم 
جدی برای حل مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی 
استان ایجاد شود می گوید: امروزه بخش تولید نیاز به 

حمایت بیشتری نسبت به گذشته دارد.
علی اصغر زبردســت با تأکید بر اینکه می بایســت 
بخش دولتی در کنار بخش خصوصی قرار گیرد اضافه 
می کند: مدیریت استان توجه زیادی به تولید دارد، اما 
کار در بدنه اداری با پیچ و خم های زیادی روبه رو است.

این مسؤول با اشاره به اینکه در سفر به کشور عمان 
فردی همدانی را پیدا کردیم که 30-40 ســال در کار 
صادرات است گفت: این فرد با اینکه خانه زندگی اش 
در همــدان و دفترش نیز در داخل کشــور اســت اما 
ســازمان های صنعت معدن تجارت و جهاد کشاورزی 

از وجود وی خبر ندارند.
زبردســت با بیان اینکه تأمین حجم زیادی از میوه 
بازار عمان دست این فرد است اظهار کرد: وقتی از وی 
می پرسم تو که همدانی هستی چرا دفترت در همدان 

نیست می گوید اینجا همکاری نمی کنند.
زبردست با اشاره به اینکه با این فرد صحبت کردیم 
که 2-3 محصــول خود را از همدان تأمین کند اظهار 
کرد: با ســازمان صنعت معدن و تجارت صحبت کرده 
ایــم که مجوز بارانداز صنعتــی در این رابطه بدهند و 

اقدامات الزم در این زمینه انجام شود.
*کالم پایانی

استان همدان اگرچه استانی بیشتر کشاورزی است اما 
همان طور که گفته شد ظرفیت های عظیمی در زمینه 
معدن و صنعت دارد که می توان از آنها به خوبی استفاده 
کرد. گســترش صنایع تبدیلی و فرآوری در این بخش 
تأثیری عظیم در فرآوری محصوالت و جلوگیری از خام 
فروشی دارد. جذب سرمایه گذار، کاهش بروکراسی های 
اداری و کاهــش کارمــزد تســهیالت بانکــی از جمله 
راهکارهایی اســت که می تواند سرمایه گذاران این بخش 

را دلگرم به تولید کند.
در وضعیت کنونی که استان با بیکاری دست و پنجه 
نرم می کند حتی اگر به گفته مسؤوالن همدان در زمینه 
ایجاد اشــتغال در کشور جزو سه استان برتر باشد وجود 

یک نفر جوان بیکار در این سرزمین جای نگرانی دارد.

تقدیر وزیر از مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان
هگمتانه، گروه رویداد: وزیر راه و شهرسازی 
از مدیرکل راه و شهرسازی  ارسال تقدیرنامه  با 

استان همدان تقدیر کرد.
بــه گزارش هگمتانــه به نقــل از اداره ارتباطات و 
اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، 
" محمد اســالمی " با ارســال تقدیرنامه ای از "حسن 
ربانی ارشــد" جهت یکپارچه سازی اطالعات و شفاف 
ســازی فرایندهای مالی و دسترسی شفاف و لحظه ای 

به اسناد مالی تشکر و قدردانی کرد.

در متن این تقدیرنامه آمده است: بدین وسیله از همت 
و تالش های مستمر جنابعالی در استقرار و پیاده سازی 
موضوع" اجرای بند 1 مــاده 26 قانون الحاق موادی به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 2( و جزء 1 
بند ماده 8 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه" که هدف 
آن شفاف ســازی فرایندهای مالی و دسترسی شفاف و 
لحظه ای به اسناد مالی می باشد، قدردانی می گردد.توفیق 
روز افزون شــما را در راســتای خدمت به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران از پروردگار متعال خواستارم.

تقدیر از مشترکان کم مصرف آبفای همدان در هفته صرفه جویی
هگمتانه، گــروه رویداد: مدیــر امور آب و 
فاضالب شهرســتان همدان گفت: از مشترکان 
کم مصرف آبفای همــدان در هفته صرفه جویی 

تقدیر شد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی شرکت 

آب و فاضالب همدان، حسین آذرتکین گفت:
مشترکان کم مصرف و خوش حساب در شهر همدان 

شناسایی و به قید قرعه از سه تن از آنان تجلیل شد.
وی افزود: به مناســبت هفته صرفه جویی و به قید 
قرعه از ســه مشــترک کم مصرف و خوش حساب در 

همدان تقدیر به عمل آمد.
آذرتکین گفت: بر اساس بررسی های به عمل آمده 
بیش از 95 هزار مشــترک خانگی در شهر همدان در 
سال 97 مصرف خود را مدیریت کردند و قبض آب بها 

را نیز به موقع پرداخت نموده اند که به همین دلیل و 
به مناســبت هفته صرفه جویی طی مراسمی با حضور 
جمعی از مســؤوالن، از آنان با لــوح تقدیر با امضای 
معاونت خدمات مشــترکین و مدیر امور آبفای همدان 

تجلیل به عمل آمد.
مدیر امور آبفای شهرســتان همدان در این مراسم 
ضمن تقدیر و تشــکر از تمامی مشترکان کم مصرف، 

از مــردم خواســت تا هماننــد آنــان در مصرف آب 
صرفه جویی داشــته باشــند و مصارف را به زیر الگوی 
مصرف برســانند و همچنین قبض آب خود را به موقع 

پرداخت کنند.
وی در پایان اظهار کرد: بیش از 108 هزار مشــترک 
خانگی در شهر همدان وجود دارد که بیش از 90 درصد 

از مشترکان خانگی الگوی مصرف را رعایت می کنند.

حضور اعضای شرکت ایبتاش هلدینگ ترکیه در همدان

سرمایه گذاران ترک در همدان ویالهای گردشگری می سازند
ترک  سرمایه گذاران  رویداد:  گروه  هگمتانه، 
ایبتاش هلدینگ ترکيه در همدان  از شــرکت 

ویالهای گردشگری می سازند.
به گزارش هگمتانه بــه نقل از روابط عمومی اداره 
کل امور اقتصادی و دارایی اســتان همدان، یک گروه 
ترک از شــرکت ایبتاش هلدینــگ ترکیه با حضور در 
دفتر ناصــر محمودی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
اســتان همدان تمایل خود را در احداث هتل ویال در 
شهر همدان ابراز کردند. این هلدینگ در زمینه انرژی، 

ساخت و ساز و معماری است.
این شــرکت تاکنون پروژه هــای مختلفی در ایران 
انجام داده است از جمله احداث دو نیروگاه 5 مگاواتی 

در شهرهای محالت و یزد.
ناصر محمودی در دیدار دوجانبه با سرمایه گذاران 
تــرک ضمــن معرفــی و شناســایی فرصت هــای 

سرمایه گذاری استان همدان مطرح کرد:
همدان شــهری تاریخی با قدمتی 3500 ساله در 

کشور و دارای 1800 اثر تاریخی و باستانی است.
وی گفــت: از دید موقعیــت جغرافیایی و طبیعی 
مناسب برای سرمایه گذاری، این استان به عنوان یکی 

از بهترین و امن ترین استان های کشور است.
وی خاطرنشــان کرد: فعالیت هــای مرکز خدمات 
سرمایه گذاری استان همدان در چهار بخش کشاورزی، 
صنعت، ساختمان و گردشگری و استقرار نمایندگانی 
از دســتگاه های جهادکشــاورزی، صمــت و میــراث 
فرهنگی و گردشــگری در این مرکز بــه منظور ارائه 
مشــاوره رایگان و پیگیری مباحث تا حصول نتیجه از 

اقدامات انجام شده این اداره کل است.
محمودی گفــت: در پروژه هــای المپ های ال ای 
دی و ترمز از کشــور چین، پتروشیمی از ایتالیا، فوالد 
صنایع ســنگین و محصوالت غذایی از کشــور آلمان 

سرمایه گذاری صورت گرفته است.
محمــودی بــه صنایــع تبدیلــی و بســته بندی 
محصوالت کشــاورزی مرغوب همدان از قبیل ســیر، 
ســیب زمینی، انگور و گردو و نیــز ارائه اطالعاتی در 
خصوص مجتمع هتلینگ در حال ســاخت هتل پنج 

ستاره شادی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: سرمایه گذار آفریقای جنوبی ابراز 
تمایــل کرده به منظور ســرمایه گذاری مشــترک در 

احداث هتل شادی سرمایه گذاری کند.
محمودی با اشــاره بــه وجود 80 طــرح آماده 
ســرمایه گذاری در بخش هــای مختلــف از جملــه 
احداث آزادراه همدان ـ کرمانشــاه)کربال( به طول 
تقریبــی 200 کیلومتر، گفت: صــادرات محصوالت 
کشــاورزی همــدان از جملــه گــردوی مرغــوب 
تویسرکان به کشــور های مختلف به ویژه روسیه از 

دیگر اقدامات است.
وی با اشــاره به قوانین مصوب جمهوری اســالمی 
ایران در حوزه ســرمایه گذاری خارجی بر حمایت های 
همه جانبه دولت جمهوری اسالمی ایران در خصوص 
انتقال اصل و ســود ســرمایه گذاری خارجی به کشور 

مقصد تأکید کرد.
محمــودی کتابچه قانــون ســرمایه گذاری و نرم 
افزار تحت اندروید معرفی فرصت های ســرمایه گذاری 

استان به دو زبان فارسی و انگلیسی شامل 80 فرصت 
ســرمایه گذاری اســتان همدان، آیین نامــه، قوانین، 
مقررات و مشوق های سرمایه گذاری و همچنین قانون 

رفع موانع تولید در استان را معرفی کرد.

وی بــه 4 نیــروگاه 7 مگاواتی نیازمند مشــارکت 
ســرمایه گذار خارجی اشــاره کرد و بر ضرورت اهلیت و 
تعهد ســرمایه گذار در انجام سرمایه گذاری های مشترک 

تأکید کرد.

خبــر همدان

 از حال ناخوش صنعت همدان گزارش می کند:

تعطیلی 75 واحد تولیدی شهرک صنعتی بوعلی
600 کارگر بیکار شدند

فردا آغاز جشن های زیر سایه خورشید 
در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: هم زمان با 
دهه کرامت، خادمان بارگاه مطهر حضرت 
شمس الشــموس به همدان سفر کرده و 
اهتزاز پرچم گنبد مطهر  با  شميم بهشتی 

حرم امام رضا)ع( به مشام می رسد.
زیر سایه  اجرایی ســتاد جشــن های  دبیر 
خورشــید در گفتگویــی اظهار کرد: اســتان 
همدان بــرای دهمین ســال متوالــی افتخار 
میزبانــی از خادمان حرم مطهر رضوی و پرچم 
آســتان مقــدس را دارد و برنامه های متنوعی 

همزمان با دهه کرامت برگزار می شود.
رضــا مرتضایی افــزود: ایــن برنامه ها از 
از خادمان  بــا اســتقبال  تیر   18 سه شــنبه 
رضوی در فــرودگاه همدان آغاز شــده و تا 
یک شــنبه 23 تیــر روز میــالد حضرت امام 

می یابد. ادامه  رضا)ع( 
وی بیــان کرد: ایــن افــراد در قالب دو 
از مبلغ، مــداح و خادمان  کاروان متشــکل 
حــرم در شــهرهای همدان، نهاونــد، مالیر، 
قهاونــد،  درگزیــن،  شهرســتان  فامنیــن، 
صالح آباد و ســرکان و 25 روســتای محروم 
اســتان حضور یافته و عطر و بوی حرم مطهر 

امام رضــا)ع( را با خود به همراه می برند.
مرنضایی با اشــاره به برنامه های کاروان 
اول اعــالم کرد: دیدار با آیت اهلل موســوی 

اصفهانــی، نماینده مردم همدان در مجلس 
اهتــزاز پرچمی منقش  خبــرگان رهبری و 
بــه نام حضــرت ســلطان علی بن موســی 
در عمود  از طــرف شــهرداری  الرضــا)ع( 
چهارراه پژوهــش همدان با حضور خادمان 

انجام می شود. تیر   18 آستان سه شــنبه 
کاروان  برنامه  مهم تریــن  گفت:  مرتضایی 
برگزاری  رضــوی،  قــدس  آســتان  خادمان 
جشــن مردمی در پیاده راه امام خمینی)ره( 
همدان اســت که در روز میالد امام رضا)ع( 
برگزار شــده و هــر دو کاروان در آن حضور 

بند. می یا
وی مطرح کــرد: در ایــن برنامه که روز 
الشموس  با ســعادت حضرت شــمس  میالد 
برگزار می شــود؛ پرچــم گنبــد نورانی امام 
اهتزاز  بــه  مدیحه ســرایی  از  پــس  رضا)ع( 
درآمده و میثاق نامه ای هم با موضوع ســبک 
زندگی رضوی به وســیله مردم امضا می شود.

مرتضایــی تصریــح کرد: حضــور کاروان 
خادمــان آســتان قدس رضــوی و برگزاری 
جشــن های زیر سایه خورشــید در 10 سال 
گذشــته، معنویت ویژه ای را در استان ایجاد 
کــرده و صحنه هایی زیبایــی با حضور مردم 
و مشــتاقان زیارت حضــرت ثامن الحجج)ع( 

است. شده  ترسیم 
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خبــر

نابغه اسکیت همدان 
در خاک آرمید

هگمتانــه، گــروه ورزش: رئيس هيأت 
پرمون  مرحومه  پيکر  گفت:  اسکيت همدان 
نطقی مربی بين المللی، مدرس داوری و نابغه 
اسکيت این استان صبح دیروز یکشنبه در 
ميان انبوهی از جامعه ورزش به خاک سپرده 

شد.
مهدی مجیــدی اظهار کرد: پرمــون نطقی از 
قهرمانان سابق اسکیت و از داوران و مربیان برجسته 
این رشته ورزشی در استان پنجشنبه گذشته طی 
سانحه تصادف در محور قزوین به همدان فوت کرد.

وی اضافه کرد: مرحومه نطقی برای تدریس در 
کالس داوری به میزبانی قزوین مأمور شده بود.

مجیــدی خاطرنشــان کــرد: وی از مربیان و 
داوران صاحب نام اسکیت کشــور بود که سال ها 
در این رشته موفقیت های ارزنده را نصیب جامعه 

ورزش همدان کرد.
وی یادآور شد: پیکر این بانوی پرافتخار اسکیت 
دیروز با حضور پرشــور جامعه ورزش، مســؤوالن 

اجرایی و خانواده وی به خاک سپرده شد.

بانوان همدانی اعزامی به 
بدمینتون قهرمانی کشور 

معرفی شدند
هگمتانه، گــروه ورزش: اعضای منتخب 
بدمينتون بانوان این اســتان برای اعزام به 
رقابت های قهرمانی کشــور با برگزاری یک 

دوره مسابقه معرفی شدند.
در این مســابقات که به مناسبت گرامیداشت 
هفته کرامــت به میزبانی ســالن حجاب همدان 
برگزار شد، 43 ورزشکار در دو رده سنی نونهاالن 

و نوجوانان باهم رقابت کردند.
در رقابت هــای رده ســنی نونهــاالن که 23 
ورزشکار شــرکت داشــتند، الینا جباری از بهار 
قهرمان شــد، آوا شهبازی از نهاوند بر سکوی دوم 
ایستاد و عنوان سوم مشترک به مهشید خسروی 

از همدان و نیکا کیانی از نهاوند تعلق گرفت.
همچنین در رده ســنی نوجوان که با شرکت 
20 ورزشــکار برگزار شــد، زهرا مالمیر از نهاوند 
عنــوان قهرمانی را کســب کرد، آوا شــهبازی از 
نهاوند دوم شد، الینا جباری بهار و متینا ظفری از 

نهاوند به طور مشترک سوم شدند.
برترین های این دوره از مسابقات جواز حضور 

در مسابقات قهرمانی کشور را کسب کردند.

خبــر

قهرمانان سنگنوردی همدان 
شناخته شدند

قهرمانــان  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
اســتان  انتخابی  رقابت های ســنگنوردی 
پيکارهای  دوره  ششمين  به  اعزامی  همدان 

قهرمانی کشور مشخص شدند.
در این رقابت ها که به میزبانی سالن سنگنوردی 
فرهاد همدان برگزار شد، 60 سنگنورد در رده های 

سنی نونهاالن و نوجوانان حضور داشتند.
در پایــان ایــن دوره از پیکارها و در رشــته 
سرطناب رده ســنی C نوجوانان پسر سیدآرسام 
فخاری از همدان قهرمان شد و در بخش دختران 
صبا شمخانی از همدان بر سکوی نخست ایستاد.

همچنیــن رده ســنی D نوجوانان پســر نیز 
امیرمهــدی چراغی از همدان عنــوان قهرمانی را 
کســب کرد و نیایش حاجیان در بخش دختران 

عنوان نخست را به دست آورد.
در رده ســنی A نونهاالن دختر زهرا قربانی از 
 B همدان بر سکوی قهرمانی ایستاد، در رده سنی
نونهاالن دختر حنانه علی کریمی جایگاه نخست 

را به دست آورد.
عنوان قهرمانی رقابت های رده سنی A پسران 
نونهــال نیز به بهــراد برزین از همدان رســید و 
ســارینا قیاســوند نیز در بخش دختران این رده 

سنی مقام قهرمانی را کسب کرد.
ششمین دوره مسابقات سنگ نوردی قهرمانی 
کشور در رده های سنی نونهاالن و نوجوانان اواخر 

تیرماه به میزبانی تبریز برگزار می شود.

برپایی کالس مربیگری 
شمشیربازی کشور در همدان

هگمتانــه، گــروه ورزش: برای نخســتین بار 
کالس مربیگری شمشیربازی درجه سه کشور به 

میزبانی همدان دایر شد.
در ایــن دوره مربیگــری 26 شمشــیرباز از 
اســتان های همــدان، مازندران، البرز، خراســان 
جنوبی، کرمانشاه، کهکلویه و بویر احمد، اصفهان 

و اراک حضور دارند.
صادق آرامش مدرس فدراســیون شمشیربازی 
کشور مسؤولیت آموزش کالس مربیگری شمشیربازی 

درجه سه اپه به میزبانی همدان را برعهده دارد.
این دوره مربیگری از سطح بسیار باالیی برخوردار 
است و بیشتر شرکت کننده ها عضو تیم ملی هستند.

در این دوره مربیگری 12 ورزشــکار از همدان 
حضور دارند.

همدان در تدارک میزبانی شایسته فوتبال آسیا
در  همدان  شــهر  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
امسال ميزبان رقابت های دور  شرایطی شهریور 
مقدماتی فوتبال نوجوانان آســيا در گروه ایران 
اســت که از هم اکنون برای اجرای شایسته این 

مسابقات آماده می شود.
مرحلــه مقدماتی رقابت هــای فوتبــال نوجوانان 
قهرمانی آســیا در دو منطقه غرب )25 تیم( و شــرق 

)22 تیم( برگزار می شود.
بر اســاس قرعه کشی انجام شــده تیم ملی فوتبال 
نوجوانان کشــورمان در گروه سوم مســابقات میزبان 
تیم های افغانســتان، فلســطین و مالدیو خواهد بود، 
ضمن اینکــه دیگر تیم ها نیز در 10 گــروه به رقابت 

خواهند پرداخت.
گفتنــی اســت، برتریــن تیم های 11 گــروه این 
مســابقات به صورت مســتقیم راهی مرحلــه نهایی 
می شــوند و از میان برترین تیم های دوم گروه ها نیز، 

چهار تیم به مرحله نهایی راه پیدا خواهند کرد.

دبیر هیأت فوتبــال همدان در این باره اظهار کرد: 
نماینــدگان فدراســیون فوتبال به صــورت مرتب به 
همدان ســفر کرده و در جزییات امکانات و تجهیزات 

موجود قرار می گیرند.
مهــدی بوجاریــان افــزود: محل اقامــت تیم ها، 
ورزشــگاه ها، محل تمرین تیم ها و نیز سایر برنامه های 

میزبانی همدان در حد مطلوب مهیا شده است.
وی بیان کرد: ورزشــگاه های شــهید مفتح، شهید 
حاجــی بابایی و شــهدای قدس جــزء مجموعه های 
استاندارد فوتبال همدان به شمار می رود ضمن اینکه 

چند مجموعه ورزشی کوچک نیز در همدان داریم.
بوجاریــان یادآور شــد: همــدان ســابقه میزبانی 
مسابقات آســیایی فوتبال در رده های ســنی پایه را 
دارد و اکنون نیز تجربه الزم را برای میزبانی شایســته 

رقابت های رده سنی نوجوانان داریم.
ایــن رقابت ها اواخر تابســتان در همــدان برگزار 

می شود.

همایش پياده روی خانوادگی فامنين برگزار شد
هگمتانه، گروه ورزش: روز گذشــته همایش 
هفته  گراميداشت  فامنين  خانوادگی  پياده روی 
کرامت با حضور 600 نفر در این شهرستان برگزار 

شد.
در این همایش شــرکت کنندگان مســافت ســه 
کیلومتری مسیر مســجد اعظم تا پارک ملت فامنین 

را پیمودند.
در حاشــیه این همایش چهار وســیله ورزشی به 

پایــگاه فرهنگی محالت اهدا شــد ضمن اینکه پایگاه 
مسجد علی اکبر )ع(، پایگاه مسجد نبی، پایگاه مسجد 
موســی بن جعفر این شهرســتان مجهز به میز پینگ 
پنگ و فوتبال دســتی شدند و یک تخته تشک نیز به 

پایگاه روستای پاران فامنین اعطا شد.
در این همایش به قید قرعه به 100 شرکت کننده 

جوایز ارزنده اهدا شد.
مدیرکل ورزش و جوانــان همدان در این همایش 

با تأکید بر ترویج ورزش های همگانی در شهرستان ها 
گفت: توسعه ورزش همگانی در بین خانواده ها رویکرد 

اصلی وزارت ورزش و جوانان است.
محسن جهانشــیر افزود: با توجه به سبک زندگی 
موجــود و کم تحرکی، ورزش همگانی می تواند راهکار 

مناسب برای سالمت و تندرستی جامعه باشد.
وی بیان کرد: برگزاری همایش های پیاده روی یکی 
از مهمترین برنامه ها در ترویج و توسعه ورزش همگانی 

در بین آحاد مردم جامعه به شمار می رود.
جهانشیر با تأکید بر اینکه شهرستان ها باید نسبت 
به توسعه ورزش های همگانی به ویژه پیاده روی برنامه 
محور عمل کننــد، گفت: برگزاری همایش های بزرگ 

پیاده روی در دستور کار است.
وی با اشــاره به اینکه ورزش همگانی شور و نشاط 
الزم را در بیــن خانواده ها ایجاد می کند، گفت: ورزش 
همگانی پیش زمینه موفقیت در ورزش قهرمانی است.

 "سپهر 110" سامانه  ارتباطی مقاوم در برابر هک و نفوذ رونمایی شد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: سامانه ارتباطات 
تاکتيکی "ســپهر 110 " دارای قابليت مقابله با 
و  الکترونيک( دشمن  )سایبر  الکترونيک  جنگ 
مقاوم در برابر هر نوع اقدام، شامل: شنود، هک، 

نفوذ، فریب، اختالل و اقدامات ای ام پی است.
آیین رونمایی از سامانه ارتباطات تاکتیکی "سپهر 
110 " با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی، سردار 
ســرتیپ پاســدار عباس نیلفروشــان معاون عملیات 
سپاه و جمعی از فرماندهان و مسؤولین حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات سپاه برگزار و این سامانه تحویل 

یگان های مردم پایه شد.
ایــن ســامانه ارتباطی به همت مهندســان جوان 
معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات ســپاه طراحی و 
ساخته شــده و هدف از تولید و به کارگیری آن تداوم 
بهینه ســازی و به روزرسانی تجهیزات ارتباطی فاوا به 
منظور متحرک سازی سامانه های فرماندهی و کنترل 
یگان هــای مردم پایه و زمینی بــا قابلیت بهره برداری 
در همه وســایل متحرک زمینــی، هوایی و دریایی به 
ویژه عملیات های هجومی در شــرایط تعاقب دشمن 

متجاوز است.
ســامانه ارتباطات تاکتیکی "سپهر 110 " تمامی 

نیازهای ارتباطی فرماندهان سطوح مختلف راهبردی، 
عملیاتــی، تاکتیکی و رزمی را در شــرایط پدافندی و 
آفندی، امنیتی و دفاعی و بحران های ناخواسته مانند 

حوادث غیرمترقبه مرتفع می سازد.
این ســامانه دارای الیه هــای ارتباطی متعدد برای 

شــرایط دفاعی، امنیتی اعم از ارتباطات دیجیتال راه 
دورHF و شهری، محلی و منطقه ای شامل سامانه های 
ارتباطــیv/uhf، دیجیتال، امــن، مولتی باند، مولتی 
چنل، Ds، FH، ادهاک، سلوالر،مقاوم و با قابلیت های 
رومینگ شــبکه ای و ریموت پذیر با پهنای باند مورد 

نیاز برای انتقال صوت، دیتا و تصویر است.
ارتباطات چند الیه باســیم و بی سیم امن و مقاوم 
قرارگاه، لشکر و تیپ ها به منظور ایجاد امکان فرماندهی 
و کنترل ثابت و متحــرک در کلیه عملیات ها به ویژه 
عملیات هــای هجومی در کلیه مناطــق جغرافیایی و 
عملیاتی در این سامانه تأمین گردیده و دارای قابلیت 
مقابله با جنگ الکترونیک )سایبر الکترونیک( دشمن 
و مقاوم در برابر هر نوع اقدام، شامل شنود، هک، نفوذ، 

فریب، اختالل و اقدامات EMP می باشند.
بنا بر این گزارش؛ ســرعت بــاال، انعطاف پذیری، 
به کارگیری سامانه ها بدون خودرو بر روی شناورها و یا 
قابلیت انتقال به نقاط مرتفع و همه مناطق مورد نظر 
و بهره برداری از آنها در هر نوع شــرایط آب و هوایی، 
محیــط جغرافیایــی و عملیاتی از دیگــر ویژگی های 
"سپهر 110 " بوده و امکانات زیستی و اپراتوری الزم 
در شــرایط ثابت و ســیار و با امکان استفاده از منابع 

تغذیه متنوع و خود کافی درآن ایجاد شده است.
ســامانه ارتباطات تاکتیکی "ســپهر 110 " چند 
منظوره با قابلیت های متنوع برای ســطوح فرماندهی 
قرارگاه هــا، لشــکرها و تیپ ها با قابلیت اســتفاده در 
عملیات های هجومی در اســتفاده از موقعیت و تعاقب 

دشمن متجاوز در نظر گرفته شده است.

آیت ا... سعیدی:

دشمن برای تغيير ساختار فرهنگی شهرهای مذهبی تالش می کند
هگمتانه، گروه ایران و جهان: امام جمعه قم با 
بيان اینکه ترویج عفاف و حجاب در جامعه باعث 
برای  کفار می شــود، گفت: دشمنان  عصبانيت 
مانند  مذهبی  شهرهای  فرهنگی  ساختار  تغيير 

قم تالش می کنند.
آیــت ا... ســید محمد ســعیدی روز گذشــته در 
دومیــن همایش فعاالن عفاف و حجاب که در ســالن 
همایش هــای غدیر قم برگزار شــد، گفت: دشــمن 
می خواهد با ترویج ابتــذال و بی بند و باری عزت را از 

جامعه اسالمی بگیرد.
وی افزود: افرادی هستند در این زمینه بی خبرند و 
آزادی را جار می زنند که با این افراد باید با تذکر زبانی 
برخورد کرد ولی با افرادی که نقشــه و توطئه دشمن 
را با ترویج ابتذال رواج می دهند با هوشــیاری برخورد 

جدی می کنیم.
تولیت آستان مقدسه حضرت معصومه )س( افزود: 
دشــمن در تالش اســت ســاختار فرهنگی شهرهای 
مذهبــی مانند قم را تغییر دهد همــان طور که بیت 
المقدس در دست صهیونیست های یهودی است و مکه 

در دست وهابیون قرار گرفته است.
وی با بیــان اینکه در حال حاضر دشــمن با تمام 
توان خود برای تغییر ساختار فرهنگی شهر قم تالش 

می کنــد، تأکید کرد: دســتگاه های فرهنگــی مانند 
کانون هــای هنــری و فرهنگی مســاجد می توانند با 
انســجام و ســالح امر به معروف و نهی از منکر با این 

اقدام دشمن مقابله کند.
آیت ا... ســعیدی با بیان اینکه اگر کسی مأموریت 
تغییر ســاختاری و فرهنگی داشــته باشد باید از شهر 
مقدس قم خارج شــود، گفت: قم حرم اهل بیت )ع( 

است و باید با هوشیاری از آن مراقبت کرد زیرا فرهنگ 
علوی در شــهر قم شکوفا شده و این شهر مهد علمی 

است و پذیرای طالب از 100 کشور جهان است.
* ترویج عفاف و حجاب باعث عصبانيت کفار 

می شود
وی در ادامه ســخنان خود بیــان کرد: قرآن کریم 
در ســوره آل عمران آیه 51 به سرکشی قوم یهود در 

زمان پیامبری حضرت موســی )ع( اشاره می کند که 
قوم یهود از منحرفین هســتند و فتنه گری خود را تا 
زمان پیامبر اکرم )ص( ادامه دادند و بیشترین دشمنی 

آن ها با اسالم است.
امــام جمعه قم بــا بیان اینکه این قــوم، قوم کفر 
هســتند و حضرت عیســی )ع( برای برخورد با آن ها 
فراخوان داد و حواریون که شاگردان مخصوصی بودند 
به دنبال تغییر و تحول جامعه از آلودگی های قوم یهود 
بودند، اظهار کرد: در زمان ما هم آن ها به دنبال تغییر 
در ساختار جامعه هســتند که نمونه آن همان ترویج 
بی بند و باری اســت و اگر عفاف و حجاب ترویج شود 

باعث عصبانیت کفار می شود.
آیت ا... سعیدی افزود: خود قمی های هم باید زمینه 
عفاف و حجاب را فراهم کنند رســالتی که بر دوش ما 
قرار گرفته سنگین است اما می توانیم در حوزه طهارت 

جامعه و عفاف و حجاب تالش کنیم.
گفتنی اســت، دومیــن همایش فعــاالن عفاف و 
حجــاب با همــکاری تولیت آســتان مقدس حضرت 
معصومه )س( و دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه 
قم و همچنین کانون های فرهنگی و هنری مســاجد 
اســتان قم با هدف ترویج عفاف و حجاب در اســتان 

قم برگزار شد.

دیدار ورزشی ها با خانواده شهيد ورزشکار فامنينی
هگمتانــه، گروه ورزش: مدیــرکل ورزش و 
جوانــان همدان با خانواده شــهيد امين زابلی 

ورزشکار شهرستان فامنين دیدار کرد.
در راســتای تکریم خانواده معظم شــهدا محسن 
جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان همدان در سفر روز 
گذشــته خود به فامنین با خانواده شهید امین زابلی 

ورزشکار شهرستان فامنین دیدار کرد.

در این مراسم جهانشیر مدیر کل ورزش و جوانان، 
نادری فر معاون امور اجتماعی اســتانداری، قهرمانی 
معاون توســعه ورزش استان، خانم پیردهقان مسؤول 
ورزش بانوان، فرمانده ســپاه و اعضای شــورای شهر 
فامنین و رئیس بنیاد شــهید شهر فامنین نیز حضور 

داشتند.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان در این دیدارها 

با بیان اینکه شــهدا انسان هایی با تعلقات و نگاه های 
ویــژه و گذشــتن از همه جان و مالشــان، زمینه را 
بــرای حضور ما برای خدمت رســانی مطلوب فراهم 
کردند، خاطرنشــان کرد: حضــور در محضر خانواده 
شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره آن ها حال و هوای 
خاصی دارد کــه باعث جذب انرژی مثبت و ایحجاد 
انگیزه برای انجام وظایف محوله و خدمت رســانی به 

مردم می شود.
در ایــن دیدار با اهدای لوح از پدر و مادر شــهید 

زابلی تجلیل شد.
گفتنی اســت، امین زابلی از ورزشکاران رشته 
فوتبال بود که سال 66 در 17 سالگی در عملیات 
بیــت المقدس در ماووت به درجه رفیع شــهادت 

آمد. نائل 

برگزاری کارگاه تخصصی 
مربیان تنیس روی میز 

کشور در همدان

 – تخصصی  کارگاه  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
آموزشی مربيان تنيس روی ميز بانوان کشور به 

ميزبانی همدان برگزار شد.
در ایــن کارگاه تخصصی 27 مربی اســتعدادپرور 
تنیــس روی میز دختران کشــور آخرین تکنیک های 

نوین تنیس روی میز جهان را فرا گرفتند.
نادر شــاملو رئیس کمیته مربیان فدراسیون تنیس 
روی میز کشــور به همراه محمد جهانگیری و فرهاد 

ظهیری مدرسان این دوره بودند.
در ایــن کارگاه مباحثی همچون طریقه گرم کردن 

و ســرد کردن بدن در مســابقات، اصــول حرکتی و 
جابه جایی، تغذیه مناســب ورزشکاران و آموزش انواع 

سرویس مطرح شد.
این کارگاه در حاشیه برگزاری رقابت های تنیس روی 
میز هوپس قهرمانی کشور و به مدت یک روز برگزار شد.

ایران و جهان

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:

مرگ روزانه 8 نفر به دليل مصرف موادمخدر
توقف رشد طالق

جهان:  و  ایران  گروه  هگمتانه، 
اجتماعی  امور  ســازمان  رئيس 
نفر  هشت  روزانه  گفت:  کشــور 
به علت ســوء مصرف مواد مخدر 
در کشــور جان خود را از دست 

می دهند.
تقی رستم وندی دیروز و در جلسه 
شــورای اداری اســتان کرمان اظهار 
کرد: مباحــث اجتماعی کل جامعه با 
همه ابعاد را در بــر می گیرد و زمینه 

ســاز اقدام سیاســی، اقتصادی و فرهنگی توجه به 
مسائل اجتماعی است.

وی بــا اشــاره به اینکــه جنبه تاریک مســائل 
اجتماعی از دست دادن یک انسان در جامعه است، 
افزود: روزانه هشــت نفر به علت ســوء مصرف مواد 

مخدر در کشور ما جان خود را از دست می دهند.
رســتم وندی با اشــاره به اینکه باید نگاه جامع 
به مســائل اجتماعی داشــت به ویژه با حساسیت 
و تکلیف رســیدگی اخالقی به این مسائل، تصریح 
کرد: در همه جای دنیا شــاهد افزایش مســائل و 
آســیب های اجتماعی هستیم و بحران سوء مصرف 
مواد مخدر و... از مسائلی است که کشورها مختلف 

با آن درگیر هستند.
معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور 
با اشــاره به اینکه در دو دهه اخیر روند آسیب های 
اجتماعی در کشــور ما رو به افزایش اســت و ما از 
این روند جهانی تأثیــر می پذیریم، افزود: در چهار 
دهه گذشــته جامعه ایرانی تحوالت گوناگونی را از 
ســر گذرانده و از جامعه روستایی به جامعه شهری 
تبدیل شــده و بخش مهمی از مشکالت ما ناشی از 
حاشــیه نشینی است که ناشی از پیامد شهرنشینی 

نامتوازن و آشفته است.
* وجود 46 ميليون کاربر اینترنت در ایران

رستم وندی با اشــاره به انفجار جمعیتی، رشد 
با سواد شدن جمعیت، شبکه ای شدن و ارتباطی 
شــدن جامعه ایرانی بیان کــرد: 46 میلیون نفر 
از مردم مــا کاربر اینترنت هســتند و 73 درصد 
خانوارهــای ایرانی دسترســی بــه اینترنت پیدا 
کرده اند که بسیاری از آسیب های اجتماعی تحت 

شعاع این موارد است.
رئیس ســازمان امور اجتماعی کشور در بخش 
دیگری از ســخنان خود گفت: در سنجش وضعیت 
اجتماعی دو شاخص پرونده های قضائی و جمعیت 
زندانیان در نظر گرفته می شــود و آمار باالی تعداد 
پرونده های قضائی در کشــور نشان دهنده آشفتگی 
و بــه هم ریختگی روابط اجتماعی و درگیری مردم 

با هم است.

* ایران رتبه نهم دنيا به لحاظ 
تعداد کل زندانيان دارد

وی افزود: کشور ما با داشتن 240 
هزار زندانی، رتبه نهم دنیا را از لحاظ 
تعداد کل زندانیان دارد که شایســته 
نظــام جمهوری اســالمی نیســت و 
این مقوله زندانی شــدن بســیاری از 
آسیب های اجتماعی از جمله طالق را 

ایجاد کرده است.
رستم وندی با بیان اینکه 60 درصد 
از زندانیــان ما به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر 
و سرقت در زندان به سر می برند، بیان کرد: خّیران 
ما باید در حوزه ازدواج ورود کنند و ســازمان های 
مردم نهاد فعالیت جدی تری در این حوزه داشــته 
باشــند و اجازه ندهند مشکالت اقتصادی جوانان را 
تحت فشار قرار دهد و سقوط نرخ ازدواج در کشور 

را داشته باشیم.
* توقف رشــد طالق طی 3 سال اخير در 

کشور
وی با بیان اینکه در حوزه طالق طی ســه سال 
اخیر توقف رشــد را داشــته ایم، گفت: آموزش های 
پیش از ازدواج، مشاوره های حین زندگی و مشاوره 

قبل از طالق باید پیگیری شود.
رستم وندی به مسئله حاشیه نشینی پرداخت و 
افزود: به دلیل کمبود اعتبارات شاهد بودیم وزارت 
راه نتوانست برنامه خود را در محالت حاشیه نشین 
اجرایــی کند اما وزارت کشــور ورود کــرد و دفاتر 
تســهیلگری در حوزه توســعه اجتماعی و خدمات 

اجتماعی موفقیت های خوبی داشتند.
وی بــه مصرف مــواد مخدر بین دانشــجویان 
و دانش آمــوزان اشــاره و عنــوان کــرد: جامعــه 
دانش آموزی و دانشجویی جامعه هدف برای مافیای 
مواد مخدر است و درصد مصرف مواد مخدر در بین 
دانش آموزان از نیم درصد ســال 81 به بیش از دو 

درصد در سال 95 رسیده است.
رئیس ســازمان امــور اجتماعی کشــور با بیان 
اینکه در جامعه دانشــجویی مصرف مواد مخدر از 
یک درصد در ســال 81 به حدود شــش درصد در 
ســال 95 افزایش پیدا کرده است، افزود: در کشور 
ما نگرش مثبتی نسبت به مصرف مواد مخدر وجود 
دارد که خطرناک اســت این وظیفه دســتگاه های 
تبلیغی و آموزشــی است که نگرش مردم را در این 

زمینه تغییر دهند.
رستم وندی با بیان اینکه 27 درصد مردم نسبت 
بــه مصرف مواد مخدر یا نگاه خنثی و یا نگاه مثبت 
دارند، اضافه کرد: حجم تهدید آسیب های اجتماعی 

متوجه جامعه ایران بسیار بزرگ است.
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اقتصادی یادداشت 

بدانیم بیشتر 

نکته

سبک زندگئ

راهبرد

5 راهکار 
برای دوری از مصرف گرایی

 -به اندازه نيازتان خرید کنيد
در هنــگام خریدکــردن به ایــن موضوع فکر 
کنیــد که قرار نیســت شــما در آینــده نزدیک 
گرفتار قحطی شوید. پس به میزان نیازتان خرید 
کنیــد. در این صورت می توانید برای صرفه جویی 
کردن هم برنامه ریزی داشته باشید. این را بدانید 
خریــدی که تنها نیاز و احتیاجــات ما را برطرف 
کند یک خرید خوب اســت. بهتر اســت پیش از 
خرید یک لیســت تهیه کنید. تهیه یک لیســت 
خرید باعث می شود که تنها مایحتاجی را که الزم 

دارید تهیه کنید.
-این را بدانيد »خرید یک تفریح نيست.«

»خریدگردی« یک اصطالح غلط است که این 
روزها در جامعه ما رایج شده. توجه کنید گردش 
به منظور خرید یک تفریح نیســت. پاساژگردی، 
برندبازی و گشــت زنی در بازار را به عنوان تفریح 
انتخــاب نکنیــد. تفریح کردن می توانــد رایگان 
و کم  هزینه تر باشــد مثل مطالعــه یا گپ وگفت  

خانوادگی.
-آن چه شما دارید بهترین است

امان از چشـــم و هـــم چشمــــی؛ نگذارید 
داشــته های دیگران مالک و معیار خریدهایتان 
باشــد. بهتر است از اول ماه برنامه ریزی صحیح 
بــرای تهیه و خرید کاالها داشــته باشــیم. با 
بودجه بندی برای خرید هر کاالیی به تناســب 
قیمتی کــه کاالها دارند پول پرداخت می کنیم. 
ایــن کار می توانــد مانع توجه به داشــته های 

دیگران شود.
-برای داشته هایتان ارزش  قایل شوید

از وسایلی که دارید درست استفاده کنید. مثال 
بی دلیل در یخچال و فریزر را باز و بســته نکنید. 
جایگزین کردن همیشه کار ساده ای نیست. نکته 
دیگر جایگزین کردن داشته ها، به جای نداشته ها 
اســت. مثــال در گرانــی مقطعی برخــی از کاال 

ها، می توان از کاالهــای جایگزین آنها برای رفع 
برخی اســتفاده کرد، مثال در گرانی گوجه فرنگی، 

می توانید از رب گوجه فرنگی استفاده کنید.
-مهم است از کجا خرید کنيم

بــرای خریــد کــردن باید وقت گذاشــت؛ 
خســتگی و گرســنگی گاهی باعث می شود که 
خیلــی عجوالنه خرید کنیم. وقتی با نشــاط و 
ســر حال به خریــد بروید انتخــاب بهتری هم 
خواهید داشــت. ســعی کنید که بــرای خرید 
رفتن زمان بندی مناســب داشــته باشید چون 
خرید نیاز به صــرف وقت و زمان دارد بنابراین 
یک روز مشــخص که وقت بیشــتری دارید را 
برای خرید انتخاب کنید. ســاعاتی از روز را که 
بهتر می توانید خرید کنید و حوصله بیشــتری 

هم دارید برای خرید انتخاب کنید.
روزنامه شهروند

دیدگاه

سهم رسانه ها 
در رونق تولید

و  توليد  زندگی:  گروه ســبک  هگمتانه، 
اقتصادی هســتند.  مصرف چرخ دنده های 
خود  رسانه های  از  داری  سرمایه  کشورهای 
به صــورت پيدا و پنهان  بــرای به حرکت 
جلوگيری  و  انبوه  کاالهای  فروش  درآوردن 

از رکود اقتصادی استفاده می کنند.
سال هاســت که جریان سرمایه داری به طور 
گســترده ای رشــد اقتصادی خود را بــه جریان 
رســانه ای خود گره زده است و سعی کرده است 
برای کســب ســود پدیده مصرف گرایــی را در 

کشورهای جهان سوم رقم بزند.
نمونه بارز رشد مصرف گرایی را باید در صنعت 
فیلم سازی و ســرگرمی غربی جستجو کردکه با 
ایجاد ســبک زندگی مصرفی بازار بزرگ جهانی 
برای خرید کاالهای کارخانه های خود ایجاد کرده 

است.
* کمک رسانه ها به توليد کننده و مصرف 

کننده داخلی

امســال در کشور ما با هدایت های مقام معظم 
رهبری ســال رونق تولید نام گذاری شده است. 
رونق تولید کاالهای داخلــی بدون فعالیت مثمر 
رسانه ای ممکن نیســت. این رسانه ها هستند که 
می توانند با استفاده از کارکردهای اطالع رسانی، 
آموزش و سرگرمی خود برای به حرکت درآوردن 

چرخ اقتصاد ملی به حرکت درآیند.
رســانه ها باید به کمک تولید کننده داخلی و 
مصــرف کننده داخلی بیایند و برحســب وظیفه 
ذاتی خــود به عنــوان یک میانجــی و حلقه ای 
واسطی عمل کنند که کاالی وطنی را به مصرف 

کننده داخلی و حتی خارجی برسانند.
مراحل اقناع مخاطب و پذیرش مصرف کاالی 
داخلــی که به رونــق تولید منجر می شــود، کار 
ســاده ای نیســت. برای رونق تولید رسانه های ما 

باید گام های متعددی بردارند.
تغییر نگرش و باور مــردم به کاالهای داخلی 
فرایندی اســت که به صورت اتفاقــی و ناگهانی 
شــکل نمی گیرد. آگاهی از تولیــد و ویژگی ها و 
قابلیت کاالی ایرانی برای مصرف کنندگان ایرانی 

گام ابتدایی است.
در خیلــی از مواقع مردم مــا از وجود برخی 
کاالهایــی ایرانــی و قابــل رقابت بــودن آنها با 
کاالهای خارجی اطالعــات کافی ندارند، کارکرد 
اطالع رسانی رســانه ها برای معرفی انواع و اقسام 
کاالهــای ایرانی باید به صــورت حداکثری مورد 

استفاده قرار گیرد.
ظرفیت اطالع رســانی رســانه ها بــرای انواع 
تولیــدات ســاخت ایران بــا وجود تعــداد زیاد 
رســانه های صوتی، مکتوب و مجــازی در داخل 

کشور ظرفیت کمی نیست.
در گام دوم رسانه ها باید بتوانند انگیزه و عالقه 
مخاطب ایرانی به کاالی وطنی را ایجاد کنند. این 
مرحله از کار رســانه ای ظرافت و هنرمندی های 
خاص خود را دارد. تولید پیام رسانه ای و استفاده 
از ظرفیت آموزشــی و سرگرمی رســانه ای برای 
ارســال پیام مستقیم و غیرمســتقیم به مخاطب 
هدف کار پیچیده اما تأثیرگذاری اســت که این 
مهم نیاز به مشــارکت قوی  و هماهنگ رسانه ها 

را دارد.
بیــان چرایــی و چگونگی تولیــد یک کاالی 
ایرانی در این مرحله صورت می گیرد که می تواند 
قابلیت هــای کاالهای داخلی را نســبت به کاالی 
غیروطنی نشان دهد و اهمیت کار و کارگر ایرانی 

را بازنمایی کند.
رسانه باید از تولیدکننده کاال افزایش قابلیت ها 
را مطالبه کند و از طرف دیگر قدرت افکار عمومی 
را در مصــرف یک صدای کاالی ایرانی برای رونق 

تولید طلب کند.
مرحله ســوم اقناع مخاطب با جریان ســازی 
رسانه ای همراه است. پویش های متعدد رسانه ای 
بــرای مصــرف کاالی ایرانی باید شــکل بگیرد. 
رســانه ها بایــد گروه های مرجع جامعــه را برای 
جریان سازی رسانه ای در خصوص مصرف کاالی 
ایرانی به صحنه بیاورد و موج رسانه ای رونق تولید 

در جامعه را ایجاد کند.

مصرف گرایی آسیب رونق تولید داخلی
راضیه مهری

گرایی  زندگی:"مصرف  سبک  گروه  هگمتانه، 
چــرا در بين بســياری از مــردم رواج دارد؟" 
این یکی از سوال هایی اســت که رهبر انقالب 
درخصوص ســبک زندگی ایرانی-اســالمی و 

آسيب شناسی آن از عموم جامعه پرسيده اند.
یک ضــرب المثل قدیمی هســت کــه می گوید 
"چشــم مبین و دل مخــواه" یعنی چشــم هرچه 
بیشــتر ببیند دل بیشتر می خواهد و بیشتر و بیشتر 
و بیشــتر. این شده اســت اوضاع جامعه امروز ما؛ از 
فروشــگاه های پر زرق و برق اطراف محل زندگیمان 
گرفته تا زندگی های تجمالتــی مردم نقاط مختلف 
جهان که صفحــات مجازی را تســخیر کرده اند و 

چشم های ما را پُر.
آنقــدر پیرامونمــان را کاالهای مصرفــی آنچنانی 
گرفته اند کــه حتی اگر نخواهیم هــم نمی توانیم به 
سمت خرید آنها کشــیده نشویم هرچند نیازی به آن 

کاال هم نداشته باشیم.
"ِز دســت دیده و دل هر دو فریاد / که هرچه دیده 
بیند دل کند یاد" با همین بیت می توان یکی از عوامل 
سوق هرچه بیشتر جامعه ما به مصرف گرایی را کامال 
درک کرد؛ چراکه قطعــا از مصرف کننده ای که تمام 
ذهنش با خرید اجناس نشــان دار خارجی پر شــده 
است نمی توان انتظار بیشــتری جز مصرف گرا بودن 

را داشت.
معموال انسان ها برای رفع نیازهای مختلفی اقدام 
به خرید می کنند اما تعداد بســیاری از افراد تنها به 
رفع نیاز خود اکتفا نمی کنند و در خرید و اســتفاده 
از اجناس مختلف دســت به اسراف می زنند. همین 

امر ســبب می شــود جامعه به جامعه ای مصرف گرا 
شود. تبدیل 

ما در دوره ای از زمان زندگی می کنیم که ارتباطات 
تمامــی نقاط دنیا را به هم پیوند داده اســت و دنیای 
مــدرن و پیامدهــای آن از طریق ابزارهای گســترده 

ارتباطات، بروز و ظهور می یابند.
در این میان مردم باید از آسیب هایی که به عنوان 
مثال فروشگاه های بزرگ و رنگارنگ برایشان به همراه 
خواهند آورد، آگاهی داشته باشند و سعی کنند که از 
آنهــا اجتناب کنند. مصرف گرایــی نیز یکی از همین 

آسیب هاست.
اگــر مردم یاد بگیرند که با آگاهی کامل، مضرات و 
فواید هر پدیده را نزد خود سبک سنگین کنند، به دام 

مصرف گرایی گرفتار نمی شوند.
پدیــده بار آمدن جوامع به شــکل مصرفی، پدیده 
ایست که مدت هاست وارد سبک زندگی مردم ما شده 

است و در حال گسترش می باشد.
فروشــگاه های بزرگ و مصرف گسترده که فرهنگ 
خاص خود را طلب می کند با سرعتی زیاد به کشور ما 
وارد شــده و تغییراتی را در نحوه زندگی افراد طبقات 

مرفــه جامعه به وجود آورده و زندگی طبقه متوســط 
ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

امــروزه رقابت در خرید کاالهــای غیرضروری در 
بین خانواده ها کامال مشهود بوده و این مساله درحال 
تبدیل شدن به یک سبک زندگی جدید می باشد که با 

فرهنگ اسالمی و ایرانی مطابقت ندارد.
حال نکته قابل تامل اینجاســت کــه اکثریت این 
کاالهــای غیرضــروری کاالهای خارجــی و وارداتی 
هستند که وجودشــان به تولید داخلی لطمه سختی 

وارد می کند.
خرید کاالهای داخلی البته نه به شــکل اســراف 
گونه منجر به رونق تولید داخلی خواهد شد اما خرید 
و مصــرف تولیدات غیرایرانی که امــروز بین ایرانی ها 
گسترش یافته اســت قطعا پیامدهای منفی بسیاری 

خواهد داشت.
وقتی به پدیــده مصرف کاال از بعــد دیگری نگاه 
می کنیم می توانیم آن را مایه رونق تولید بدانیم اما به 

این شرط که کاالی مصرفی ما وارداتی نباشد.
امسال ســال رونق تولید نام گذاری شده است و با 
توجه به شــرایط حاکم بر جامعه می توان گفت پدیده 
مصرف گرایی آســیبی جدی برای رونق تولید داخلی 
به حســاب می آید که باید هرچه ســریع تر جلوی آن 

گرفته شود.
آگاهی بخشی به جامعه در راستای ضرورت مصرف 
کاالهای ایرانی و حمایت از تولیدات داخلی از ســوی 
مســوولین و نیز جلوگیــری از ورود کاالهای خارجی 
غیرضرور جامعــه می توانند در مهار آســیب مصرف 

گرایی مؤثر باشند.

علل افزایش مصرف گرایی در جامعه ایرانی
هگمتانه، گروه ســبک زندگی: مصرف گرایی 
در جامعه را باید آسيب شناســی اجتماعی کرد، 
زیرا این مســاله دیگر از بعــد فردی آن خارج 
شــده اســت. زمانی که تبليغ در جامعه رواج 
پيدا می کند و افراد از طریق رسانه ها در معرض 
انواع تبليغات قرار می گيرند، چشم و همچشمی 

خانواده ها افزایش پيدا می کند.
بــا جریانی که در حال حاضــر در جامعه ما اتفاق 
افتاده طبقه متوســط ناپدید شــده و تنهــا می توان 
طبقات باال و پایین را در جامعه مشــاهده کرد. در این 
بین عده ای نوکیســه وجود دارند کــه رفتار آنها برای 

نسل جوان الگوی بدی است.
در این قشــر »داشــتن« جای »بودن« را گرفته و 
همین باعث شــده اســت مصرف گرایی وسیعی بین 
این قشر رواج پیدا کند. دکارت فیلسوف فرانسوی در 
جمله معروفش می گوید: »فکر می کنم پس هســتم«. 
این جمله در فالســفه بعدی به این شــکل درآمد که 

»من مصرف می کنم پس هستم«.
اما مســاله مصرف گرایی به این سطح هم محدود 
نماند و در حــال حاضر در جوامع امروزی »ما مصرف 
می کنیم و مصرف می شــویم، پس هســتیم« مصداق 
دارد. این بدان معناســت که نیازهای کاذب در جامعه 
ســربرآورده اند. بایــد بین نیازهــای کاذب و نیازهای 
ضروری فرق گذاشــت. ســرپناه داشــتن و داشــتن 
امکانات مورد نیاز برای زندگی مصرف گرایی نیســت. 
امکانات مورد نیاز برای زندگی در عصر جدید می تواند 
بــه صورت نیاز به تکنولوژی باشــد و این را نمی توان 

مصرف گرایی نامید. زمانی که پای مد وســط می آید 
و مدگرایی رواج پیــدا می کند مصرف گرایی تبدیل به 
معضل می شــود و این زمانی است که نیازهای کاذب 

در افراد جامعه شکل می گیرد.
با توجه به اینکه الگوبرداری در جوانان بیش از سایر 
اقشار جامعه رواج دارد مصرف گرایی در بین این قشر 
رواج بیشتری دارد. جوانان برای اینکه نشان دهند که 
به طبقه یا شرایط اجتماعی خاصی تعلق دارند شروع 
به استفاده از وسایلی مانند خودرو، لباس، کفش، تلفن 
همــراه و... می کنند. مصرف گرایــی تبدیل به ابزاری 

برای هویت یابی جوانان شده است.
متأســفانه همه ما ید طوالیــی در مصرف گرایی 
داریــم. مصرف گرایی نه تنها در هدر دادن انرژی بلکه 
حتی در غذایی هم که مصــرف می کنیم رواج دارد و 
این را می توان در اسرافی که در مصرف نان در خانه ها 

می شود مشاهده کرد.
*ما وقت مان را هم مصرف می کنيم

در رواج مصرف گرایی در جامعه همه ما نقش داریم 
و ایفای این نقش برای هر کدام از ما به صورتی است. 
بســیاری از مواهب طبیعی که در اختیار ما هستند به 
دلیل استفاده بیش از حد در حال نابود شدن هستند.

بــرای نمونه در اســتفاده از جنگل و امکانات آن 
هم اســراف می کنیم و برای درک این مساله کافی 
اســت به مصرف کاغذمان نگاهــی بیندازیم. مصرف 
باالی کاغذ و دســتمال کاغذی تنها نمونه کوچکی 
از رواج مصرف گرایی و افراط در استفاده از مواهب 
طبیعی اســت که باعث می شود به مرور زمان ما این 

مواهب را از دست بدهیم.
برای درک رواج مصرف گرایی کافی اســت وضعیت 
کشــورمان را با کشورهای پیشرفته صنعتی که از نظر 
مــادی وضعیت خوبی دارند مقایســه کنیــم، آن گاه 
خواهیم دید که در هیچ کدام از این کشــورها هم به 
اندازه کشــور ما مصرف گرایی و اسراف در استفاده از 

مواهب طبیعی وجود ندارد.
ما همه چیز را مصرف می کنیم و در نهایت می توان 
گفــت ما حتی عمرمان را هم مصــرف می کنیم. عمر 
انســان و وضعیت جسمانی و روانی آن سرمایه مهمی 

است که باید در جای درست مصرف شود.
مصرف گرایی در مراســم  مختلف ما هم رواج پیدا 
کرده است و در عروسی ها و مراسم های عزاداری شاهد 
اسراف زیادی در مصرف غذا، کاغذ و سایر وسایل مورد 

نیاز برای برپایی مراسم هستیم.
ما در حالی در مصرف این مواد افراط می کنیم که این 
مواد محدود هستند و به مرور زمان دیگر امکان دسترسی 
به آنها وجود نخواهد داشــت. تبلیغاتی که در کشور ما 
صورت می گیرد به جای اینکه به محتوا بپردازند به ظاهر 
می پردازند و همین باعث شده که همه چیز در کشور ما 

مصرف شود حتی من معلم دانشگاه.
برای بهبود این وضعیت و کاســتن از مصرف گرایی 
در جامعه الزم اســت کــه یک حرکــت فرهنگی از 
رسانه ها آغاز شــود. برای نمونه روزنامه ها می توانند با 
توجه به مساله مصرف گرایی درباره آن هشدارهایی به 

مردم بدهند و آنها را در این زمینه آگاه کنند.
منظور این نیســت که از وســایلی که وجود دارند 

اســتفاده نکنیم بلکه منظور این است که به اندازه نیاز 
و کم اســتفاده کنیم. مصرف گرایی بیش از حدی که 
رواج دارد باعث شــده است که همه چیز را برای نسل 
آینده از دســت بدهیم، این در حالی اســت که نسل 
آینــده در این آب و خاک حقــی دارد. از خاک، آب و 
نفت گرفته تــا وقت را هم مصرف می کنیم و عنصری 
در این کره خاکی باقی نمانده است که ما آن را مصرف 

نکرده باشیم.
بــرای نمونه در مصــرف وقت می تــوان به نوع 
اســتفاده ای که از اوقات فراغت مان می کنیم اشاره 
کنیم. مــا وقت مان را بیهوده تلــف می کنیم بدون 
اینکه برنامه ای برای آن داشته باشیم یا کار مفیدی 

دهیم. انجام 
از تمام آنچه گفته شــد می توانیــم به این نکته 
برســیم که ما یــک جامعه مصرف گرا هســتیم که 
متأســفانه به سمت آمار باالی مصرف گرایی هم در 

حال حرکت هستیم.
بــرای اینکه مصرف گرایی در جامعه کنترل شــود 
الزم است که جلوی فروش های افراطی و غیرضروری 
که تنها به مصرف گرایی بیشتر جامعه منتهی می شود 
گرفته شود. جوانان هر ساله به استفاده از یک دستگاه 
و مدل جدید متمایل می شــوند و بــرای اینکه بتوان 
جلوی این مســاله را گرفت باید دســت به روشنگری 
و اطالع رســانی در جامعه زد تا بتــوان بالیایی را که 
مصــرف گرایی بر ســر جامعه و به ویژه قشــر جوان 

می آورد کاهش داد.
سالمت نيوز

روز عکس 
اصالح الگوی مصرف

هگمتانه، گروه ســبک زندگــی: خبرگزاری 
صدا و سيما نوشت مصرف به خودی خود موتور 
محرکه اقتصاد و جامعه اســت و رواج مصرف تا 
حد بهينه و با رعایت موازین شــرعی و در حد 
توليد  به رونق  امری پسندیده است که   اعتدال 
هــم کمک می کند اما زمانــی که مصرف هدف 
زندگی قرار گرفت و فرد به اسراف و تبذیر دچار 

شد امری مذموم و  ناپسند است.
اصــالح الگوی مصــرف و منطقی کــردن آن در 
ســطح کالن، هماهنگی و تناســب بین امکانات یک 
 جامعــه بــا نیازها و خواســت های افراد آن، کســب 
اســتقالل، اقتصادی و دســتیابی به عزت و سرافرازی 
را ممکن می سازد و در سطح  فردی، پرهیز از مصارف 
غیر ضــروری و تجملی و متوازن ســاختن درآمدها و 
هزینه ها، آرامش روحی و روانی را به همراه می آورد.     

اصالح الگوی مصرف، تنها اصالح مصرف نیســت، 
بلکه اصالح سبک و نحوه ای از زندگی است که مصرف 

در آن جایگاه ویژه ای دارد. 
بنابراین الزم اســت پیامدهای مصــرف  گرایی که 
نوعی آســیب اجتماعی اســت با توجه به داده های به 
دســت آمده از تحقیقات،  تحلیل و بــرای اصالح آن 

برنامه  ریزی شود.  
اصالح الگوی مصرف، بدین معناســت که منابع و 
کاال ها، به جــا و به اندوه الزم به کار گرفته شــوند و 
به صورت بهینه و با  بیشــترین بازدهی مورد استفاده 
قرار گیرند. ایــن مقوله، به معنــای مصرف نکردن و 
حتی لزوماً به مفهوم کم مصرف کردن نیســت  و هیچ 
گونه منافاتی بــا تأمین نیازهای فرد و جامعه در ابعاد 

گوناگون ندارد.  
برخی راهکارها که برای اصالح الگوی مصرف باید 
مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان و متصدیان امر 

قرار گیرند در ادامه متن آورده شده است: 
* ایجاد زمینه مناسب جهت فعالیت های اقتصادی

* تشــویق مردم به پس انداز و ســرمایه گذاری و 
مصرف معقول کاالهای داخلی

* افزایش آگاهی هــای عمومی در زمینه مصرف و 
مصرف گرایی

* تقویت باورهای دینی و تثبیت ارزش های اخالقی
* اجرای عدالت اقتصادی و جلوگیری از انباشــت 

ثروت، در دست عده ای خاص
* پرهیز خواص از تجمل گرایی

* منحصــر کردن تبلیغــات به معرفــی کاال ها و 
خدمات تولید داخل

* ترویج فرهنگ بازیافت 
* اصــالح نگــرش و اندیشــه جامعه و بــه ویژه 

دولت مردان  
* افزایش کیفیت کاالی داخلی

* نظارت و کنتــرل دقیق، کافی و علمی به مقوله 
تبلیغات  

* توجــه به ارزش های دینی مانند: قناعت و پرهیز 
از اسراف و تبذیر  
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آب همیشه سالم
 اَ کوزه در نیمیا

هگمتانــه، گروه فرهنگی: همدان شــهری با 
گذشــته ای زیبا و دلنواز؛ شــهری پر از یادهای 
مهربان؛ پر از واژه های کهن و ســالخورده است. 
ایــن روزها در پــس گذر زمــان و ایجاد زندگی 
مدرن، خیلی وقتها یادمــان می رود پدربزرگها و 
زندگی می کردند. خیلی  مادربزرگهایمان چگونه 
از نوجوانــان و جوانان امــروز کلمات متداول در 
همدان قدیم حتی به گوششــان نرسیده است و 
باز هم این کلمات و واژه های قدیمی هستند که 
می توانند خاطرات گذشته را زنده کنند برایمان و 
به کمک جوان ترهایمان بیایند تا بشناسند راه و 

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

پرکاربرد پرداخته می شود.
آب همیشه اَ یِی جوق نیمیره: آب همیشه از 
یک جوی نمی رود. یعنی همیشه شرایط و موقعیت 
به یــک روال نمی ماند. در اصطالح مشــابه گفته 
می شود؛ در همیشه رو یِی پاشنه نیمیچرخه، بخت 
یِی وار ِدرِ خانه ی آِدِم می زنه. یِی سیبی که بشانی 

ِهوا صد تا چرخ ُمخوره تا بفته زِمین.
آب همیشه ســالم اَ كوزه در نیمیا: آب 
همیشه سالم از کوزه بیرون نمی آید. یعنی روزگار 

همیشه بر وفق مراد آدمی نیست.
آبــی اَِزش گرم نمیشــه: آبــی از او گرم 
نمی شــود. یعنــی از او جنبــش و حرکتی دیده 
نمی شود. فردی تنبل و بی اراده است. در اصطالح 

مشابه گفته می شود؛ بخاری ازش بلند نیمیشه.
آب بَندیش كردن: آن را آب بندی کرده اند. 
او را یاد داده اند و مجرب و کارکشته کرده اند. در 
اصطالح مشابه گفته می شود؛ ِسواِر کاِرش کردن.

آب بــه آوادی مــی ره: آب به ســوی آبادی 
می رود. آب آباد می کند. در اصطالح مشابه گفته 
می شود؛ آب آبادانی میاره، آب میره جای آبادانی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*در ارائه این مطالب از كتــاب فرهنگ اصطالحات عامیانه 

همدانی تالیف محمد علی نوریون– انتشــارات سوره مهر بهره 

گرفته شده است.

امام صادق علیه السالم فرمود: 

 از مشاجره کردن بپرهیزید که دل را 
مشغول می کند، موجب نفاق می شود 

و کینه به بار می آورد.

الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 301.

خت اندا امکن  رد  تو  شوخ  اربوی  هک  ختخمی  اندا انتوان  زار  من  جان  قصد  هب 

بود الفت  رنگ  هک  عالم  دو  نقش  ختنبود  اندا زمان  این  هن  محبت  طرح  زماهن 

کرد خودفروشی  هب  رنگس  هک  کرشمه  یک  ختهب  فریب چشم تو صد فتنه رد جهان اندا

ختشراب خورده و خوی کرده می روی هب چمن هک آب روی تو آتش رد ارغوان اندا

می زد گره  خود  مفتول  طره  ختبنفشه  کایت زلف تو رد میان اندا صبا ح

بود خرابی  این  رد  حافظ  گشایش  ختمگر  اندا می مغان  رد  ازلش  بخشش 
هک 

زمان دور  هک  شود  اکنون  من  کام  هب  ختجهان  اندا جهان  خواهج  بندگی  هب  مرا 

حافظ

روز کنسرت کیهان کلهر در همدانعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

شهید زین الدین 
شب ها مخفیانه ظرف ها را می شست

در قرآن کریم آمده اســت: وای بر کم فروشان، آنان که وقتی 
برای خود پیمانه می کنند حق خود را به طور کامل می گیرند ولی 

هنگامی که برای دیگران وزن و پیمانه می کنند کم می گذارند.
حضرت امام محمد باقر علیه السالم می فرماید: جز سه گروه 
کسی وارد بهشــت الهی نشود یکی از آن ســه گروه کسانی 

هستند که درباره خود به حق داوری می کند.
حکایت: همرزمان شهید زین الدین فرمانده سرافراز سپاه 
اسالم در دوران دفاع مقدس نقل می کنند دو شب بود متوجه 
می شدیم که کسی ظرف های غذا را شسته ولی نمی دانستیم 
کار کیســت؟! شــب بعد دقت کردیم و به اصطالح مچش را 
گرفتیم متوجه شدیم فرمانده مان زین الدین است. گفتیم شما 
چرا این کار را می کنید؟ پاسخ دادند چون من روزها نمی رسم 

مایلم برخی شب ها که می توانم این کار را انجام دهم.
چنان زی که گر باشدت شرق جای

کنندت طلب اهل غرب از خدای

»دانشنامه زبان و ادب فارسی«؛ حافظ ادبیات ما
»دانشنامه  فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
زبان و ادب فارســی« یک دانشــنامه 
تخصصی اســت كه صرفًا بــه زبان و 

ادبیات فارسی می پردازد.
دوره 12 جلدی »دانشــنامه زبان و ادب 
فارســی« به سرپرستی اســماعیل سعادت 
از ســوی نشر ســخن روانه بازار کتاب شد. 
»دانشــنامه زبان و ادب فارســی« از صورت 
جلدی جداگانه بیرون آمده و مدخل های آن 
در سراسر دانشنامه ادغام شده و هر مدخل 
در مرتبه الفبایی خود جای داده شــده است 
و در نتیجه تمامی دانشنامه یکجا به صورت 
مجموعه ای 12 جلدی به قطع وزیری فراهم 

آمده است.
کتاب حاضر که حــدود دو هزار و 400 
مدخل دارد، با همــکاری 420 مؤلف فراهم 
آمده است. اســماعیل سعادت، زبان شناس، 
مترجــم آثــار فلســفی و عضــو پیوســته 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی است که 
از ســال 78 تاکنون سرپرســتی دانشنامه 
زبان و ادب فارســی را برعهده دارد. تدوین 
دانشــنامه در زمان سرپرســتی ســعادت، 
تخصصی تــر انجام شــد؛ به طــوری که از 
اساتید و پژوهشــگران در حوزه هایی که در 
آن تخصص داشــته یا مقاالتی منتشر کرده 

بودند، درخواست شد تا نگارش مقاالت این 
دانشنامه را برعهده گیرند.

»دانشــنامه زبــان و ادب فارســی« یک 
دانشنامه تخصصی اســت که صرفاً به زبان 
و ادبیــات فارســی می پــردازد. کتاب های 
ادبی، دســتور زبــان، اصطالحــات عرفانی، 
بالغــت )معانــی و بیان(، عــروض و قافیه، 
قالب های شعری، سبک های ادبی، زبان های 
ایرانی، انــواع ادبیات، اســطوره های ایرانی، 
شــخصیت های ادبی و عرفانــی و... از جمله 
موضوعاتی اســت که در این دانشنامه به آن 

پرداخته شده است.
دانشــنامه  این  اهمیت  درباره  ســعادت 
گفتــه اســت: در جامعه  فرهنگــی ما، یکی 
از مهم تریــن نیازهــا، نیــاز نگهــداری از 

میراث گران بهای بزرگان ادب است و بهترین 
وســیله برای برآوردن این نیاز، دانشــنامه 
است. فرهنگستان زبان و ادب فارسی از سال 
1371 اقدام به تأسیس گروهی به نام گروه 
تحقیق در متون فارسی کرد که وظیفه این 
گروه بیش از هر چیز تدوین شــش جلد این 

دانشنامه بود.
دانشنامه نویسی ســابقه ای دو هزار ساله 
دارد، ولــی ســابقه دانشــنامه هایی که به 
شــیوه جدید، و نخســتین بار در کشورهای 
انگلیــس و فرانســه و آلمان تألیف شــده 
اســت، از اندکی بیش از 200 ســال فراتر 
نمی رود. دانشنامه نویسی در ایران به اسلوب 
دایرة المعارف هــای جدید، در ســال 1345 
با تألیف دانشــنامه ای عمومــی و مختصر، 
به نام دایرة المعارف فارســی، به سرپرستی 
غالمحسین مصاحب آغاز شد. این دانشنامه 
که در نوع خود اولین اثر فارسی است، امروز 
بــرای مراجعه کنندگان و  همچنان مرجعی 
ابزار علمی برای برآوردن نیازهای اولیه اهل 

تحقیق است.
جلــدی   12 دوره  ســخن  انتشــارات 
»دانشــنامه زبان و ادب فارسی« را به قیمت 
یک میلیون و 200 هزار تومان منتشر کرده 

و در اختیار عالقه مندان قرار داده است.

مریانجی وصیت شهید مرتضی 

دل خوشم به توفیق نوکری این رزمندگان
هگمتانــه، گروه فرهنگــی: کجای این 
خاک بودی، زیر کدام آســمان، آن لحظه 
که این کلمــات از قلب پرشــورت جاری 
می شــد؟ زیر آتش کدام خمپــاره و آماج 
کــدام گلوله برایم نوشــتی حرف هایت را؟ 
چه حالی داشــتی وقتی بــا تمام وجودت 
جانت را گذاشــته بودی البــه الی واژگان 
پرپر و می نوشــتی از عبورت؟ می نوشتی از 
افق های گلگــون، از جوانه های روییده در 

امروز  و  تو می نوشــتی  تفدیده.  خاک های 
منــم که می خوانمش، منــم که صدای تو 
شــده ام در خواب هــای ســنگین دنیا. تو 
می نوشــتی و امروز ماییم که کلمات تو را 
فریادیم، چشــم هایت را بیداریم و دستانت 

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

» الذین آمنوا و هاجــروا و جاهدوا فی 
ســبیل اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجة 

عند اهلل اولئک هم الفائزون«
با درود و ســالم بــر منجی انســان ها 
حضرت حجت بن الحســن عسکری و نایب 

امام عزیز و فقیه عالیقدر. گرامیش 
من می ترســم وصیت نامه بنویسم چون 
باشم  کرده  قهرمان تراشــی  اســت  ممکن 
آنچه در من نبوده با قلم به روی کاغذ آید، 
در صورتی که اهل عمل نباشم. می نویسم 
براســاس تکلیف چون پنــد و نصیحت بر 

برادر مؤمن واجب است.
بارالها، ای کسی که یوسف را به پدرش و موسی را به مادرش 
و خمینــی را به وطنــش برگرداندی از تو مســئلت دارم به من 
توفیــق عنایت دهی تا قلب را از ســینه بشــکافم تــا روح این 
پرنده عاشــق پرواز را به ســوی خویش که همان وجه اهلل است 

پرواز درآورم. به 
خداونــدا، من اگرچه گناهــکار و بدم در مقابــل تو معصیت 
کــردم و از تو غافــل بودم. تو خــود می دانی موقعــی که گناه 
می کردم از تو خجالت می کشــیدم اما قدرت این فکر و عقل کم 
بود که در مقابل نفس شــیطانی اســتقامت کنم، ولی دل خوش 
دارم بــه اینکه به من توفیــق دادی که نوکری این رزمندگان را 
بکنم، افتخارم این اســت که دوســتان خوبی به من عطا کردی؛ 
بســیجی های الیق و مخلص و امیدوارم نظــری هم به این بنده 

کنی. ضعیف 
مادرم چشــم من اســت ولی امام قلب من اســت، بدون چشم 

می تــوان زنده بود و زندگی کرد اما بدون قلب هرگز!
بارالهــا، دوســت دارم گمنام باشــم و مفقوداالثر شــوم و بدنم 
مدت هــا روی زمین بمانــد تا آفتاب به این بدن گنهــکار بتابد، تا 
گناهانم همه از وجودم بیــرون رود و در پایان امیدوارم که توفیق 

غلبــه بر هوای نفس را به من عطا کنی.
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4 قیمـت هر گرم طال , 3 2 6 , 0 0 0
45,780,000 قیمت تمام سکه
23,610,000 قیمت نیم سکه
15,410,000 قیمت ربع سکه

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

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

129,000دالر 
147,890یورو 
163,480پوند 
18,9400یوان

23,200لیر ترکیه
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