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شماره تماس :

خدمات مـالی حسـابداری مالیـاتی، تهیـه، تنظیم 

و ارسـال اظهارنامه مالیاتی

همدان ستان  شکی ا علوم زپ ااگشنه  می د عمو روابط 

از قرار دادن ديس غذا با حجم زياد در سر سفره خودداري کنید.

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به شرح زیر به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال( بر اساس آیین نامه تضمین معامالت  موضوع مناقصه شماره مناقصه 
دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 1394/09/22

تعمیر و بازسازی دو دستگاه بلدوزر 97/75/19 
350/000/000کماتسو 155 در محل اداره کل

www.setadiran.ir محل دريافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی-
 جهت اطالع بیشتر به سایتhttp://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

 آخرين مهلت دريافت اسناد: تا ساعت ۱۴ مورخ 98/05/03
 آخرين مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت ۱۴ مورخ 98/05/۱3

 محل تحويل پاکت الف به صورت فیزيکی: دبیرخانه اداره کل واقع در همدان، بلوار ســید جمال الدین اســد آبادی، نبش بلوار شهید ستار 
ابراهیمی

www.setadiran.ir محل تحويل پاکت الف و ب و ج به صورت الکترونیکی: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی 
 تاريخ بازگشايی پاکات: ساعت 9 صبح مورخ 98/05/۱۴

 محل بازگشايی پاکات: سالن جلسات اداره کل واقع در همدان، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی، نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی
 مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت: 3 ماه

قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه می گردد.

98/75/19    - نوبت دوم آگهئ مناقصه عمومئ 

پيمان و رسيدگي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان همدان
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تاريخ انتشار نوبت اول: 98/4/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/30
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 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد:

انتقاد استاندار از جهاد کشاورزی 
و انتصاب بدون هماهنگی رئیس بانک رفاه

کاظمی نماینده مالیر:

بانک ها زمینه ساز 
بروز مشکالت واحدهای تولیدی

حمید گلی پور مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی همدان شد

سوم مرداد آغاز سفر
حجاج از فرودگاه همدان

رئیس پلیس فرودگاه همدان: ممنوعیت همراه داشتن قرص های ترامادول، 
متادون، مسکن های کدئین دار و گیاهانی مانند شیرین بیان برای زائران
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گزارش  از مهار گسیختگی قیمت ها در بازار مسکن:

اجاره بها کابوس
این روزهای مستأجران

هر ساله با شروع فصل تابستان و اوایل پاییز جنب 
و جوشــی برای جابه جایی مسکن در میان مستأجران 
شــروع می شــود؛ افرادی که صاحب منزل نیستند یا 
به دالیلــی تاکنون اقدام به خرید مســکن نکرده اند، 
در این ایام متناســب با موقعیت مالــی خود اقدام به 

رهن یا اجاره منزل می کنند. اما چند ســالی است که 
نرخ اجاره بهای مســکن افزایش یافته است و به گفته 
مســتاجران هر سال دریغ از پارســال. رئیس اتحادیه 
مشــاورین امالک همدان در این باره می گوید: قیمت 

رهن و اجاره امسال 20 درصد افزایش یافته است.
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4
سپاه نهاوند 50 واحد مسکونی 
مستضعفان را بازسازی می کند

2
امشب مراسم سالگرد رحلت 

آیت اهلل آخوند)ره( برگزار می شود

4
نماینده بهار و کبودراهنگ در مجلس انتقاد کرد

عملکرد ضعیف 
میراث فرهنگی استان 

4
رئیس پلیس آگاهی استان همدان خبر داد

باند سارقان به عنف
در همدان شناسایی شدند

وزیـر اقتصـاد:

پایه های مالیاتی را باید افزایش دهیم

انجام پالس تراپی بیماران ام اس در بیمارستان توانبخشی همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون آموزشی 
انجام  از  ابن ســینا  دانشــگاه علوم پزشکی 
بیمارستان  ام اس در  بیماران  برای  پالس تراپی 

توانبخشی همدان خبر داد.
فرهاد فراهانی در گفتگویی با اشاره به اینکه کارهای 
بیمارستان توانبخشــی همدان انجام شده است اظهار 
کرد: در حال حاضر در این مرکز پالس تراپی بیماران ام 

اس شروع شده و خدمات ارائه می شود.
وی با بیان اینکه پالس تراپی بیماران ام اس اقدام 
بسیار مهمی اســت چراکه این بیماران بسیار درگیر 
این موضوع هستند گفت: مرحله اول بستری بیماران 

بیمارستان توابخشی، بیماران مبتال به ام اس هستند 
که از بیمارستان سینا به آنجا منتقل شده اند.

معاون آموزشی دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
بیان کرد: طی یک قرارداد، مجتمع ایثار به دانشــگاه 
علوم پزشــکی ابن ســینا تحویل داده شــد تا مرکز 
توان بخشــی راه اندازی شود و بتوانیم خدمات الزم را 

در آنجا ارائه دهیم.
وی با اشــاره به اینکه دانشــجویان رشــته های 
توانبخشی و رزیدنت ها در این مرکز مشغول هستند و 
شعبه ای از دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده است 
افزود: اقدامات راه اندازی بیمارستان دندان پزشکی نیز 

در حال انجام است و اعتبارات خوبی برای این مرکز 
مصوب شده است.

فراهانــی تصریح کــرد: در حال حاضــر بیماران 
در بیمارســتان آیت اهلل بهاری بســتری می شوند که 
امیدواریــم طی یک یا دو ماه آینده نیز بیمارســتان 

قبلی به بیمارستان دندان پزشکی تبدیل شود.
وی بیــان کــرد: تغییــرات ســاختمانی باید در 
بیمارســتان ســابق آیت اهلل بهاری انجام شــود تا به 
بیمارستان دندان   پزشکی تبدیل شود که این موضوع 

در دست اقدام است.

مسؤول امور مددکاری مجمع خیرین سالمت همدان:

بیماران سخت درمان همدان 85 میلیون ریال 
کمک بالعوض دریافت کردند

هگمتانه، گروه خبر همدان: مســؤول امور 
مــددکاری مجمع خیرین ســامت همدان از 
مســاعدت 360 میلیــون ریالی بــه بیماران 
ســخت درمان همدان خبر داد، گفت: بیماران 
ســخت درمان همدان 85 میلیون ریال کمک 

باعوض دریافت کردند.
حمید شــاکری صفت در گفتگویــی از برگزاری 
یک صد و شــصت و پنجمین جلســه امور مددکاری 
مجمع خیرین سالمت همدان خبر داد و اظهار کرد: 
این جلســه با حضور عقیلیان رئیــس اداره حقوقی 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا و شهرام بهرامی فعال 

اجتماعی حوزه سالمت برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این جلســه پرونده چهار بیمار 
مورد بررسی قرار گرفت که 85 میلیون ریال مساعدت 
بالعوض پرداخت شــد گفت: 75 میلیون ریال از سایر 

مراکز برای بیماران تخفیف گرفته شده است.
مســؤول امور مددکاری مجمع خیرین ســالمت 
همــدان بــا بیــان اینکــه 200 میلیون ریــال وام 
قرض الحسنه به بیماران اعطا شد گفت: در این جلسه 
تصویب شد یک بیمار زیرپوشش طرح سخاوت و یک 

بیمار نیز زیرپوشش طرح طعم مهربانی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در مجموع 360 میلیون ریال 
به بیماران ســخت درمان کمک شد خاطرنشان کرد: 
گروه هدف مجمع خیرین ســالمت همدان بیماران 

ســخت درمان مبتال به ســرطان نیازمند بزرگسال، 
کودکان ناشــنوا و کم شــنوا، کودکان دارای بیماری 
قلبــی، کودکان دارای اختالل رشــد، کودکان دارای 
بیماری حاد چشــمی و کودکان دارای شکاف لب و 

کام نیازمند هستند.
شاکری صفت با مهم خواندن کمک خیرین سالمت 
در راستای رفع مشکالت بیماران سخت درمان گفت: 
نیکــوکاران در صورت تمایل به کمک به این بیماران 
می توانند با شماره حساب جاری 0106847155009 
با شــماره کارت 6037991199528096 بانک ملی 
مســاعدت نقدی خود را به حســاب مجمع خیرین 

سالمت همدان واریز کنند.

بازسازی پارک  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
شهرک الوند

اعتبار :
مبلغ 600 میلیون تومان

پیشرفت فیزیکی : 
98 درصد

وسعت : 
12 هزار و 385 مترمربع

مجری :
 منطقه چهار  شهرداری

در این ستون 
روزانه به یکی از پروژه های 
عمرانی - خدماتی سال جاری 
شهرداری همدان می پردازیم درشهر
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معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان:

99 درصد جمعیت نهاوند برخوردار از راه آسفالت روستایی

خبــر همدان 2

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

برگزاری اعیادی مانند 
غدیر مروج نشاط 

اجتماعی است
نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: برگزاری 

اعیادی مانند غدیر مروج نشاط اجتماعی است.

خبــر همدان 5

کواکبیان:

برخی در داخل حاکمیت 
خود را طرفدار نظام نشان 
می دهند اما در عمل آب به 

آسیاب دشمن می ریزند

@hegmataneh_news_ir کانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

5

شورای اسالمی شهر و شهرداری همدان

انتصاب شایسته و بجای جنابعالی به عنوان مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
عرض  تبریک  را صمیمانه  می باشد  شما  ارزنده  تجربیات  و  توانایی  از  نشان  که  همدان 

نموده و از درگاه ایزد منان آرزوی توفیقات روز افزونتان را داریم.

حمـیدگلیپور
جنابآاقی
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آزاد خط 

  نتایج نظرســنجی ملی مرکز افکارسنجی 
دانشــجویان ایران)ایســپا( که در روزهای 17 و 
18 تیــر ماه 98 به صورت تلفنی با جامعه آماری 
شهروندان کل کشور )اعم از شهر و روستا( انجام 
شده اســت، نشــان می دهد مردم ایران در حال 

مهاجرت از پیام رسان تلگرام هستند.

  تعداد مدارس هیأت امنایی در شهر همدان 
به ویژه در مرکز شــهر به شدت در حال افزایش 
اســت و متأسفانه در این بین والدینی که توانایی 
پرداخت هزینه ایــن مدارس را ندارند، برای ثبت 
نام فرزندان خود در ســال تحصیلی جدید دچار 

مشکالت عدیده ای شده اند.

  قیمت کولرهای آبی بیش از 5 برابر افزایش 
یافته است. علی رغم اینکه تمامی قطعات کولرهای 
آبی در داخل کشــور ساخته می شــود و ارتباطی 
نیز با تحریم ها ندارد، متأســفانه قیمت این کولرها 
امسال به شــدت افزایش یافته و کولری که سال 
گذشته یک میلیون تومان قیمت داشته امسال به 
حدود چهارمیلیون و پانصد هزارتومان رسیده است.

خبــر

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان:
شناسایی 2 هزار دانه درشت 

فرار مالیاتی در همدان

هگمتانــه، گروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه اســتان همدان گفت: 2 هزار دانه 
درشــت فراری از مالیات در ســال های 96 و 97 

شناسایی شده و زیر چتر مالیات قرار گرفتند.
ســید اســکندر صیدایی روز شــنبه در جمع 
مدیران امور مالیاتی همدان اظهار کرد: در سه ماه 
نخست سال جاری یک صد دانه درشت مالیاتی در 

این استان شناسایی شده اند.
وی اضافه کــرد: این افراد با وجــود درآمد و 
ثروت باال دنبال فرار از پرداخت مالیات بودند که 

شناسایی شدند.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه همدان، وصول 
منابــع درآمدی را موتور محرکه کشــور و اســتان 
دانست و اضافه کرد: سهم مالیات از منابع درآمدی 
85 درصد است یعنی با محقق شدن اهداف مالیات 

85 درصد اهداف استان محقق می شود.

روز یادداشت 

آنچه هست آن بینیم
حسین صادقیان

زندگی ســعادتمندانه در گــرو فهم و عمل به 
آموزه هایی اســت که برخی از آنها نقش کلیدی 
دارد. یکــی از این مســائل اساســی و کلیدی تا 
جــای ممکن دیدن هــر چیــزی آن گونه ای که 
هست می باشد. در دعاها هم داریم که »خداوندا! 
هرچیزی را آن طوری که هست به من بنمایان«. 
در سن و سالی که هر یک از ما هستیم کم نداریم 
مــوارد و پدیده هایی را که خوشــبینانه و حداقل 
در ذهن خود طوری ترســیم یا ارزیابی کرده ایم 
که پــس از مواجهه اتفاقی یا برنامه ریزی شــده 

دریافتیم که چه غلط فکر می کرده ایم.
در تعامل ها و اندیشــه  افراد که غالباً به نوعی 
از زبان جاری می شــود دقت بفرمایید مثاًل همه 
این گونه شــده اند یا آن گونه شــده اند، کارمندان 
چنان و چنین هســتند، جوانان فــالن و بهمان 
شــده اند ولی وقــت نزدیک مــی روی و اقدام به 
حرکتی عملی و تحقیقی می کنی قطعاً مشــاهده 
و حتی باور خواهی کرد که در موارد زیادی دچار 
اشــتباه و حداقل برداشتی افراطی و غلط بوده ای 
ولی چه باید کرد که همین قضاوت های نادرست 
و برداشــت های غلط با انتقال به دیگران و شیوع 
غیرمنطقی چنان کارکــردی در بین افراد جامعه 
دارد که حوادث و پدیده های شومی را در الیه های 

مختلف رقم می زند.
امام معصوم علیه السالم می فرماید:  »زیباترین 
ســنت مکتب ما تحقیق و پژوهش است« ولی ما 
که خود را پیرو و شیعه این اعاظم می دانیم کمتر 
به چنین نکته ای در امور مختلف زندگی اجتماعی 
توجه می کنیم و بــا همین غلط دیدن ها لحظات 
ارزشــمند عمر را به انتها می بریم. برخی تندتند 
حرف می زنیم جمله هایی می سازیم که پشت آنها 
کج اندیشی و سطحی نگری وافر است سپس دم از 

روشنفکری هم می زنیم!
قبــول بفرماییــد عــادی شــدن خیلــی از 
ناهنجاری ها حاصل این گونه اندیشه و رفتارهاست، 
برخی از ما برای ابرو کلی سرمایه گذاری می کنیم 
ولی چشــم را درآورده و کــور می کنیم، حال اگر 
صادق و صاحب اندیشه باشــیم از هر تالشی در 
مســائل مختلف برای دیدن هــر آنچه آن طوری 
که هســت یا نزدیک به آن ســعی وافر می کنیم 
ســپس و در صورت لزوم بر زبان آورده و منتقل 
می کنیم؛ چراکه ما در قبال زبان، حرف ها و رفتار 

خود مسؤولیم.
به عالوه با این وضع زمینه برای پذیرش   های و 
هوی ها بسیار فراهم است و عده ای به راحتی آنچه 
را که می خواهند به خورد عده ای نه چندان کم از 
ما می دهند، چرا؟ چون برخی دنبال این نیستیم 
که هر آنچه را آن ببینیم که هست. امید است من 

و شما از این دسته افراد نباشیم. إن شاءاهلل.

خبــر

امشب مراسم سالگرد 
رحلت آیت اهلل آخوند)ره( 

برگزار می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس شورای 
تبليغات اســامی همدان گفت:  هماهنگی 
سالگرد  یکمين  و  گراميداشت چهل  مراسم 
رحلــت آیت اهلل آخونــد ماعلی معصومی 
همدانی امشب در مسجد آیت اهلل آخوند)ره( 

برگزار می شود.
حجت االسالم سید حســن فاضلیان دیروز در 
گفتگویی اظهار کرد: امشــب مراسم گرامیداشت 
چهل و یکمین ســالگرد رحلت آیــت اهلل آخوند 

مالعلی معصومی همدانی برگزار می شود.
وی از برگزاری این مراســم بعد از نماز مغرب 
و عشــا در مســجد آیت اهلل آخوند)ره( در میدان 
عین القضات همدانی خبر داد و گفت: ســخنران 
مراسم نیز آیت اهلل سید رضا فاضلیان خواهد بود.

رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی 
همدان با بیان اینکه آیت اهلل العظمی مرحوم آخوند 
مالعلی معصومی همدانی از فقهای نامدار و یکی 
از فقهای فرزانه قرن چهاردهم هجری قمری است 
گفت: این عالم بزرگ پس از ســال ها تدریس در 
حوزه علمیه همدان و ارائه خدمات بسیار به مردم 

در 31 تیر سال 1357 چشم از دنیا فرو بست.

مدیرکل تعزیرات همدان:
اجازه گرانی مرغ را نمی دهیم

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: مدیرکل 
تعزیرات حکومتی اســتان همدان با تأکيد 
بــر اینکه اجازه افزایــش قيمت مرغ داده 
کميسيون  اخير  نشست  در  گفت:  نمی شود 
تنظيم بازار نيز اســتاندار همدان با هرگونه 
افزایش قيمت مخالفت کرد و دستور برخورد 

با متخلفان را صادر نمود.
علیرضا حسن پور روز شنبه در گفتگویی بیان 
کرد: رســیدگی به وضعیت قیمت مرغ و گوشت 
قرمز یکی از اولویت های اصلی تعزیرات حکومتی 

همدان است.
وی اضافه کــرد: با توجه به افزایش اخیر قیمت 
مرغ جلســات متعدد تنظیم بازار تشــکیل شد و 
استاندار همدان بر ضرورت بررسی قیمت تمام شده 

مرغ توسط سازمان جهاد کشاورزی تأکید کرد.
مدیرکل تعزیــرات حکومتی همدان اظهار کرد: 
همچنین مقرر شده اســت فعاالن در صنف مرغ و 
گوشت شــامل تولید کننده، کشتار کننده و عرضه 
کننده فاکتور خرید به همراه داشــته باشــند تا در 
صورت نیاز بازرسان طبق فاکتور قیمت را رصد کنند.

حســن پور اضافه کرد: همراه داشــتن فاکتور 
برای این اســت که بتوان حوزه هایی که احتمال 

تخلف وجود دارد را شناسایی کرد.
وی بیان کرد: همچنین جهاد کشاورزی مکلف 
شد نظارت کافی بر جوجه ریزی و توزیع عادالنه 

نهاده ها در مرغداری ها را داشته باشد.
مدیــرکل تعزیرات حکومتی همــدان با بیان 
اینکه این نهاد بر قیمت تمام شده نهاده ها نظارت 
می کند گفت: سهمیه اختصاصی به دامداری ها و 
مرغداری ها باید منصفانه باشد و به مصرف کننده 

واقعی اختصاص یابد.
حســن پور افزود: همچنین در حوزه سبوس، 
کارخانه دار مکلف شــد سبوس اســتحصالی را 
بر اســاس سهمیه پیش بینی شــده تحویل جهاد 

کشاورزی برای توزیع بین دامداران بدهد.
وی بیان کرد: در حوزه نهاده های دامی تاکنون 
چند پرونده تخلف تشکیل شده و در یک پرونده 
فــرد متخلف به پرداخت 13 میلیارد ریال جریمه 

محکوم شد.

از فردا همدان خنک  می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشــناس 
مرکز پيش بينی هواشناســی استان همدان 
اینکه هوای همدان خنک می شود،  با اعام 
امروز  تا  گفت: گرمای هوا در استان همدان 

پایدار است.
با  گفتگویی  در  باقری شــکیب  محمدحســن 
اشاره به گرمای شــدید هوا طی روزهای گذشته 
خاطرنشــان کرد: از روز دوشــنبه از شدت گرما 
کاســته می شــود و شاهد خنک شــدن هوا طی 

روزهای آینده خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه امروز دمای شهر همدان 
39 درجه سانتیگراد با گردوغبار رقیق بود، افزود: 
از روز آینــده انتظار می رود دمای روزانه هوا روند 

کاهشی داشته باشد.
کارشــناس مرکز هواشناسی استان همدان در 
ادامه خاطرنشــان کرد: دمای فعلی هوا نســبت 
به روزهای گذشته افزایش نداشته و تنها بین 17 

تا 39 درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
وی اظهار کرد: تا 5 روز آینده آســمان استان 
صــاف تا قســمتی ابری و در ســاعات بعدازظهر 
همــراه با افزایش ابر و گاهی وزش باد خواهد بود 
به طــوری که وجود باد مالیم تــا یک هفته دیگر 

پایدار می ماند.
باقری شکیب یادآور شد: در 24 ساعت گذشته 
نهاوند، اســدآباد و بهار با 40 درجه ســانتیگراد 
گرم ترین نقاط استان گزارش شده و صبح دیروز 
بهار با 12 درجــه ســانتیگراد خنک ترین نقطه 

استان به ثبت رسیده است.
کارشــناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان 
همدان در پایان تصریح کرد: دمای هوای همدان 
طی دو روز گذشــته تا 40 درجه ســانتیگراد باال 
رفته و این گرما امروز نیز در همدان ماندگار است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

برگزاری اعیادی مانند غدیر مروج نشاط اجتماعی است

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقيه در 
استان همدان گفت: برگزاری اعيادی مانند غدیر 

مروج نشاط اجتماعی است.
آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی ظهر دیروز در جلسه ستاد 
غدیر با اشــاره به اهمیت برگزاری عید غدیر اظهار کرد: 
طی چند سال گذشته، فرهنگی مبنی بر روزشمار محرم 
رواج یافته که همین موضوع در بسیاری از مواقع غدیر و 

ایام شادی دیگر را تحت الشعاع قرار داده است.
وی با بیان اینکه نتوانســته ایم حق ایام شــادی اهل 

بیــت)ع( را ادا کنیم گفت:  با حفظ شــعائر دینی موفق 
شده ایم برنامه های محرم و اربعین را در دنیا ترویج دهیم 
اما در ماجرای غدیر حتی موفق نشده ایم آن چنان که باید 

آن را در بین مردم رواج دهیم.
نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان گفت: از نهم 
ذی الحجه تا 25 ذی القعده اتفاقات بزرگی در دنیای اسالم 
رخ داده که با هر یک از آنها می توانیم بسیاری از شبهات 
موجود را برطرف کنیم اما متأسفانه کمتر به این موضوع 

پرداخته شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه عده ای مدام ایراد می گیرند 
که جامعه ما نیاز به نشاط دارد اظهار کرد: ما واقعه غدیر 
بــا این همه عظمت را رها کرده ایم و به دنبال موضوعات 
دیگر هستیم در صورتی که باید از ظرفیت برنامه های شاد 

در اعیاد مذهبی استفاده کرد.
آیت اهلل شعبانی با اشاره به اینکه دشمن در حال تبلیغ 

علیه برنامه های مذهبی است، ایجاد دهه های ساختگی 
که هیچ گونه دلیل شرعی ندارد را در همین راستا دانست 
و گفت: باید نســبت به این اتفاق و برخورد با آن فکری 

اساسی شود.
وی برگــزاری اعیــادی مانند غدیر را مروج نشــاط 
اجتماعی در جامعه عنوان کرد و افزود: برخی می گویند 
نشاط اجتماعی پایین است و بعد هم به سراغ برنامه هایی 
می روند که تنها قشــری خاص و مرفــه می توانند از آن 
استفاده کنند که این موضوع با هنجارها و ارزش های ما 

در تضاد است.
ترویج  برای  هنرمنــدان  توان  از  *بهره گيری 

فرهنگ غدیر
امام جمعه همدان شــاخصه برنامه هــای مذهبی را 
مردمی بــودن و خودجوش بودن آنها عنوان کرد و افزود: 
نوع موسیقی هایی که در برنامه های جشن اهل بیت)ع( 

پخش می شــود نیز باید مد نظر باشد، برخی از آنها هیچ 
تناسبی با عید غدیر و اعیاد مذهبی ندارد.

وی با تأکید بــر اینکه روز غدیر باید با دیگر روزها 
تفاوت داشته باشــد که در همدان باید در این زمینه 
کاری جدی صورت گیرد افزود: در برگزاری برنامه های 
ایــن چنینی نیاز به نمود بیرونــی داریم، در روز غدیر 
یکی از این نمودها اطعام روزه داران این عید مهم است 

که ثواب باالیی هم دارد.
آیت اهلل شعبانی استفاده از ظرفیت سخنرانان ملی را 
یکی دیگر از راه های ترویج فرهنگ غدیر دانست و گفت: 
تبلیغات اســالمی باید زمینه حضور سخنرانان ملی در 

اماکن مختلف در این روزها را مهیا کند.
وی خواستار بهره گیری از توان هنرمندان برای ترویج 
فرهنگ غدیر شد و تأکید کرد: هرچقدر هم برای غدیر کار 
انجام دهیم باز هم در حق امام علی)ع( کوتاهی کرده ایم.

 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد:

انتقاد استاندار از جهاد کشاورزی و انتصاب بدون هماهنگی رئیس بانک رفاه
هگمتانه، گروه خبر همدان: استاندار همدان از 
سازمان جهاد کشــاورزی همدان و انتصاب بدون 

هماهنگی رئيس بانک رفاه انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، ســید سعید شاهرخی 
صبح دیروز در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر ضرورت 
حل مشکالت واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: باید 
با اجرای قانون راه هایی را ایجاد کرد که تسهیل گر تولید 

باشد، برای تولید سنگ اندازی نکنید.
شــاهرخی با تأکید بر اینکه پرونده هایی که به ستاد 
تسهیل ارسال می شود باید قباًل بررسی و کارشناسی شده 
باشد گفت: ستاد تسهیل درصدد رفع موانع تولید باشد نه 

اینکه سنگ اندازی در راه تولیدکنندگان صورت گیرد.
وی درباره حل مشــکل شــرکت قطعه سازان سینا 
گفت: می بایســت بانک سپه تسهیالت جدید را به این 
شــرکت پرداخت کند تا بتوانند تسهیالت بانک ملی را 
تســویه کنند. استاندار همدان با بیان اینکه هر واحدی 
که اعالم ورشکســتگی کند هیچ کس حاضر به بستن 
قرارداد با آن نیست گفت: باید تصمیمی بگیریم مشکل 

این شرکت حل شود.
وی درباره مجتمع تولیدی کاویان پودر اسدآباد نیز با 
گالیه از سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: اجازه 
توسعه یک واحد تولیدی فعال را به دلیل آنکه در حریم 

یک واحد ذرت خشک کنی متروک است نمی دهید؟!
این مســؤول با تأکید بر اینکه این جای تأسف دارد 
افزود: جای این گونه مباحث در این جلســات نیســت، 

نمی دانم چطور جلوی فعالیت اقتصادی را می گیرید؟
شاهرخی با بیان اینکه من تعجب می کنم از شرایطی 

که در سازمان جهاد کشاورزی است گفت: می بایست از 
تولید و اشتغال حمایت شود، اما هنوز برای بعضی ها این 

موضوع جا نیفتاده است.
وی عنوان کرد: ساخت سردخانه اصاًل نیازی به تغییر 
کاربری ندارد اما برخی محکم ایستاده و می گویند باید 
تغییر کاربری داده شود، چرا باید کاری کنید که وزیر از 

عملکرد ما عذرخواهی کند؟
*انتقاد استاندار همدان از انتصاب رئيس جدید 

بانک رفاه بدون هماهنگی با استان
استاندار همچنین ضمن انتقاد از انتصاب رئیس جدید 
بانک رفاه از وی خواست جلسه ستاد تسهیل را ترک کند 
و گفت: ســالم مرا به تهران برسانید و بگویید چرا بدون 

هماهنگی با استان مدیر تعیین می کنند؟
یزدی مدیرعامل قطعه سازان سینا نیز با بیان اینکه 
این واحد از دولت 14 میلیارد تومان طلب دارد گفت: اما 
دو بانک ملی و سپه نیز از این واحد طلب دارند که برای 

انعقاد قرارداد جدید با مشکالت مواجه شده ایم.
مســؤول چاپخانه پیام رســانه نیز که برای دریافت 
تسهیالت در این ستاد حضور داشت گفت: این چاپخانه 
هر سال اقدام به تولید 5 میلیون دفتر برای دانش آموزان 
همدانی و غرب کشور می کند که امسال به علت مشکالت 

کاغذ تاکنون چاپی انجام نداده ایم.
نصرت اله طاقتی احســن عنوان کــرد: برای چاپ 
250تــا 500 هزار جلد دفتر بــه 400تا 500 میلیون 

تومان تسهیالت نیاز داریم.
وی تصریح کرد: بعد از دفتر باید درگیر انتخابات و 
تولید سررســید شویم که برای این منظور نیز به 200 

هزار دالر نیازمندیم.
مدیر صنایع ســنگ پــارس نیز در این نشســت با 
بیان اینکه یک میلیون و 400 هزار یورو تســهیالت از 
صندوق ذخیره ارزی گرفته شده گفت: طی سه مرحله 
بازپرداخت بخشی از این تسهیالت را پرداخت کرده ایم.

حمیدرضا رهبر با اشــاره به اینکــه قانونی با عنوان 
رفع موانع تولید توســط مجلس تصویب شــده بود که 
شــرط اجرایی شــدن این قانون، پرداخــت 25 درصد 
تســهیالت تا پایان سال 96 بود گفت: این تسهیالت را 
پرداخت کردیم اما مصوبه ما در سال 96 از سوی شعبه 
مرکزی بانک پرداخت نشــده اســت. وی با بیان اینکه 
از 11 میلیــارد تومان فقط 9 میلیــارد و 400 میلیون 
تومان تخصیص یافته است بیان کرد: توانستیم نیروگاه 
6 مگاواتی گازی را ایجاد کنیم که تاکنون دستگاه های 

مرتبط در این زمینه به خوبی حمایت نکرده اند.
مسؤول مجتمع تولیدی کاویان پودر اسدآباد نیز که 
به دلیل تعیین تکلیف طرح توســعه واحد خود به ستاد 
تســهیل مراجعه کرده بــود گفت: تمــام ادارات به جز 

دامپزشکی و امور آب با این طرح موافقت کرده اند.
قهرمانی عدم رعایت فاصله طرح توسعه با یک گاوداری 
و یک واحد ذرت خشــک کنی متروکه را عامل مخالفت 
دستگاه ها عنوان و بیان کرد: در فاصله بین واحد ساخته 
شده تا گاوداری متروکه نیز قصد ساخت مرکز خدماتی 

برای کارکنان را داریم که فاصله الزم حفظ خواهد شد.

سوم مرداد آغاز سفر حجاج از فرودگاه همدان
رئیس پلیس فرودگاه همدان: ممنوعیت همراه داشتن قرص های ترامادول، متادون، مسکن های کدئین دار و گیاهانی مانند شیرین بیان برای زائران

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: رئيس پليس 
فرودگاه همدان از اعزام زائران استان های همدان 
و کردستان به سرزمين وحی از فرودگاه بين المللی 

همدان و از سوم مرداد ماه خبر داد.
ســرهنگ رضا جباری پیش از ظهر شــنبه در جمع 
خبرنگاران گفت: با به کارگیری کارکنان مجرب و آموزش 
دیده در تالشیم خدمت گزاران خوبی برای زائران سرزمین 
وحی استان همدان و کردستان که از فرودگاه بین المللی 

همدان عازم این سفر معنوی هستند، باشیم.
وی افــزود: به لحاظ حفظ صیانت و منزلت نظام و از 
آنجایی که جمهوری اســالمی ایران پرچم دار مبارزه با 
مواد مخدر در جهان اســت و بــرای حفظ این ارزش، از 

زائران می خواهیم از به همراه داشتن هرگونه مواد مخدر، 
قرص های کدئین دار و مسکن خودداری کنند.

رئیس پلیس فــرودگاه همدان افــزود: به علت نبود 
کنســول گری جمهوری اسالمی در کشــور عربستان 
و قوانین ســخت گیرانه این کشــور در همراه داشــتن 
قرص های ترامادول و متادون و دیگر مسکن های کدئین 
دار از زائران می خواهیم از به همراه داشــتن این داروها 

خودداری کنند.
وی بیان کرد: برابر ماده 17 قانون مبارزه با موادمخدر 
در صورتی که از زائران، مواد مخدر کشــف شــود ضمن 
توقیف گذرنامه برای بار اول یک تا 5 سال و برای بار دوم 

5 تا 15 سال ممنوعیت خروج از کشور لحاظ می شود.

وی گفت: به لحاظ عدم شناخت کافی پلیس عربستان 
از داروهای گیاهی مثل شیرین بیان که به لحاظ شکلی 
به مواد مخدر شبیه است از زائران می خواهیم از به همراه 

بردن این داروها نیز خودداری کنند.
ســرهنگ جبــاری از زائران خواســت در گیت های 
بازرسی با به همراه داشتن مدارک هویتی به ویژه گذرنامه 

با مأموران بازرسی همکاری الزم را داشته باشند.
وی افزود: حجاج می توانند با ارائه نســخه پزشــک 
معالج و تأیید پزشــک حج و زیــارت داروهای خاصی را 
که برای درمــان بیماری خود مصرف می کنند به همراه 

داشته باشند.
ســرهنگ جباری بــه زائرانی کــه دارای اعتیاد 

به مواد مخدر هســتند توصیه کرد: قبل از ســفر با 
معرفی خود بــه کمپ های ترک اعتیــاد و دریافت 
تأییدیه ســالمت از معاونت بهداری انتظامی استان 

راهی این سفر معنوی شوند.
وی افزود: زائران مدارک هویتی را در چمدان های خود 
قرار ندهند و آن را همیشه نزد خود به همراه داشته باشند 
و از امانت گرفتن بار همراه دیگران خودداری کنند چراکه 

مسؤولیت آور خواهد بود.
ســرهنگ جباری بیان کرد: با توجه به کمبود فضای 
پارک و مسائل امنیتی در فرودگاه، مراسم بدرقه زائران از 
منزل و یا اماکن عمومی انجام شود و طی هماهنگی های 
انجام شده زائران با اتوبوس به فرودگاه اعزام خواهند شد.

حميد گلی پور مدیرعامل شرکت نمایشگاه های
 بين المللی همدان شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: با حضور شهردار 
و اعضای شورای اسامی شــهر همدان، حميد 
گلی پور بــه عنوان مدیرعامل جدید شــرکت 

نمایشگاه های همدان معرفی شد.
عباس صوفی رئیس هیأت مدیره شرکت نمایشگاه ها 
و شــهردار همدان در این آئین گفت: با برچیده شدن 
موانع، افق روشــنی پیش روی این شرکت هست که 
امیدواریم با تالش و ســعی مدیر جدید و کارکنان این 

شرکت شاهد تحقق اهداف توسعه باشیم.
وی همچنین نمایشــگاه همــدان را پایگاه تقویت 
و پشــتیبانی تولیدکننــدگان و حامی کســب و کار 
قلمداد کــرد و افزود: اینجا مأمن رونق کســب و کار 
تولیدکنندگان اســت تا بتوانند در بستری مطلوب به 

ارائه توانمندی های خود بپردازند.

رئیس شورای اسالمی شهر همدان هم در این آیین 
گفت: افتتاح نمایشــگاه بزرگ همدان عزمی راســخ و 
جدی می خواهد که شــورای اسالمی شــهر آمادگی 

همکاری حداکثری برای افتتاح را دارد.
کامران گردان افزود: نمایشــگاه های مرغوب یکی 
از مؤلفه های گردشــگر پذیری در دنیای امروز است 
کــه همدان هم باید خود را به تراز قابل قبول در این 

زمینه برساند.
حمیــد گلی پــور مدیرعامــل جدیــد شــرکت 
بزرگ  نمایشــگاه  افتتاح  نیز  نمایشــگاه های همدان 

همدان
را مهمترین هدف پیش روی خود دانست و افزود: 
این مهم با حمایت های مدیران باالدســتی و همکاری 

همراهان امکانپذیر است.
گفتنی اســت در ایــن آیین از زحمــات رجبیان 
مدیرعامل ســابق و طالبیان سرپرست پیشین شرکت 

نمایشگاه های همدان تقدیر و حمید گلی پور مدیرعامل 
شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان شد.

تعاون  رئيس  همــدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
از  روســتایی شهرســتان همدان گفت: یکی 
مشــکاتی که هر ســال باعث کاهش خرید و 
خروج گندم از شهرستان و گسيل آن به استان 
مرکزی می شــود، موضوع حمل است که با قول 
مساعد مسؤوالن غله مقرر شد این مهم امسال 

حل شود.
مسعودعلی سعیدی دیروز در گفتگویی بیان کرد: 
تاکنــون در چهار مرکز خرید گندم در همدان بالغ بر 
3 هزار تن خرید انجام شــده که پیش بینی می شــود 

حداقل به 20 هزار تن برسد.
18 تیرماه  وی با بیــان اینکه خرید گنــدم از 
آغاز شــده و تــا پایان آبان ماه ادامــه دارد اظهار 
کرد: تعاون روســتایی با ایجــاد چهار مرکز خرید 
در امزاجــرد، قهاونــد، کــوزره و عبدالرحیم کار 

نیــاز زارعان را برعهده  بر  جمع آوری گندم مازاد 
دارد.

وی با بیان اینکه مدیران عامل از ســاعت 8 صبح 
تــا 20 عصر هر روز کار خرید را انجام می دهند افزود: 
تاکنــون در چهار مرکز بالغ بر 3 هزار تن خرید انجام 
شــده و پیش بینی می شــود خرید تعاون روســتایی 

حداقل به 20 هزار تن برسد.
تصریح  روستایی شهرستان همدان  تعاون  رئیس 
کرد: یکی از مشــکالتی که هر ســال باعث کاهش 

خرید و خروج گندم از شهرســتان و گســیل آن به 
اســتان مرکزی می شــود، موضوع حمل است که با 
قول مساعد مسؤوالن غله مقرر شد این مهم امسال 

حل شود.
وی یــادآور شــد: از آنجا کــه تعاون روســتایی 
محمــوالت خرد را تحویل می گیــرد، از زارعان تقاضا 
داریم با حوصله و بدون عجله محصول خود را تحویل 
مراکز تعاون روســتایی دهند تا حاصل دســترنج آنها 

توسط دالل و واسطه به یغما نرود.

ســعیدی در خصوص پرداخت پول کشاورزان نیز 
اضافه کرد: تقریباً بخشــی از گنــدم تحویلی با پیش 
نویس به بانک کشاورزی ارسال شده و امیدواریم طی 
چند روز آینده بهای گندم تحویلی زارعان به حســاب 

آنها واریز شود.
وی تصریح کرد: کشــاورزانی که نام آنها در سامانه 
خرید وجود ندارد با مراجعه به مراکز خدمات نسبت به 
اصــالح اطالعات اقدام کنند تا در امر تحویل محصول 

دچار مشکل نشوند.
رئیس تعاون روســتایی شهرســتان همدان گفت: 
عالوه بر تأکید مســؤوالن اســتان و در راستای رفاه 
حال زارعان مقرر شــده در امر تحویل گندم مساعدت 
و همکاری مناســبی از ســوی مراکز صورت گیرد تا 

رضایت کشاورزان نیز مدنظر باشد.

خبــر همدان

رئیس تعاون روستایی شهرستان همدان وعده داد:

مشکل حمل گندم کشاورزان حل می شود
پیش بینی خرید 20 هزار تن گندم در تعاون روستایی همدان
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به شــماره ثبت 3۴2 و شناســه ملي ۱086۱0966۴0 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱398/03/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقاي مطلب نجفي به شماره ملي 
۴0۱02۴۱۱0۱ به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خانم فاطمه نجفي به شــماره ملي ۴00020۴726 به ســمت رییس هیئت مدیره )خارج از شرکاء( و خانم سکینه 
نجفي به شماره ملي ۴0۱02۴۴98۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، 

عقود اسالمي و همچنین کلیه نامه هاي عادي و اداري با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري اسدآباد )537102(

آگهي تغییرات شرکت ترنم بهار اسدآباد شرکت با مسئولیت محدود

- 22۴02 

نظر به اینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان به موجب راي شماره ۱3986032600۴000۱75مورخ 
۱398/03/۱8 تصرفات مفروزي و مالکانه آقاي حشــمت اله الوندي فرزند قدرت اله داراي کد ملي 3972825750 متقاضي پرونده کالســه ۱396۱۱۴۴2600۴000087 در چهاردانگ مشــاع از 
ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 9۴8/67 مترمربع قسمتي از پالک شماره 2036 اصلي واقع در بخش یک تویسرکان واقع در تویســرکان سرابي کوچه صفا خریداري مع الواسطه از سید 
محمد مراد و سید علیرضا میرزاجاني ملک آرا شمس الهي محرز گردیده است. لذا مفاد راي صادره به استناد ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي 
شــود، در صورتي که شــخص یا اشخاص ذینفع به راي صادره اعتراض داشته باشــند از تاریخ انتشار این آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم و رسید عرض حال جهت ارائه 
به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمنا معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع قضایي دادخواست تقدیم و رسید آن را به ثبت محل ارائه نمایند در غیر اینصورت متقاضي 
مي تواند گواهي عدم داخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را برابر مقررات ادامه خواهد داد، ضمنا صدور ســند مالکیت 

مانع متضرر به دادگاه نمي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/04/30 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/14 * رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تويسرکان

آگهي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي تويسرکان

شماره آگهي: 22۴03 - شماره م الف: ۱2۴

با قرار دادن زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
به داشتن شهری پاک کمک کنیم

مديريت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان

3 یکشنبه 30 تير ماه 1398 
سال بيست و یکم  شمـاره 4301

اخبار کوتاه

الحشد الشعبی:
هیچ نیروی ایرانی در پایگاه 

»آمرلی« حضور نداشت

منابع خبری عراقــی بعدازظهر جمعه گزارش 
کردند به پایگاه »الشهداء« در منطقه »آمرلی« در 
اســتان صالح الدین حمله پهپادی صورت گرفت. 
سخنگوی سازمان الحشد الشعبی در محور شمال 
با اشــاره به اینکه در جریان این حمالت، دو نفر 
به صورت ســطحی، زخمی شدند، حضور هرگونه 
مستشار ایرانی در داخل این پایگاه را تکذیب کرد.

ابالغ بسته ساماندهی صنعت 
خودرو به خودروسازان 

وزیر صمت گفت: بسته ساماندهی صنعت خودرو 
به خودروسازان ابالغ شده تا با اجرای آن ایراد صنعت 
خودرو برطرف شــود. از وقتی من به وزارت صنعت 
آمده ام مجوز پیش فروش بــه خودرویی ها نداده ام. 
کاالهای ممنوعه گروه چهار که در گمرک رســوب 
کرده در حال شناســایی اســت و به هیچ عنوان با 

ترخیص آنها موافقت نخواهد شد.

سفر ایرانی ها به خارج 
6 درصد کمتر شد

ســفر ایرانی ها به خارج از کشــور در سه ماه 
نخســت امســال حدود 6.5 درصد کمتر از سال 
قبل شده است. در مقابل ورود اتباع و گردشگران 
خارجی به ایران حدود 40 درصد بیشــتر از مدت 
زمان مشابه سال گذشته بوده است. مجموع سفر 
ایرانی ها به خارج از کشــور در ســه ماه نخست 
فروردین، اردیبهشت و خرداد 1398 بالغ بر یک 
میلیون و 759 هزار و 749 نفر بوده که نسبت به 
مدت زمان مشابه سال گذشته، دامنه تغییرات آن 

منفی 6.52 درصد شده است.

دور زدن نهادهای قانونی 
کشور برای تصویب 

موافقت نامه پاریس
سازمان محیط  زیست برای به تصویب رساندن 
موافقت نامه تغییر اقلیم پاریس که به اعتقاد بسیاری 
از حقوقدانان یک مواقفت نامه تعهدآور است، تالش 
می کند تا با ارائه نکردن ســند تعهــدات ایران به 

مجلس این نهاد را در روند بررسی دور بزند.

انعکاس

نفتکش متخلف توقيف شده انگليسی در بندر هرمزگان

روحانی:

900 هزار مسکن طی امسال و سال آینده ایجاد و تکمیل می شود
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئيس 
جمهور گفت: وزارت راه و شهرســازی 
امسال و ســال آینده در مجموع 400 
هزار مسکن را ایجاد و 500 هزار مسکن 

نيز تکميل خواهد کرد.
حجت االسالم حســن روحانی دیروز در 
نشســت با مدیران ارشــد بخش مسکن به 
منظور پیگیــری اجرای طرح هــای دولت 
تدبیر و امید در ایــن بخش، گفت: موضوع 
مســکن یکی از مســائل مهــم اجتماعی، 
اقتصــادی و رفاهی مردم بــوده که کاهش 
دغدغه آنان در این بخش در توسعه اشتغال 
و رشد اجتماعی کشور هم تأثیرگذار است.

وی با اشاره به ضرورت افزایش هماهنگی 
و تمرکز میان دســتگاه های مسؤول در بخش مسکن، 
گفت: کمک به مردم در بخش مسکن موجب افزایش 
رفاه، آسایش و امنیت آنان شده و ضمن ایجاد سرمایه 
برای مردم، ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی به آنان را 

تسهیل خواهد کرد.
رئیس جمهور با اشــاره به اقدامات انجام شــده در 
دولت هــای یازدهم و دوازدهــم در حوزه های مختلف 
مرتبط با بخش مســکن از جمله مســکن شــهری و 
روســتایی، تکمیل پروژه های مربوط به طرح مســکن 
مهر و احیای بافت فرســوده، اظهــار کرد: باید تالش 
کنیــم تا در دو ســال باقیمانده از دولــت گامی مهم 
در بخش مســکن به انجام برســانیم که در این راستا 
دولت باید از ســرمایه هایی کــه در اختیار دارد، مانند 
ارائه خدمات ارزان قیمت، تسهیل در ارائه جواز، اعطای 
زمین و کمک بانک ها برای ســرمایه گذاری در ساخت 

مسکن استفاده کند.
روحانی با تأکید بر ضرورت اهتمام بیشتر مسؤوالن 
در احیای بافت های فرســوده، گفت: باید تالش کنیم 
با تکمیل طرح های گذشــته در زمینه مسکن و ایجاد 
و بازســازی خانه هایی که در مناطق مختلف کشور به 
واســطه بالیای طبیعی تخریب یا دچار آســیب شده، 

مسکن مورد نیاز مردم را تأمین کنیم.
وی با ابراز تأســف از وقوع حادثه آتش ســوزی در 
میدان حسن آباد تهران، اظهار کرد: آثار و ابنیه تاریخی 
نشــان دهنده هویت ملی و تاریخی و هنر ایرانیان بوده 
و ارزشــی ملی، فرهنگی و باستانی دارد که باید از آنها 

به خوبی حفظ و حراست کرد.
رئیس جمهور افزود: باید هر آنچه که از گذشــته 
بــرای ما باقیمانــده را پاس بداریم، چــرا که آثار و 
ابنیــه تاریخی ماننــد میدان نقش جهــان اصفهان 
نشــان دهنده هنر و همت بلند ایرانیان با مهندسی و 

معماری دقیق است.

روحانــی با بیان اینکه شــهرداری ها باید برنامه ای 
فوری برای بازســازی و مقاوم ســازی ابنیه تاریخی و 
ســاماندهی اماکن مجاور آنها داشته باشند که امکان 
حادثه آفرینی دارند، گفت: براساس قول شهردار تهران 
میدان حســن آباد ظرف مدت 6 ماه بــه حالت قبلی 
بازگشــته و اقدامات بعدی برای حفاظــت از این اثر 

تاریخی انجام خواهد شد.
وی با اشــاره بــه گزارش های ارائه شــده در این 
جلسه از سوی مسؤوالن دستگاه های ذیربط در بخش 
مســکن، اظهار کرد: در این راستا بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی در بخش مسکن روستایی 200 هزار مسکن 
در ســال جاری و 200 هزار مسکن سال آینده ایجاد 
و وزارت راه و شهرســازی نیز امسال و سال آینده در 
مجموع 400 هزار مسکن را ایجاد و 500 هزار مسکن 

نیز تکمیل خواهد کرد.
رئیس جمهور ادامه داد: ایجاد این تعداد مسکن رقم 
قابل توجهی است که باید بر مبنای قولی که دستگاه ها 

داده اند، تا پایان سال 98 و 99 تکمیل شود.
روحانــی تالش و ســرمایه گذاری در زمینه احیای 
بافت فرســوده در شــهرها را اقدامی ارزشمند دانست 
و گفــت: کارهایی نظیر احیای بافت های فرســوده و 
ساماندهی حاشیه نشینی در شهرها موجب رفاه بیشتر 

و افزایش سرمایه زندگی برای مردم خواهد بود.
وی با اشاره به اجرای طرح تأمین مسکن کارمندان 
توســط وزارت راه و شهرســازی، گفت: اگر بتوانیم با 
برنامه ریزی مناســب ظرف مدت چند ســال واحدی 
مســکونی برای کارمندان ایجاد کرده و در اختیارشان 
قرار دهیم، اقدامی بسیار خوب برای جوانانی است که 
تازه مشــغول به کار شــده و با این کار دغدغه آنها در 

زمینه تأمین مسکن کاهش خواهد یافت.
رئیس جمهور با انتقاد از گزارش ها و اعداد و ارقامی 
که در زمینه افزایش اجاره بها از ســوی برخی رسانه ها 

منتشر می شود، گفت: براساس آمار 
وزارت راه و شهرســازی در بخــش 
مسکن اســتیجاری به طور متوسط 
در تهــران میــزان اجــاره بها 30 
درصــد افزایش یافته کــه این رقم 
مطلوب  البته  اســت.  امیدوارکننده 
نبــوده امــا در عین حال بــا آمار و 
ارقامی که این روزها منتشر می شود، 

متفاوت است.
روحانی تصریح کرد: شــهرداران 
برای  کالنشــهرها می توانند طرحی 
اجــاره ارزان مســکن به اقشــاری 
که تحت فشــار اقتصادی هســتند، 
داشته باشــند که در این راستا باید 

برنامه ریزی کنند.
وی با اشــاره به اهمیت اجــرای طرح احیای بافت 
فرســوده در نقاط مختلف کشور، گفت: هر کجا زمین 
دولتی مناسب برای ساخت و ساز وجود دارد، ضروری 
اســت که برای ســاخت مســکن در اختیار دستگاه 

مربوطه قرار گیرد.
رئیس جمهور با اشــاره به تالش هــای بخش های 
مختلف برای بازســازی مناطق آسیب دیده از حوادث 
و بالیای طبیعی، به ویژه ســیل و زلزله، گفت: براساس 
وعده وزیر کشور و رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
تا نیمه مرداد ســال جاری در مناطق ســیل زده همه 
منازل مسکونی که نیاز به ترمیم داشته تحویل مالکان 

داده خواهد شد و این اقدامی ارزشمند است.
روحانــی افــزود: همچنین خانه هایی کــه نیاز به 
بازســازی کامل داشــته اند نیز با تالش دستگاه های 
مربوط تا پایان ســال تکمیل و در اختیار مردم در این 

مناطق قرار خواهد گرفت.
وی با بیــان اینکه موضوع مســکن از نگرانی های 
مردم به شمار می رود، گفت: امروز آنهایی که مستأجر 
بوده و در بافت های فرسوده زندگی می کنند و مسکن 
مستقلی ندارند هر یک به گونه ای دچار مشکل هستند 
که دولت وظیفه دارد در این زمینه به آنها کمک کند.

رئیس جمهور افزود: اگــر بتوانیم در منطقه ای که 
امکان ارائه خدمات گوناگون در آن وجود داشته باشد، 
یک شــهر متوســط با معماری که یــادی از معماری 
جمهوری اســالمی ایران را زنده کنــد، ایجاد کنیم، 

اقدامی حائز اهمیت خواهد بود.
روحانی اظهــار کرد: این جلســات از این پس به 
صورت فصلی برای بررســی دقیق و ساماندهی بخش 
مسکن برگزار می شــود؛ چرا که معتقدیم باید تمرکز 
و هماهنگی میان دســتگاه ها در بخش مسکن بیش از 

پیش تقویت شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی:

الیحه ماليات بر درآمدهای بادآورده
 در صورت تصویب در اقتصاد کشور تأثير مثبت دارد

رئيس  و جهــان:  ایران  گــروه  هگمتانه، 
فراکســيون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: 
الیحه ماليات بر درآمدهای بادآورده که گفته 
شده قرار اســت به مجلس داده شود، بسيار 
اجرایی  و  خوب اســت و در صورت تصویب 
شــدن می تواند اثرگذاری خود را بر اقتصاد 

کشور داشته باشد.
امیر خجسته درباره الیحه مالیات بر درآمدهای 
بادآورده که قرار اســت به مجلس داده شود، بیان 
کــرد: بخش هــای مختلفی در کشــور داریم که از 
زیــر ذره بین مالیات خارج هســتند و مالیات برای 
آنان وضع نشــده اســت نظیر منازل خالی که در 
کالنشــهرها وجود دارند. بنابراین الیحه مالیات بر 
درآمدهای بادآورده بســیار خوب است و در صورت 
تصویب و اجرایی شدن می تواند اثرگذاری خود را بر 

اقتصاد کشور داشته باشد.
نماینده مردم همــدان در مجلس با بیان اینکه 
باید در این الیحه به فرار مالیاتی نیز توجه شــود، 
تصریح کرد: امروز ما نزدیک 50 هزار میلیارد تومان 
در کشــور فــرار مالیاتی داریم کــه باید جلوی آن 
ایســتاد. این افراد با زور و قــدرت و ثروت از دادن 

مالیات می گریزند که باید در مقابل آنان ایستاد.
خجســته در ادامه تأکید کرد: از سوی دیگر در 
خصوص معافیت هــای مالیاتی بایــد حقوق مردم 
رعایت شــود. فردی که چندین ماشــین و چندین 
منزل دارد باید مالیات پرداخت کند. امروز چندین 
هزار خانه در تهران خالی اســت که باید با مالیات 
ساماندهی شود و باید همه این موارد در الیحه دیده 

شود.
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در 
پایــان تأکید کرد: باید با ســنجیدن همه جوانب و 
بدون اغمــاض الیحه مالیات بر درآمدهای بادآورده 

تنظیم و به مجلس داده شود.

ایران و جهان
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اخبار پلیس

رئیس پلیس آگاهی استان همدان خبر داد

باند سارقان به عنف در همدان 
شناسایی شدند

از  همدان  اســتان  آگاهی  پليس  رئيس 
شناسایی و دستگيری باند سارقان به عنف 
خودرو از یک کارگاه صنعتی در این استان 

خبر داد.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از پایگاه خبری 
پلیس، ســرهنگ رضا زارعی در تشریح این خبر 
بیــان کرد: بــه دنبال وقوع یک فقره ســرقت به 
عنف از یک واحد صنعتی در یکی از مناطق شهر 
همدان، بررسی موضوع در دســتور کار مأموران 

پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افــزود: با انجام تحقیقات، شــاکی پرونده 
در اظهاراتش گفت، شــب حادثه حدود ســاعت 
9 شــب، ســه نفر وارد کارگاه من شده و با کتک 
کاری و بستن دست و پایم، از کارگاه ابزارآالت و 
دســتگاه هایم را با یک دســتگاه خودرو زانتیا که 
داخل آن دو دستگاه گوشی تلفن همراه و مدارک 

نیز بود سرقت کردند.
زارعی ادامه داد: با بررســی میدانی و شنیدن 
اظهارات شــاهدان عینــی و بازبینی دوربین های 
مداربسته در محدوده سرقت مشخص شد سه نفر 
با خودرو پژو پارس نقره ای رنگ با ورود به کارگاه، 
وسایلی را سرقت کرده و با خودرو زانتیا شاکی از 
محل متواری شده اند که کارآگاهان پلیس یکی از 

متهمان را شناسایی و دستگیر کردند.
وی اظهار کرد: با دســتگیری متهم اول ســایر 
همدستانش نیز شناسایی و در دو عملیات همزمان 
دستگیر شدند، تمام اموال مسروقه و خودروی زانتیا 
و مدارک خودرو و هویتی شاکی را که در منزلی در 
یکی از شهرستان های تابعه مخفی کرده بودند کشف 

و تحویل مالباخته داده شد.
رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان در پایان 
گفت: متهمان پس از تکمیل پرونده، به دادســرا 

معرفی و با قرار صادره روانه زندان شدند.

غرق شدن جوان 17 ساله 
در یک آبگیر فصلی در همدان

از  همدان  شهرســتان  انتظامی  فرمانده 
مرگ یک جوان 17 ساله در اثر غرق شدگی 
در اطراف یکی از روستاهای همدان خبر داد.

سرهنگ جمشــید باقری در تشریح این خبر 
گفت: در ساعت 15 روز جمعه 28 تیر گزارشی به 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر غرق شدن 
یک پســر جوان 17 ساله در یک آبگیر فصلی در 
اطراف یکی از روستاهای شهر همدان اعالم شد و 
بالفاصله تیمی از مأموران پاسگاه انتظامی آبشینه 
و تیم هــای امدادی هالل احمــر و اورژانس عازم 

محل حادثه شدند.
وی افزود: پس از حضور مأموران مشخص شد 
تعدادی جوان برای شــنا و آبتنــی به یک آبگیر 
فصلی در اطراف یکی از روســتاهای شهر همدان 
رفته اند که یکی از آنان در داخل آبگیر غرق شد.

باقری بیان کرد: با تالش تیم های امدادی جسد 
متوفی از آب بیرون آورده شــد و مأموران سریعا 
موضوع را به اطالع بازپرس کشــیک دادســرای 
همدان رســانده و پس از آن تیم تشخیص هویت 
پلیس آگاهی در محــل حادثه حاضر و تحقیقات 

تخصصی آغاز شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان همدان در پایان با 
اشاره به اینکه جسد متوفی برای تعیین علت مرگ 
به پزشکی قانونی منتقل شد، گفت: تحقیقات قضایی 

درباره علت این حادثه تلخ ادامه دارد.

کشف 7 دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال در کبودراهنگ

کبودراهنگ  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از کشــف هفت دســتگاه اســتخراج ارز 
دیجيتال )بيت کوین( از یک کارگاه در این 

شهرستان خبر داد.
به گــزارش هگمتانه به نقل از اطالع رســانی 
پلیــس، مجید گلــی اظهار کرد: در پی کســب 
خبری مبنی بر فعالیت تعدادی دستگاه استخراج 
ارز دیجیتــال در یــک کارگاه تولیدی در یکی از 
روستاهای شهرستان کبودراهنگ، مأموران مبارزه 
با قاچاق کال و ارز شهرســتان به بررسی موضوع 

پرداختند.
وی افزود: با انجام تحقیقات مشــخص شــد 
فردی با استفاده از یک کانکس سیار فلزی که در 
داخل سوله کارگاه تعبیه کرده اقدام به استخراج 

ارز دیجیتال می کند.
فرمانده انتظامی شهرســتان کبودراهنگ بیان 
کرد: در بازرسی از این مکان، هفت دستگاه چینی 
اســتخراج ارز به همراه کابــل و پاورهای مربوطه 
کشــف و یک متهــم در این خصــوص به مرجع 

قضائی معرفی شد.
وی گفت: ارزش کاالی کشــف شده بر اساس 
نظر کارشناسان، دو میلیارد و 100 میلیون ریال 

برآورد شد.

خبــر

کاظمی نماینده مالیر:

بانک ها زمینه ساز بروز 
مشکالت واحدهای تولیدی

مردم  نماینده  گروه شهرستان:  هگمتانه، 
مایر در مجلس شــورای اســامی شرایط 
کنونی کشــور و تحریم ها و فشارهای وارد 
شــده را از عوامل اصلی رکــود اقتصادی 
دانســت و محدودیت هــای نظــام بانکی 
را زمينه ســاز بروز مشــکات جدی برای 

واحدهای توليدی اعام کرد.
محمد کاظمی از پیگیری های کارشناســی و 
تصویب قوانین مؤثر و راهگشا در مجلس شورای 
اسالمی در حوزه رفع مشکالت دریافت کنندگان 
تســهیالت بانکی در حوزه تولید خبر داد و گفت: 
رونق تولید، نیازمنــد همکاری و همراهی تمامی 

بخش ها و نهادهای تصمیم ساز و مسؤول است.
وی ادامــه داد: طبــق هماهنگی های صورت 
گرفته با بانک ها مبنای محاسبه نحوه بازپرداخت 
تسهیالت بانکی توسط تولیدکنندگانی که از این 
تســهیالت اســتفاده کرده اند، قراردادهای اولیه 
اســت و در شرایط خاص نیز مبنای عمل آخرین 
قراردادی اســت که تا مورخ یکــم فروردین 93 

منعقد شده باشد.
نماینده مردم مالیر در مجلس دهم این روند را 
گامی مهم در جهت رفع مشکالت واحدهای تولیدی 
برشمرد و ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیری از این 

دست، موانع تولید از میان برداشته شود.
وی همچنیــن در بخش دیگر ســخنان خود 
گفت: در نشســتی با مدیرعامل راه آهن کشــور 
خواستار تکمیل، تجهیز و توسعه ایستگاه راه آهن 

مالیر شدیم.
کاظمی افــزود: در این جلســه تأمین نیروی 
انســانی مورد نیاز در حوزه راه آهــن مالیر را از 
ضرورت های جــدی کنونی عنــوان کردیم و بر 
رسیدگی عاجل و مؤثر به این موضوع تأکید شد.

وی با اشــاره به اهمیت راه اندازی مسیر ریلی 
کرمانشاه- مالیر- تهران، خواستار انجام اقدامات 
الزم در این راســتا شد و ادامه داد: موقعیت ویژه 
مالیر در غرب کشــور، وجود ظرفیت های مختلف 
و قابل توجه و بهره مندی از اســتعدادهای بومی، 
پشتوانه  اصلی توسعه شهرستان است؛ بنابراین در 
این جلسه تصمیمات الزم پیرامون مباحث مطرح 
شده اتخاذ و دستورات مقتضی از سوی مدیرعامل 

راه آهن کشور صادر شد.

مدیر آب و فاضالب روستایی 
شهرستان نهاوند:

هیچ یک از روستاهای تابعه 
در وضعیت بحرانی نیستند

آب  امور  مدیر  رویــداد:  گروه  هگمتانه، 
با  نهاوند  شهرســتان  روستایی  فاضاب  و 
اشــاره به ورود به فصل گرم ســال گفت: 
روستاهای  از  یک  هيچ  تاکنون  خوشبختانه 
بحرانی  وضعيت  در  نهاوند  شهرستان  تابعه 
قرار نگرفته اند و منابع توليد آب نيز در این 
شهرســتان به طور صد درصد سالم و پاک 

هستند.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان همدان، 
ابراهیــم طاهری بــا این توضیح کــه همزمان با 
افزایش دما و با ورود به روزهای گرم ســال هیچ 
یک از روســتاهای تابعه شهرستان نهاوند قطعی 
دائم آب نداشــتند، اظهار کــرد: اگرچه گاهی در 
برخــی از روســتاها به صورت مقطعــی به علت 
ســوختن پمپ یــا علل دیگر قطعــی موقت آب 
را داشــتیم اما هیچ یک از روســتاها تاکنون در 

وضعیت بحرانی قرار نگرفته اند.
وی در خصــوص کیفیت آب در شهرســتان 
نهاوند نیــز عنوان کرد: خوشــبختانه صد درصد 
منابع تولید آب در شهرســتان سالم و بهداشتی 
هستند و برخی آلودگی های مقطعی گزارش شده 
نیز مربوط به فرسودگی شبکه ها و مخازن هستند 
کــه در این رابطه با کلرزنی و تعویض شــبکه در 

صدد جبران هستیم.
طاهری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به اجــرای خط انتقال شــش کیلومتری مجتمع 
آبرســانی گاماسیاب نیز گفت: این بخش از پروژه 
که از دو ماه پیش کلید خورده است؛ هم اکنون با 
پیشــرفت فیزیکی 40 در صد در حال انجام است 
ضمن اینکه انتظار می رود با تأمین اعتبارات الزم 
تا پیش از ورود به فصل زمستان این فاز از پروژه 

نیز به طور کامل اجرایی شود.
وی در خصوص دیگر پروژه های در دست انجام 
در شهرستان نهاوند توضیح داد: پروژه آبرسانی به 
روستاهای راوند علیا و ســفلی نیز شامل اجرای 
دو کیلومتر خط انتقال، ســاخت مخزن و تحویل 
شــبکه با پیشــرفت فیزیکی 50 درصد در حال 

انجام است.
وی همچنین بیــان کرد: پروژه آبرســانی به 
روســتای تپه یزدان نیز هم اکنون با پیشــرفت 

فیزیکی 80 درصد در حال تکمیل است.

نماینده بهار و کبودراهنگ در مجلس انتقاد کرد

عملکرد ضعیف میراث فرهنگی استان 
اختصاص 50 هزار تن قیر یارانه ای برای بهار و کبودراهنگ               اولویت اصلی شهرستان استفاده از سند راهبردی سه ساله است

هگمتانــه، گروه شهرســتان: نماینده مردم 
بهار و کبودراهنگ در مجلس شــورای اسامی 
از اختصاص 50 هزار تن قيــر یارانه ای برای دو 
شهرســتان بهار و کبودراهنگ از سوی وزارت 
نفت خبر داد و گفت: همچنين دســتور تأمين 
هشــت هزار تن قير برای شهرها داده شده که 
اميدواریم با پيگيری ها در حد دستور باقی نماند.

محمدعلی پورمختار در کمیته برنامه ریزی و توسعه 
شهرســتان بهار گفت: شــرایط بودجه کشور امسال و 
ســال آینده شــرایط خاص و متفاوتی است و ساختار 
جدید بودجه بنا به دستور رهبر انقالب در حال تغییر 
است و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد واقعی و کاهش 
هزینه های جــاری خواهد بود که نیازمند مشــارکت 

همگانی است.
وی اضافه کرد: سیاســت ها مبنی بر جدا شــدن از 
بودجه نفت است و درآمدهای نفتی در صندوق توسعه 
ملی و وزارت نفت صرِف گسترش صنعت نفت و پاالیش 
و استخراج خواهد شد و در بودجه عمومی لحاظ نخواهد 
شد و درآمدهای نفتی، تنها زمانی که به ارز برای واردات 
نیاز باشــد به صورت نامحسوس دخیل خواهد بود و به 

این گستردگی در بودجه تأثیر نخواهد گذاشت.
پورمختار تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته 
دستوراتی مرتبط با شهرستان از وزرا و معاونان وزارت 
دریافت شده که اجرای دســتورات، پیگیری متولیان 

دستگاه های مرتبط را می طلبد.
وی با بیان اینکه توســعه و پیشــرفت واقعی در گرو 
پیشرفت همه جانبه است، گفت: اولویت اصلی شهرستان 
استفاده از سند راهبردی سه ساله است که باید دستگاه ها 

برای اجرایی و عملیاتی شدن آن بکوشند.
وی ادامــه داد: اهتمام ویژه برای ارتقای شــرایط 
اقتصادی کشاورزی و بهره وری بخش کشاورزی و آب، 

توسعه گلخانه ها و پیشرفت فناوری، دامداری و صنایع 
وابسته، باغداری و توسعه شــبکه های آبیاری نوین  و 

فرانوین از مسائلی است که در اولویت قرار دارد.
وی از اختصــاص 50 هزار تن قیر یارانه ای برای دو 
شهرستان بهار و کبودراهنگ از سوی وزارت نفت خبر 
داد و گفت: همچنین دستور تأمین هشت هزار تن قیر 
برای شهرها داده شــده که امیدواریم با پیگیری ها در 

حد دستور باقی نماند.
پورمختار بــا انتقاد از عملکرد حوزه گردشــگری 
اظهار کرد: مدیریت سازمان گردشگری کشور و استان 
بســیار ضعیف عمل کرده و آنچه به عنوان نیاز بخش 
گردشگری است درست پیگیری نمی شود و در تأمین 
بودجه با ضعف مواجه هستیم؛ در حالی که می توانیم 

از این ظرفیت گردشگری استفاده کنیم.
وی با ابــراز گله مندی از عملکرد معــدن باباعلی 
گفت: عملکرد معدن باباعلی و اداره کل صنعت، معدن 

و تجارت اســتان مورد انتقاد اســت، زیرا محصوالت 
این معدن خام فروشــی می شــود و یا برای تبدیل به 
محصول دیگر به نقاط دیگر فرستاده می شود در حالی 
که این حق شهرســتان بهار اســت که تبدیل صنایع 
خام به موارد مورد نیاز که در دو شهرســتان نیز قابل 

استفاده است؛ صورت گیرد.
فرماندار بهار نیز گفــت: در بارندگی های فروردین 
امسال یک هزار و 250 واحد در شهرستان بهار آسیب 
دید که از این تعداد 664 واحد احداثی کامل و الباقی 
تعمیــری بود که در حوزه شــهری 50 میلیون تومان 
وام و 24 میلیــون تومــان تســهیالت بالعوض و در 
حوزه روســتایی 40 میلیون تومــان وام و 16 میلیون 
تومان به صورت بالعوض به این واحدها پرداخت شــد 
و آواربرداری این واحدها توســط بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی به صورت رایگان در حال انجام است.
احســان قنبری افــزود: خســارت وارده در حوزه 

کشاورزی شهرســتان بهار 23 میلیارد تومان بود که 
بیشترین خسارت در حوزه دام سنتی، زراعت و باغ ها 
گزارش شد که 500 مورد پرونده در این رابطه تشکیل 

و 180 مورد ثبت در سامانه شده است.
وی به اعتبارات ســال 98 اشــاره کــرد و گفت: 
اعتبارات شهرســتان بهار در ســال جاری 14 میلیارد 
و 163 میلیون تومان اســت که نسبت به سال گذشته 

30 درصد کاهش داشته است.
وی با تأکید بر اینکه 85 درصد اعتبارات به صورت 
متمرکز در وزارتخانه ها موجود اســت، گفت: تنها 15 
درصد اعتبارات تملک دارایی ها در استان است که به 

صورت 100 درصدی نیز تخصیص نمی یابد.
وی اظهار کرد: از بودجه امســال شهرســتان بهار 
مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان در حوزه ســه 
درصد نفت و گاز است که باید در دهستان دیمکارانن 

که محروم است، هزینه شود.
قنبری تصریح کرد: سند راهبردی سه ساله استان 
به عنوان خط مشــی و سنِد راه اســت که باید به آن 
توجه شــود و اولویت با پروژه هایی است که سال اتمام 

آن ها امسال اعالم شده است.
وی آغــاز پروژه جدید را منوط به تأمین 50 درصد 

اعتبار پیش بینی شده در سال اول ذکر کرد.
احســان قنبری به پروژه درمانگاه تأمین اجتماعی 
شهر بهار اشــاره کرد و گفت: این درمانگاه در اسفند 
سال گذشته گودبرداری شد و بنا به دالیلی از فهرست 
پروژه های عمرانی امسال خط زده شد ولی با پیگیری 
شــورای اســالمی شــهر بهار و نماینده مردم بهار و 
کبودراهنگ در مجلس شــورای اسالمی این پروژه از 
هفته آینــده دوباره فعال خواهد شــد و 40 هزار نفر 
از دارندگان دفترچه تأمین اجتماعی در شهرســتان از 

خدمات رایگان این درمانگاه بهره مند خواهند شد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس:

پيگيری 3 پروژه راهسازی با ردیف اعتبار ملی در نهاوند
هگمتانــه، گروه شهرســتان: نماینده مردم 
نهاوند در مجلس شــورای اسامی از اجرای سه 
پروژه راه سازی با ردیف اعتبار ملی در شهرستان 

نهاوند خبر داد.
حســن بهرام نیا در حاشــیه بازدیــد از پروژه های 
راهداری شهرستان نهاوند اظهار کرد: طی سال گذشته 
با هدف ایمن سازی محورهای روستایی شهرستان و با 
توجه به  ضرورت موجود مجوز ایمن ســازی و بهسازی 
76 کیلومتر از راه های روســتایی شهرستان نهاوند از 

وزارت راه و شهرسازی اخذ و تأمین اعتبار شد.
وی با اشــاره به اینکه برای اســتان همدان مجوز 
بهســازی 86 کیلومتر راه روســتایی صادرشــده که 
بخش قابل  توجه آن مربوط به شهرستان نهاوند است، 
تصریــح کرد: از آنجا که شهرســتان نهاوند و برخی از 
نقاط آن همچون ســراب های گیان و فارسبان دارای 
جنبه گردشــگری دارد با همراهی مسؤوالن استان و 
شهرســتان نهاوند عملیات بهســازی و تعریض محور 

نهاوند-گیان به طول 18 کیلومتر آغاز شد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اســالمی 
ادامه داد: پروژه تعریض سه راهی دفول-برزول-سراب 
فارسبان به طول 18 کیلومتر در حال حاضر به مناقصه 

رفته و دو پیمانکار درخواست همکاری داده اند.
وی با بیان اینکه دیگر پروژه روســتایی نهاوند که 
دارای جنبه تفریحی، گردشگری و ورزشی است محور 
نهاوند-دهفول به طول شــش کیلومتر اســت، گفت: 
عملیــات اجرایی ایــن پروژه هفته گذشــته با حضور 
مسؤوالن آغاز شد و هم اکنون نیز با تمام توان در حال 

انجام است.
بهرام نیا با اشاره به پروژه راه های روستایی همچون 
توانه-اسدآباد، اکبرآباد-شریف آباد، هادی آباد-رزینی 
تصریح کرد: در حال حاضر در کشــور 70 هزار پروژه 
وجود دارد که 65 هزار پروژه آن اســتانی و پنج هزار 

پروژه دیگر ملی است.
وی با بیان اینکه این تعداد پروژه حداقل 20 سال 
زمان برای اتمام و بهره برداری نیاز دارند، گفت: ساالنه 
در محور نهاوند-آورمان نزدیک به 450 نفر کشــته و 

مجروح می شــوند که با بازدیدهای ترتیب داده  شده و 
دعوت مســؤوالن وزارت راه و شهرسازی به شهرستان 
ســه پروژه نهاوند-کنــگاور، نهاوند-بروجرد و نهاوند-

آورزمان-مالیــر با ردیف اعتبار ملی اخذ مجوز شــده 
است.

* احداث 150 کيلومتــر راه اصلی جدید در 
استان همدان

معاون توســعه راه های استان همدان نیز گفت: در 
حال حاضر عملیات اجرایی ایمن سازی و تعریض 150 
کیلومتر راه اصلی در اســتان همــدان در حال انجام 

است.
حبیب نادیان رفیع ادامــه داد: از این میزان 400 
کیلومتر در حوزه اســتحفاظی شهرستان نهاوند قرار 

دارد.
معاون توســعه راه های اســتان همدان با اشاره به 
اینکه ســال گذشــته پروژه راه های نهاوند-کنگاور و 
نهاوند-بروجرد به ترتیــب دارای یک میلیارد و 800 
میلیون تومان و 870 میلیون تومان اعتبار بوده است، 

گفت: پروژه محــور نهاوند- آورزمان مالیر در ســال 
گذشته دارای پنج میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار 

بوده که 100 درصد آن تخصیص پیدا کرده است.
وی افزود: طی ســال گذشته نسبت به سال 1396 
به ســبب ایمن ســازی های صورت گرفته در اســتان 
همــدان 85 درصد تلفات جانی در جاده های اســتان 

کاهش داشته است.

تشکيل پرونده الکترونيک بيماران مزمن در رزن
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر درمان تأمين 
اجتماعی اســتان همدان از تشــکيل پرونده 
بيماران مزمــن در درمانگاه تأمين  الکترونيک 

اجتماعی رزن خبر داد.
علیرضــا صفری با بیان اینکه امســال ســال دوم 
بهره برداری از درمانگاه تأمین اجتماعی رزن اســت، 
اظهار کرد: شرایط فیزیکی و ساختمانی این درمانگاه 
به روز و طبق استانداردهاست که در زمینی به وسعت 
پنــج هزار و زیربنای دو هزار و 58 مترمربع ســاخته 

شده است.
وی با بیان اینکه این درمانگاه شــامل چهار طبقه 

اســت که هفت اتاق پزشــک، واحــد تزریقات، واحد 
داروخانه، پذیرش و نگهبانی دارد، گفت: ارائه خدمات 
درمانی وسیع به ویژه در حد تخصصی برای این مرکز 

پیش  بینی شده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان همدان با اشاره 
به اینکه درمانگاه تأمیــن اجتماعی رزن یک درمانگاه 
عمومی است اما بخش تعریف شده برای آن تخصصی 
است، افزود: اتاق احیا، اتاق عمل سرپایی، واحد اداری، 
سالن اجتماعات، سالن سرور، آزمایشگاه مجهز، واحد 
دندانپزشــکی و... در این درمانگاه فعال اســت که به 

تخصصی شدن آن کمک می کند.

وی از اختصــاص 9 میلیارد تومان برای ســاخت 
ســازه درمانگاه شهرستان رزن خبر داد و خاطرنشان 
کرد: تجهیزات بــه کار رفته در این مرکز به روز بوده 
و ســعی ما بر استفاده از بهترین نشان های شاخص و 

ساخت کشور بوده است.
صفری با اشــاره به اینکه خدمات پزشک عمومی، 
دندانپزشکی، مامایی، تزریقات، آزمایشگاه و داروخانه 
ارائه می شــود، گفت: خدمات دندانپزشکی این مرکز 
شامل جرمگیری، ترمیم، کشیدن و آموزش بهداشت 
دهــان و دنــدان و خدمات پزشــک عمومی درمان 
بیماران و تشکیل پرونده های بیماران مزمن و تأمین 

داروی آنهاست.
وی با بیان اینکه به بیماران مزمن شامل مبتالیان 
به فشار خون، دیابت و بیماران اعصاب و روان و قلبی و 
عروقی خدمات تخصصی ارائه می شود، افزود: برای این 
بیماران پرونده الکترونیک تشکیل شده که به صورت 
ماهانه تحت نظر و درمان هستند و در صورت نیاز نیز 

به متخصصان مراجعه می کنند.
مدیر درمان تأمین اجتماعی اســتان همدان بیان 
کرد: نوبت گیری از متخصصان بــرای این بیماران در 
بیمارســتان تأمین اجتماعی همدان انجام می شود تا 

خدمات درمانی رایگان دریافت کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار:

پيش بينی برداشت 87 هزار تن گندم از مزارع بهار
جهاد  مدیر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانه، 
اساس  بر  گفت:  بهار  شهرســتان  کشــاورزی 
پيش بينی ها امسال حدود 87 هزار تن گندم از 

مزارع این شهرستان برداشت می شود.
هوشــنگ کرمی با بیــان اینکه تاکنــون 44 هزار 
هکتار گندم از مزارع این شهرســتان برداشــت شده 
است، گفت: بر اســاس پیش بینی ها بیش از 87 هزار 

تن گندم از مزارع این شهرستان برداشت خواهد شد.
وی گفت: از این میزان ســطح زیر کشت گندم در 
شهرستان بهار 37 هزار هکتار دیم و هفت هزار و 384 

هکتار گندم آبی است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان بهار با بیان اینکه 
متوسط برداشــت گندم از مزراع دیم شهرستان بین 
1.3 تا 1.6 تن در هر هکتار است، گفت: قطع بارندگی 

در مراحل حساس رشــد گندم باعث کاهش عملکرد 
این محصول نسبت به سال گذشته شد.

کرمی گفت: میزان برداشــت گنــدم در مزارع آبی 
شهرستان بین 4 تا 4.5 تن در هر هکتار است.

وی با بیان اینکه پنج مرکز خرید در شهرستان بهار گندم 
مازاد بر مصرف کشاورزان را خریداری می کنند، افزود: خرید 

تضمینی گندم هر کیلو یک هزار و 700 تومان است.

سپاه نهاوند 50 واحد مسکونی مستضعفان
 را بازسازی می کند

هگمتانه، گروه شهرستان: فرمانده سپاه ناحيه 
نهاوند گفت: سپاه ناحيه نهاوند 50 واحد از منازل 
مسکونی افراد مستضعف از مددجویان بهزیستی و 
کميته امداد را که در اثر سيل دچار آسيب دیدگی 

شده  بودند بازسازی و تعمير می کند.
حســن مرادی اظهار کرد: با توجه به آسیب دیدگی 
تعدادی از واحدهای مسکونی شهر و روستاهای نهاوند 
ســهمیه در نظر گرفته شــده برای ســپاه 50 واحد 
مســکونی بود که تمام آنها مربــوط به مددجویان زیر 

پوشش کمیته امداد و بهزیستی است.
وی با بیان اینکه کار بازســازی و تعمیر واحدهای 
مســکونی از ابتدای تیرماه آغاز شده است، اضافه کرد: 
در این راســتا 6 واحد مربوط به مددجویان بهزیستی 

تعمیر و تحویل آنها داده شد.
فرمانده ســپاه ناحیه نهاوند با بیان اینکه 18 واحد 

از 50 مورد سهمیه سپاه نیاز به بازسازی دارند، گفت: 
برای تعمیر و بازسازی این واحدها تاکنون 36 میلیون 

تومان هزینه شده است.
وی با تأکید بر انجام کار بازسازی مابقی واحدها تا 
قبل از فصل پاییز افزود: گروه های جهاد همبســتگی 
با تمام توان تالش می کنند واحدهای مســکونی را تا 

شهریور تحویل مددجویان دهند.
مــرادی از همکاری خوب مردم نهاوند در کمک به 
سیل زدگان تقدیر کرد و گفت: مردم خیراندیش نهاوند 
پس از جاری شــدن سیل فروردین  در شمال و جنوب 
کشــور با کمک های نقدی خود و اهدای یک میلیارد و 

800 میلیون تومان به یاری نیازمندان شتافتند.
وی گفــت: انتظار می رود ایــن کمک ها همچنان 
ادامه داشــته  باشــد تا بتوان مصالح مورد نیاز منازل 

آسیب  دیده را تأمین کرد.

ارائه خدمت به 128 هزار بيمار 
در درمانگاه تأمين اجتماعی تویسرکان

هگمتانه، گروه شهرســتان: رئيس درمانگاه 
تأمين اجتماعی تویســرکان از ارائه خدمات به 
128 هزار و 474 نفر در درمانگاه تأمين اجتماعی 

تویسرکان خبر داد.
ســجاد عبدالمالکی با بیان اینکــه درمانگاه تأمین 
اجتماعی تویسرکان در حال حاضر به صورت دوشیفته 
در حال ارائه خدمت به بیمه شدگان است، اظهار کرد: 
این درمانگاه شامل واحد پزشک عمومی و متخصص، 
مامایی، دندانپزشکی، آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی، 

تزریقات و سرم تراپی است.
وی با اشــاره به فعالیت چهار پزشک عمومی و یک 
متخصص در این مرکز درمانی گفت: یک دندانپزشک، 
یک متخصص پاتولوژی در آزمایشــگاه و دو پزشــک 

داروساز در داروخانه فعال هستند.
رئیــس درمانگاه تأمین اجتماعی تویســرکان بیان 

کــرد: وضعیت درمان این مرکز طی ســال های اخیر، 
نشــان دهنده روند رو به رشد آمار مراجعات و افزایش 

کیفیت خدمات بوده است.
وی با اشــاره به سال گذشته شاهد روند رو به رشد 
ارائه خدمات بودیم، گفت: در این ســال 128 هزار و 
474 مورد مراجعه به ثبت رســید که نسبت به سال 

96، 21 هزار مورد افزایش را شاهد بودیم.
عبدالمالکی با بیــان اینکه 15 هزار و 56 مورد در 
بخش آزمایشــگاه مراجعات وجود داشت که دو هزار 
مورد نســبت به ســال قبل افزایش یافته است، افزود: 
28 هزار و 932 خدمات سرپایی انجام شده که 8 هزار 

مورد افزایش داشته است.
وی به 114 هزار و 346 مورد مراجعه به داروخانه 
اشاره کرد و افزود: نســبت به سال 96 شاهد افزایش 

20 هزار موردی بودیم.

شهرستان
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خبــر
کواکبیان:

برخی در داخل حاکميت خود را طرفدار نظام نشان 
می دهند اما در عمل آب به آسياب دشمن می ریزند

به عملکرد روحانی انتقاد داریم اما از حمایت او پشیمان نیستیم

هگمتانه، گروه خبر همــدان: نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اســامی با اشاره به 
اینکه از حمایت روحانی پشيمان نيستيم، اما به 
عملکرد او نيز انتقاد داریم، گفت: دولت نمی تواند 

قيمت دالر را پایين تر بياورد.
مصطفی کواکبیان ظهر دیروز در دوره آموزشــی 
تشــکیالتی حیات طیبه دانشــجویان دانشگاه های 
آزاد اسالمی کشــور در همدان با بیان اینکه مجلس 
شورای اسالمی متشکل از اصالح طلبان و اصولگرایان 
اســت که هر کدام از چند بخش تشکیل می شوند، 
صندوق های رأی را بهترین مرجع و مرکز تشــخیص 

رأی و نظر مردم عنوان کرد.
وی با اشــاره به اینکه صندوق هــای رأی مانع از 
دیکتاتوری می شوند و به همین دلیل هیچ گاه موافق 
تحریم انتخابات نیســتیم افزود: معتقدیم باید برای 
حضور پرشــور مردم در انتخابات آنهــا را ترغیب و 

تشویق کرد.
*برخی در داخــل حاکميت خود را طرفدار 
نظام نشان می دهند اما در عمل آب به آسياب 

دشمن می ریزند
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی 
با اشــاره بــه اینکه برخی در داخــل حاکمیت خود 
را طرفدار نظام نشــان می دهند امــا در عمل آب به 
آسیاب دشــمن می ریزند گفت: کار این افراد ایجاد 

ناامیدی در کشور است.
*مشخص نيســت دولت قادر باشد از عهده 

هزینه و پرداخت حقوق کارمندان برآید
وی با بیان اینکه چند ماه تا انتخابات مجلس مانده 
و باید در این مدت موانع انتخابات پرشور را رفع کنیم 
افزود: مردم با مشکالت اقتصادی بسیاری مواجهند، از 
طرف دیگر مشــخص نیست دولت قادر باشد از عهده 
هزینه و پرداخت حقوق کارمندان برآید، هرچند باید 

موانع را برطرف کرد.
کواکبیان با بیان اینکه تجربه ثابت کرده مشارکت 
بــاال در انتخابات مشــکالت را برطــرف می  کند ولی 
مشارکت پایین نه تنها مشکالت را برطرف نمی  کند، 
بلکه موانع بین المللی را بیشــتر خواهد کرد، خواستار 

توجه به این مهم شد.
*تصميــم در مورد برجام منــوط به اجماع 

شورای امنيت ملی، دولت و مجلس
وی بــا بیان اینکه هنوز در داخل برجام مانده ایم و 
خارج نشده ایم اضافه کرد: تا زمانی که شورای امنیت 
ملی، دولت و مجلس به اجماع نرسند، تصمیمی در این 

زمینه گرفته نمی شود.
و  یافته  افزایش  اورانيوم  *ميزان غنی سازی 
اگر اروپا اقدام جدی تری نداشته باشد، قدم های 

بعد را هم برمی داریم
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه ما 
بعد از نقض عهد طرف غربی تعهدات برجامی خود را 
کاهش دادیم تصریح کرد: میزان غنی ســازی اورانیوم 
افزایش یافته و اگر اروپا اقدام جدی تری نداشته باشد، 

قدم های بعد را هم برمی داریم.
وی با بیان اینکه درباره برجام نظر احساساتی نداریم 
و اظهارات و نظرات ما بر مبنای حفظ منافع ملی است 

تأکید کرد: بر این اساس هم تصمیم  می گیریم.
کواکبیــان با اشــاره به اینکــه از حمایت روحانی 
پشــیمان نیســتیم، اما به عملکرد او نیز انتقاد داریم 
چون وکیل الدوله نیستیم گفت: قبل از حوادث دی ماه 
96 به رئیس جمهور گفتیم که چاره اندیشــی کند در 

غیر این صورت ما هم زیر سوال می رویم.
*موافق شفافيت آرا در مجلس هستم

وی با بیان اینکه بنده به شــخصه موافق شفافیت 
آرا در مجلس هستم گفت: همیشه هم از این موضوع 
حمایت کردم اما رأی نیــاورد، البته مخالفان با این 
اصل هم در گروه اصالح طلبان هســتند هم در طیف 

اصولگرایان.
نماینده مــردم تهران در مجلس در بخش دیگری 
از ســخنانش با بیان اینکه FATF ربطی به اروپاییان 
نــدارد ادامه داد: این یک اقــدام مالی ویژه برای نظام 
بانکی در همه کشورهایی است که می خواهند مراوده 

مالی داشته باشند که برخی آن را می پذیرند.
وی با بیــان اینکه 186 کشــور ایــن معاهده را 
پذیرفتند که همه آنها بدبخت و بیچاره نیستند گفت: 
دولت احمدی نژاد FATF را پذیرفته و شورای نگهبان 
نیز تصویب کــرده بود، امروز هم FATF خواســتار 
تصویب چهار اصل توســط مجلس شده که به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام رفته و هنوز هم رد نشده است.

 FATF کواکبیان با اشــاره به اینکه عدم تصویب
خودتحریمی است و با این اتفاق مشکالت بانکی خود 
را افزایش خواهیم داد گفت: از چهار اصل FATF دو 

اصل آن را شورای نگهبان تصویب کرده است.
*مخالف موضوعاتی چــون تحویل موضوع 

سردار سليمانی در FATF هستيم
وی تأکید کرد: البته مــا مخالف موضوعاتی چون 
تحویل موضوع سردار ســلیمانی در FATF هستیم 

زیرا معنی تروریست را آنها برای ما تعریف نمی کنند.
*هر نماینده ای که آپارتمان گرفته و به واسطه 
آن امضایش را پس گرفته باید نامش اعام شود

نماینده مردم تهران در مجلس با اشــاره به اینکه 
معیارهــای انقالبی بودن و نبــودن در مجلس را باید 
مشــخص کنیم خاطرنشــان کرد: هر نماینده ای که 
آپارتمان گرفته و به واسطه آن امضایش را پس گرفته 
باید نامش اعالم شــود، من می خواهم اســامی افراد 
را اعالم کنند تا متخلفان معرفی شــوند و اســم تمام 

نمایندگان خراب نشود.
*هرکس ســندی از اجرای سند 2030 دارد، 

ارائه کند
وی در خصوص اجرای ســند 2030 در کشور هم 
بیان کرد:  سند 2030 در کجای کشور اجرا شده است؟ 

هرکس سندی از اجرا دارد، ارائه کند.
کواکبیان در پاسخ به ســؤالی در مورد استیضاح 
رئیس جمهور با بیان اینکه از اول مخالف اســتیضاح 
بودم افزود: اگر دلواپسان داخلی بگذارند و در داخل 
کشور اجماع صورت گیرد، قیمت دالر کاهش خواهد 

یافت.
*دولــت نمی تواند قيمــت دالر را پایين تر 
بياورد، اگر می توانســت حتماً این کار را انجام 

می داد
وی اظهــار نظر کــرد: وقتی چند ســفارتخانه را 
گرفتند و برجام را در مجلس به آتش کشیدند چطور 
انتظار دارند، قیمت دالر کاهش یابد؟ ادامه داد: دولت 
نمی تواند قیمت دالر را پایین تر بیاورد، اگر می توانست 
حتمــاً این کار را انجام می داد و این همه مشــکل را 

تحمل نمی کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی 
با اشــاره به اینکه البته مــا منکر ناکارآمدی و ضعف  
دولت نیستیم گفت: هرچند نمی توان ادعا کرد دولت 
تعمدی قیمت دالر را افزایش داده اســت؛ در ضمن 
اینکه در شرایط ســال 96 دوباره از روحانی حمایت 

می کردیم.
*افتخار می کنم که شاخصه اصاح طلبی دارم

وی در خصــوص بیانیه گام دوم انقالب با اشــاره 
بــه اینکه این بیانیــه تنها مختص دولت نیســت و 
جوان گرایی در ســایر بخش های کشــور نیز باید مد 
نظر باشــد گفــت: مجلس قانون منع بــه کارگیری 

بازنشستگان را تصویب کرد.
کواکبیان در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه 
برای نامزدی در انتخابات تابع حزب هســتم و طبق 
شــرایط در این رویداد بــزرگ ورود می کنم افزود: 

افتخار می کنم که شاخصه اصالح طلبی دارم.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان:

99 درصد جمعیت نهاوند برخوردار از راه آسفالت روستایی
و  مهندســی  معاون  رویداد:  گروه  هگمتانه، 
ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان 
خبر داد: بيش از 99 درصد جمعيت روســتایی 
نهاوند به راه آســفالته دسترسی دارند و اغلب 
روســتاهایی که جمعيت آن کمتر از 10 خانوار 

هستند فاقد راه آسفالته می باشند.
حبیب نادیــان رفیع در جریان بازدید از پروژه های 
راه شهرســتان نهاوند که باحضور خبرنــگاران انجام 
شد، گفت: شهرستان نهاوند در سطح استانی و کشور 

پیشرو در دارا بودن راه آسفالته است.
وی افــزود: به لحــاظ طولی 85 درصــد راه های 
روســتایی این شهرستان آسفالت است و این در حالی 
اســت که میانگین راه آسفالتی روستایی در کشور 75 
درصد اســت و این نشان می دهد برخورداری جمعیت 
شهرســتان از راه آسفالته روســتایی باالتر از متوسط 

کشوری است.
نادیان در بازدید از محــور نهاوند- فیروزان عنوان 
کرد: این محور ســال های ســال از محورهای حادثه 
خیز استان به شمار می رفت و البته یکی از محورهای 
مواصالتی مهم برای ارتباط با غرب کشــور محســوب 
می شــود که از این نظر دارای اهمیت اســت از اینرو 
چهارخطه نمودن این محور در دســتور کار این اداره 

کل قرار گرفته و در حال اجراست.
وی با اشــاره به اینکه با چهار خطه شــدن محور 
نهاونــد - فیروزان بخش زیادی از تصادفات این محور 
کم می شــود، گفت: طول محــور نهاوند - فیروزان به 
سمت ســه راهی کنگاور 55 کیلومتر است که از این 
میــزان 40 کیلومتر در اســتان همدان اســت و 15 
کیلومتر آن تا پل حاج علیمراد چهار خطه شــده و در 

سال های قبل به بهره برداری رسیده است.
نادیان با بیان اینکه قرارداد امســال این اداره کل 
7 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد تومان است، 
تصریح کرد: عملیات زیرســازی این پــروژه از ابتدای 
ســال جاری به طور جدی آغاز شده است و هم اکنون 

60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی اظهار کرد: با پیگیری های نماینده مردم نهاوند 
در مجلس شورای اسالمی در سال گذشته یک میلیارد 
و 800 میلیون تومان به این پروژه تخصیص داده شد 
و در ســال جاری نیز 4 میلیــارد تومان برای عملیات 

اجرایی این پروژه اعتبار پیش بینی شده است.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان همدان مســیر نهاوند - فیــروزان را یکی از 
محورهای پر تردد و پر ترافیک در ایام اربعین دانست 
و خاطرنشــان کرد: یکــی از اهــداف اداره کل راه و 
شهرســازی این است که در اسرع وقت 4 خطه کردن 
این محور را به اتمام برســاند تا از تصادفات و ســوانح 

کاسته شود.
نادیان در خصوص محور نهاوند – بروجرد نیز بیان 
کرد: یکی از تقاطع های غیرهمســطح مهم شهرستان 
در این محور قرار دارد و تصادفات و ســوانح زیادی در 

این محور رخ می داد.
* 17 ميليــارد تومان بــرای محور نهاوند – 

بروجرد هزینه خواهد شد
وی با بیان اینکه ســه کیلومتر این محور تا 45 روز 
آینده به اتمام می رســد، افزود: با تکمیل رمپ و لوپ 
تقاطع شــعبان این پروژه در حوزه اســتان همدان به 
طور کامل 4 خطه خواهد شــد که تاکنون 12 میلیارد 
تومان برای آن هزینه شــده و 5 میلیارد تومان دیگر 
اعتبار نیاز دارد که در مجموع 17 میلیارد تومان برای 

این محور هزینه خواهد شد.
وی بیــان کرد: در شهرســتان نهاوند 40 کیلومتر 
راه اصلــی با ارزش اعتبــاری 90 میلیارد تومان و 27 
کیلومتر راه روســتایی با ارزش اعتبــاری 20 میلیارد 

تومان در دست اجرا است.
نادیان با اشــاره به اینکه با پیگیری های الزم 100 

درصد اعتبــارات پروژه های ملی راه های شهرســتان 
نهاوند در ســال 97 تخصیص داده شده است، افزود: 
یک میلیارد و 800 میلیون تومان برای محور نهاوند-

کنگاور، 87 میلیون تومان برای محور نهاوند-بروجرد، 
5 میلیارد و 800 میلیــون تومان برای محور نهاوند-

آورزمان-مالیر تخصیص داده شده است.
وی راه های روســتایی این شهرســتان را به مثابه 
کارگاهی برای راه سازی خواند و گفت: علیرغم کمبود 
اعتبارات این حجم از راه ســازی در شهرســتان کار 

ستودنی است.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی 
در مورد پروژه نهاوند- آورزمان – مالیر نیز گفت: این 
پروژه 42 کیلومتر است که از این میزان 3 کیلومتر به 
اتمام رسیده و 5 کیلومتر نیز در دست تکمیل روسازی 

است.
* 8 کيلومتری انتهای محور نهاوند- آورزمان 

– مایر پيمانکاری ندارد
وی با بیان اینکه 8 کیلومتری انتهای محور نهاوند- 
آورزمان – مالیر پیمانکاری ندارد، افزود: 22 کیلومتر 
از این محور با قراردادی به مبلغ 58 میلیارد تومان در 

دست اجرا است.
*برای تکميــل 42 کيلومتری محور نهاوند- 
آورزمــان – مایر 85 ميليارد تومان اعتبار نياز 

است
نادیــان در پایان بــا بیان اینکــه 6 میلیارد تومان 
در سال گذشــته برای این محور به طور 100 درصد 
تخصیص داده شــد، تصریح کرد: مجموعاً برای هشت 
کیلومتری این محور 13 میلیارد تومان هزینه شــده 
اســت و برای تکمیل 42 کیلومتری محــور نهاوند- 

آورزمان – مالیر 85 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
گيان   – نهاوند  محور  بهســازی  *عسگری: 

نيازمند 3 ميليارد تومان اعتبار

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های فرعی و اصلی 
اداره کل راه و شهرسازی استان همدان نیز در بازدید 
از پروژه بهســازی محور نهاوند-گیان گفت: این محور 
یکی از مســیرهای گردشگری نهاوند به سراب گیان و 

به طول 17 کیلومتر است.
مســعود عســگری با بیان اینکه عرض جاده محور 
نهاوند-گیان راه روستایی اســت، افزود: بهسازی این 
پــروژه در راســتای تقویت زیربناهای گردشــگری و 
توســعه شهرســتان، افزایش امنیت و ســرعت طرح، 
اصالح هندســی نقاط حادثه خیز وکاهش تصادفات و 

روان سازی ترافیک محور انجام می شود.
وی تصریــح کرد: مبلغ قــرارداد و اعتبار مورد نیاز 
جهت تکمیل این محور حدود3 میلیارد تومان اســت 
که برآورد اولیه آن یک میلیارد و 700 میلیون تومان 

بوده است.
عســگری معارضات باغات، زمین های کشاورزی و 
مراکز تجاری را از جمله مشکالت این پروژه در ابتدای 
آغــاز عملیات اجرایی برشــمرد و گفت: این در حالی 
اســت که با همکاری مردم و تالش های شبانه روزی 
مســؤوالن این نوع مشــکالت تا حدودی مرتفع شده 

است و نیاز به پیگیری و تعامل بیشتر دارد.
رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های فرعی و اصلی 
اداره کل راه و شهرســازی استان همدان یکی دیگر از 
مشکالت سد راه این پروژه را وجود نهر آب کشاورزی 
دانســت و تصریح کــرد: امیدوارم با مســاعدت های 
سازمان جهادکشــاورزی این مشکل هم مرتفع و حل 

و فصل شود.
وی از آزاد ســازی 700 متر از محور نهاوند- گیان 
)حــد فاصل نهاوند تــا دهنو( خبــر داد و بیان کرد: 
پیمانکار این پروژه در حال آماده ســازی بســتر این 
مســیر اســت و در صورت تخصیــص 100 درصدی 
اعتبــارات و قیر مورد نیاز عملیات آســفالت ریزی آن 

آغاز می شود.
*بهرام نيــا: 3 محور مهم و حادثه خيز نهاوند 

ساماندهی می شود
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: ســه محور مهم و حادثه خیز شهرستان نهاوند 
با قرار گرفتــن در ردیف اعتبارات ملی، ســاماندهی 

می شود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اســالمی 
با بیــان این خبر گفــت: این پروژه ها شــامل محور 
نهاوند_آورزمــان_ مالیر، محور نهاونــد_ بروجرد و 
محور نهاوند_ فیروزان اســت کــه در حال حاضر این 
پروژه ها در دست اقدام قرار دارند و  کار در این محورها 

به خوبی پیش می رود.
حســن بهــرام نیا اضافه کــرد: این ســه محور از 
محورهای اصلی شهرستان و بسیار حادثه خیز هستند 
و ســاماندهی این محورها از مطالبــات مهم و دیرینه 

مردم نهاوند است.
وی افــزود: امــروز نهاوند به یــک کارگاه عمرانی 
تبدیل شده و با نگاهی به چهار جهت شهرستان شاهد 
تحول همه جانبه از نظر ســازندگی و توسعه و نشاط 

اجتماعی هستیم.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اســالمی 
بیان کرد: همدلی و هم نوایی ایجاد شده بین مسؤوالن 
در سال های اخیر در شهرستان نهاوند باعث سازندگی 
و توســعه  منطقه شده و بارقه های امید را در دل مردم 

ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: گاه حواشــی و سیاســی کاری ها 
باعــث بی توجهــی مســؤوالن به مردم شهرســتان 
نهاوند شــده که نتیجه آن عقب افتادگی و عدم توسعه 
شهرستان بوده اما امروز در سایه همین همدلی مردم 
و مسؤوالن با تالش های فراوان اقدامات مؤثر و مفیدی 

انجام  شده است.
وی در خصوص پروژه ملی محور نهاوند _آورزمان 
- مالیــر گفت: ایــن محور جزو یکی از مســیرهای 
پرتــردد برای زائران در ایام اربعین به شــمار می رود 
که در طول ســالیان گذشته منجر به تصادف و مرگ 

و میر شده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اســالمی 
عنوان کرد: محور نهاونــد_ آورزمان_ مالیر به طول 
هشت کیلومتر و اعتبار آن 80 میلیارد ریال است و در 
حال حاضر این پروژه 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
و از سرعشــوند به ســمت نهاوند به طول د و کیلومتر 
قیرپاشی آن انجام شده و به زودی این قسمت آسفالت 

می شود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اســالمی 
در ادامه با اشــاره به اینکه مجــوز و اعتبار الزم برای 
بهســازی 76 کیلومتر محور روســتایی نهاوند در نظر 
گرفته شده است، تصریح کرد: این 76 کیلومتر شامل 
دو پروژه راه های فرعی و 14 پروژه راه های روســتایی 

شهرستان است.
وی با بیان اینکه پروژه های راه های فرعی شامل دو 
پروژه مهم راه نهاوند_گیان به طول 17 کیلومتر با 24 
میلیارد ریال اعتبار و پروژه دهفول_ برزول_ فارسبان 
به طول 18 کیلومتر و با اعتبار 18 میلیارد ریال است، 
ابــراز کرد: در حال حاضر این دو پروژه در حال اجرای 

مناقصه برای انتخاب پیمانکار است.
وی همچنیــن با بیان اینکه رســانه ها در توســعه 
استان و شهرستان تأثیرگذار هستند، اظهار کرد: یکی 
از وظایف اصلی رســانه ها انعکاس اخبار امید بخش به 
مردم و همچنین انعکاس و انتشار مشکالت اجتماعی 

و مرتفع کردن پروژه های مدیریتی و عمرانی است.
حســن بهرام نیا خاطرنشــان کرد: رســانه ها پل 
واســطی بین مردم و مسؤوالن هســتند بنابراین باید 
واقعیت ها را به دور از هرگونه نگاه و نظرات شخصی و 

سیاسی عنوان کنند.

150هکتار از منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد آماده واگذاری به تولیدکنندگان
هگمتانه، گروه رویداد: در جلســه تسهيل و 
رفع موانع توليد مطرح شد: 150هکتار از منطقه 
ویــژه اقتصادی جهان آباد آمــاده واگذاری به 

توليدکنندگان است.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی شرکت 
شهرک های صنعتی اســتان همدان، جلسه تسهیل و 
رفع موانع تولید با حضور پورمجاهد معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار و مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان همدان برگزار شد.

معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار همدان گفت: با تمــام توان خود در خدمت 
صنعت اســتان همدان هســتیم و این جلسه نیز در 

جهت رفع موانع و رونق تولید برگزار می شود.
ظاهر پورمجاهد افزود: وجود منطقه ویژه اقتصادی 
جهان آباد در اســتان همــدان فرصتی خاص را پیش 
روی ما قرار داده اســت که با حضــور صنایع بزرگ و 
مادر در این منطقه ویژه، استان همدان شاهد پیشرفت 

صنعتی بزرگی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان نیز 
گفت: 150هکتــار از 1030هکتار اراضی منطقه ویژه 
اقتصادی جهان آباد آماده واگذاری به متقاضیان است.

محمدرضــا بادامی افزود: علیرغــم کمبود منابع با 
توجه به رسالتی که برعهده داریم تمامی زیرساخت های 
الزم از قبیــل راه دسترســی در این 150هکتار تعبیه 
شده اســت که امیدواریم هرچه سریع تر شاهد حضور 

سرمایه گذاران دراین منطقه باشیم.
بادامــی گفت: در حوزه صنایع کوچک نیز اقدامات 
جهادی و مؤثری در راســتای کمک به رونق تولید و 
حمایت از تولیدکنندگان اســتان انجام شده است که 
در صورت تخصیص اعتبار الزم از سوی سازمان برنامه 
و بودجه استان همدان به شرکت شهرک های صنعتی 

می توانیم گام های مؤثرتری برداریم.

بادامی در خصوص بخشــی از اقدامات انجام شده 
گفــت: بازدیــد و بازاریابی، تأمین مالی، توســعه کار 
آفرینی و توسعه صنعتی از مواردی است که توسط این 
شرکت در حمایت از تولید استان در حال انجام است.

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی همدان 
افزود: حضور در نمایشگاه های خارجی در کشورهای 
روســیه، عراق و ترکیه، کسب پاویون اختصاصی در 
کشــور روسیه به مدت چهار ســال مداوم، برگزاری 

5 نمایشــگاه توانمنــدی صنایع کوچک و متوســط 
اســتان، برگزاری ســاالنه 150کارگاه آموزشــی با 
حضور اساتید بزرگ در حوزه صنعت برای واحدهای 
تولیدی و گاه در خود واحدهای تولیدی اســتان از 
دیگر کارهای انجام شــده توســط این شرکت برای 

رونق تولید بوده است.
وی در خصــوص خوشــه های صنعتــی نیز گفت: 
42نقطــه دارای ظرفیت خوشــه صنعتی در اســتان 

شناســایی شــده اســت که از این 42نقطه 18 نقطه 
ظرفیت خوشه شدن و 11نقطه مطالعه امکان سنجی 
آنهــا انجام شــده و4خوشــه صنعتی نیــز در مرحله 

عملیاتی شدن قرار دارد.
بادامی با اشــاره به اینکه امســال خوشه صنعتی 
کشــمش مالیر به عنوان خوشه برتر ملی انتخاب شد 
افزود: خوشــبختانه حوزه فن بازار استان همدان هم 

جزء 11فن بازار موفق منطقه ای است.

خبــر همدان

شرکت 250 نفر 
در مرحله استانی مسابقات قرآن اوقاف همدان

خبر  گــروه  هگمتانــه، 
همدان: رئيــس امور قرآنی 
اداره کل اوقاف و امور خيریه 
برگزاری  از  اســتان همدان 
مسابقات  اســتانی  مرحله 
قرآن کریم همــدان با 250 
نفر از منتخبان شهرســتان 

خبر داد.
مجتبی جمالی در گفتگویی 
اظهــار کــرد: مرحله اســتانی 
مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف 

و امور خیریه همدان با حضــور 250 نفر از منتخبان 
شهرستانی برگزار شد.

وی با اشــاره به اینکه منتخبان مرحله شهرستانی 
در رشــته قرائت، ترتیل و حفظ قــرآن کریم، اذان و 
دعاخوانی طی 27 و 28 تیرماه با هم به رقابت پرداختند 
گفت: در این مسابقات از 18 داور که چهار نفر از آنها، 

بین المللی بودند، بهره بردیم.
رئیس امور قرآنــی اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
اســتان همدان خاطرنشــان کرد: نفــرات ممتاز این 

مسابقات به مســابقات کشوری 
راه پیدا می کنند کــه مردادماه 
و شــهریورماه در اســتان قم و 
اصفهان مسابقات برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه به نفرات 
اول تا سوم مسابقات استانی عالوه 
بر اهدای جوایز، گواهینامه ای هم 
تعلق می گیــرد گفت: همچنین 
به مسابقات کشوری  اول  نفرات 
راه پیدا می کنند که هنوز سهمیه  
استان در این خصوص مشخص 

نشده است.
جمالی تصریح کرد: بخش کتبی مرحله اســتانی 
مســابقات قرآن اوقاف در رشــته های معارفی قرآن و 
نهج البالغه، 21 تیر ماه هم زمان با سراســر کشــور در 

آستان مقدس امامزاده عبداهلل)ع( همدان برگزار شد.
وی بیــان کرد: در این دور از مســابقات 50 نفر از 
بانوان و آقایان منتخب مرحله شهرستانی در رشته های 
تفسیر قرآن، معارف و حفظ موضوعی قرآن و حفظ و 

معارف نهج البالغه به رقابت با یکدیگر پرداختند.
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ایران و جهان ورزش - 

خبــر

هفت نشان رهاورد پومسه 
همدان از قهرمانی کشور

هگمتانه، گروه ورزش: تکواندوکاران همدانی 
در رقابت های پومســه قهرمانی مردان کشور 

موفق به کسب نشان های رنگارنگ شدند.
چهاردهمین دوره مســابقات پومسه قهرمانی 
کشــور در گروه مردان با حضور 398 پومســه رو 
از 28 اســتان به میزبانی هیأت تکواندوی استان 

اصفهان برگزار شد.
در پایان این دوره از مسابقات، تیم همدان موفق 
به کسب یک نشان طال، 3 نقره و 3 برنز شد ضمن 

اینکه با 43 امتیاز عنوان چهارمی را کسب کرد.
محمدامین گماریان در رده ســنی 15 تا 17 سال 
مرد طالیی تکواندو همدان در این دوره از مسابقات بود.

همچنین محمد مهدی جمشیدی در رده سنی 
18 تا 30 ســال و دو عنوان تیمی رده سنی 18 تا 
30 ســال و کمتر از 14 سال موفق به کسب نشان 
نقره شدند. اشکان مددی در رده سنی کمتر از 14 
سال، مهدی صمدیان تبار در 31 تا 40 سال و یک 

رتبه تیمی نیز همدان را حایز سه نشان برنز کرد.

تنیس بازان قهرمان همدان 
شناخته شدند

هگمتانه، گروه ورزش: قهرمانان رشــته 
تنيس آماتور همــدان با برگزاری یک دوره 

مسابقه شناخته شدند.
نخستین دوره مسابقات تنیس آزاد ویژه بازیکنان 
سطح آماتور در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی 

زمین اختصاصی تنیس همدان برگزار شد.
در ایــن پیکارهــا و در بخش مردان، ارشــیا 
شــهریاری قهرمان شــد، عرفــان بیگلرخانی در 
جایگاه دوم قرار گرفت، مهدی ســهرابی و مهدی 

حاجیلو به طور مشترک سوم شدند.
همچنین در رده ســنی بانــوان آیدین یدی بر 
ســکوی قهرمانی قرار گرفت، غزاله مولوی نجومی 
جایگاه دوم را به دست آورد، ستاره برقعی و نازنین 
رشتیانی نیز به صورت مشترک در سکوی سوم قرار 
گرفتند. همدان یکی از اســتان های فعال در رشته 
تنیس اســت و سال گذشته 50 مسابقه تنیس در 
بخش بانوان و آقایان همدان برگزار شد. هم اکنون 
100 تنیس باز به صورت حرفه ای در استان همدان 
فعالیت دارند. همه ســاله امتیاز تنیس بازان فعال در 
مسابقات مختلف همدان جمع آوری می شود و در نهایت 
تنیس باز سال معرفی و در مراسمی مورد تقدیر می شود.

خبــر

درخشش پوالدزنان همدانی 
در وزنه برداری قهرمانی کشور

هگمتانه، گروه ورزش: پوالدزنان همدانی 
در رقابت های وزنه برداری قهرمانی کشــور 

خوش درخشيدند.
مســابقات قهرمانــی زنان در دو رده ســنی 
بزرگساالن و جوانان کشور در 10 وزن به میزبانی 

اصفهان برگزار شد.
در ایــن پیکارهــا و در دســته 49 کیلوگرم 
جوانان، هدیه حمیدوند از همدان به ســه نشان 

نقره دست یافت.
ایــن وزنه بــردار در حرکــت یک ضــرب 37 
کیلوگرم، حرکت دوضرب 52 کیلوگرم و مجموع 

89 کیلوگرم را به ثبت رساند.
در دسته 55 کیلوگرم جوانان نیز مریم خزایی 

از همدان سه نشان برنز را به دست آورد.
خزایی در این وزن و در حرکت یک ضرب 45 
کیلوگرم، حرکت دوضرب 50 کیلوگرم و مجموع 

100 کیلوگرم را باالی سر برد.
در دســته 81 کیلوگــرم جوانــان نیــز پریا 
حاجی علی اکبری از همدان به ســه نشــان طال 

رسید.
این وزنه بردار مســتعد همدانــی در حرکت 
یک ضــرب 55 کیلوگــرم، حرکــت دوضرب 65 
کیلوگــرم و مجمــوع 120 کیلوگــرم را به ثبت 

رساند.
این مســابقات برای اعــزام وزنه بــرداران به 
مسابقات مســابقات جهانی تایلند است که اواخر 

شهریور برگزار می شود.
همچنیــن وزنه بــرداران بایــد پــس از این 
مســابقات از 28 مهــر تا 6 آبــان در رقابت های 
نوجوانان و جوانان قهرمان آســیا در کره شمالی، 
سپس مسابقات کشــورهای اسالمی در تونس و 

رقابت های غرب آسیا شرکت کنند.
پیکارهــای جهانی ســال 2019 بــه عنوان 
گزینشــی بازی های المپیک 2020 توکیو از 27 

شهریور تا پنجم مهر برگزار می شود.

خبــر

رئیس کمیسیون عمران مجلس

قیمت »مسکن« 20 درصد کاهش می یابد
هگمتانــه، گــروه ایران و جهــان: رئيس 
کميســيون عمران مجلس شــورای اسامی 
باشند قيمت مسکن  اعام کرد: مردم مطمئن 
به زودی کاهش پيدا خواهد کرد و در آینده ای 
نه چندان دور شاهد کاهش 20 درصدی قيمت 

مسکن خواهيم بود.
محمدرضا رضایــی در گفت وگویی اظهار کرد: ما 
اخیراً طی جلساتی با وزیر راه و شهرسازی مذاکرات 
جــدی در خصوص بحث مســکن و افزایش قیمت 
غیرمنطقی و نابسامانی در این بازار صحبت کرده ایم.

وی افــزود: مــا با محمد اســالمی وزیــر راه و 
شهرسازی جلسه خواهیم داشت و این در واقع نوعی 
مطالبه اســت تا ببینیم با توجه به مذاکرات صورت 
گرفتــه، اخیراً اقداماتی که از ســوی وزارتخانه برای 

ساماندهی مسکن صورت گرفته چه بوده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
همچنین خاطرنشان کرد: ما قرار است در این جلسه 
فوق العاده، از وزیر راه بپرسیم که اخیراً برای مسکن 

چه کارهایی انجام داده است.
رضایــی در ادامه عنوان کرد که در جلســه روز 
یکشنبه قرار اســت اتمام حجتی با وزیر راه صورت 

گیــرد و در این رابطه جزئیات دقیق اقدامات صورت 
گرفته را جویا شویم.

وی ادامــه داد: قطعــاً در این جلســه فقط ارائه 
گزارش عملکرد محور جلســه نخواهد بود و قطعاً ما 
از وزیر سوال می کنیم که دقیقاً چه کار کرده است و 

خروجی کار خود را باید به ما بگوید.
نماینده مردم جهرم در مجلس شــورای اسالمی 
همچنین خاطرنشان کرد:  ما در جلسه علنی مجلس 
هم در خصوص مســکن کامل صحبت کرده ایم لذا 
قرار بوده اســت در این مدت دولت و وزارت راه در 
ساماندهی وضعیت مســکن آن هم در فصل نقل و 
انتقاالت اقدام ویژه ای داشــته باشد؛ بنابراین در این 
نشست قرار اســت مجموعه اقدامات صورت گرفته 
مورد ســوال واقع شود وزیر راه نیز باید توضیح دهد 
که پس از جلســات علنــی و غیرعلنی مجلس برای 
مسکن خروجی کار او چه بوده و چه اتفاقی تا کنون 

افتاده است.
وی در خاتمه اعالم کرد که مردم مطمئن باشند 
قیمت مسکن به زودی کاهش پیدا خواهد کرد و در 
آینده ای نه چندان دور شــاهد کاهش 20 درصدی 

قیمت مسکن خواهیم بود.

پایگاه خبری هیل:

ایران به یک ابرقدرت پهپادی در جهان 
تبدیل شده است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: پایگاه خبری 
»هيل«، نزدیک به کنگره آمریکا در یادداشتی 
نوشــته ایران در حال تبدیل شــدن به یک 
ابرقدرت پهپادی اســت. ایــن پایگاه خبری 
نوشــته ایران در حال ایجــاد زرادخانه ای از 

پهپادهای بومی است.
نشــریه اطالع رســانی کنگره آمریکا به خبری از 
خبرگــزاری تســنیم در تاریخ 21 تیرمــاه مبنی بر 
اینکه »نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با اســتفاده از پهپادهای مهاجــر6 و بمب های قائم 
مواضع تروریســت ها در کردســتان عراق را در هم 
کوبید« استناد کرده و می نویسد: »تهدید پهپادهای 
ایران فقط به آب های ســاحلی ایران یا کشــورهای 

همجوار با آن محدود نمی شود.«
»هیل« به سخنان »سید حســن نصرا...«، دبیر 
کل حزب ا... لبنان اشــاره کرده و نوشــته این گروه 
گفته در جنگ آتی با اسرائیل از پهپادهایش استفاده 
خواهد کرد. نصرا... در سخنرانی هفته گذشته گفته 

که حــزب ا... صاحب پهپادهایی جدید و پیشــرفته 
است. به نوشــته این پایگاه، حزب ا... برای اولین بار 

از پهپادهای »مرصاد« خود استفاده کرد.
رسانه آمریکایی استفاده متحدان ایران در منطقه 
از پهپادهای پیشــرفته را تهدیدی بــرای آمریکا و 
متحدانش ارزیابی کرده و نوشــته اســت: »به نظر 
می رســد فناوری پهپادی ایران پیشرفته تر می شود. 
ایــران از دهه 1980 اقــدام به ســاخت نیرویی از 

پهپادهای بومی کرده است.«

ایران و جهان

تمامی مناطق شهرداری همدان درگير ورزش محات خواهند شد
فعالیت ساالنه 10 هزار همدانی در ورزش محالت

هگمتانــه، گــروه ورزش: رئيس ســازمان 
ورزشی شهرداری همدان  و  اجتماعی  فرهنگی، 
گفت: ســاالنه 10 هزار نفر در رشته های ورزش 

محات همدان شرکت می کنند.
سعید خوشبخت با اشــاره به فعالیت های سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری همدان اظهار 
کرد: این سازمان در چهار حوزه گردشگری، فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی فعالیت دارد.
وی افزود: در حال حاضر 15 فرهنگسرا و سه باشگاه 
ورزشی در شهر همدان فعالیت می کنند و هرسال بیش از 
10 هزار نفر در رشته های ورزش شهروندی که در همدان 

با نام ورزش محالت شناخته  شده فعالیت می کنند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان با اشــاره به گسترش ورزش محالت در سال 98 
گفت: امسال تعداد رشته های ورزش محالت افزایش پیدا 
کرد و در حال حاضر رشته های فوتبال، فوتسال، کشتی، 
والیبال، هندبال، ورزش های بومی و محلی و چند رشته 

دیگر در ورزش محالت فعال است.
خوشــبخت با بیان اینکه امسال برخالف سال های 
گذشته تمامی مناطق شهرداری همدان درگیر ورزش 
محالت خواهند شــد و بانوان نیز نقش پررنگ تری در 
این زمینه ایفا خواهند کرد به تیم فوتبال شــهرداری 
همدان اشــاره و بیان کرد: هفته گذشــته هادی گل 
محمدی به عنوان ســرمربی این تیم در فصل پیش رو 

معرفی شــد و در همین هفته تست گیری از بازیکنان 
بومی استان همدان آغاز خواهد شد.

رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری همدان عنوان کرد: امسال به دنبال آنیم که 
بیشــتر از سال های گذشته با ظرفیت بومی و استفاده 
از بازیکنان اســتان و فوتبال محالت در این رقابت ها 

حاضر شویم و نتایج خوبی را کسب کنیم.
خوشبخت با اشاره به گسترش زیرساخت های ورزش 
محالت همدان گفت: در حال حاضر 12 زمین ورزشــی 
در چهار منطقه شهر همدان شناسایی  شده و امسال این 

زمین ها وارد چرخه ورزش محالت خواهند شد.
وی به وضعیت دهکده ورزش محالت اشاره کرد و 

گفت: در حال حاضر به دنبال برطرف کردن مشــکل 
مالکیت این زمین هســتیم و بعد از مشــخص شدن 
ابعاد زمیــن اقدامات الزم برای آماده کردن این زمین 
را انجام خواهیم داد. خوشبخت با بیان اینکه در حال 
حاضر بیش از 400 نفر در مدارس فوتبال شــهرداری 
همــدان فعالیت می کنند، گفت: امســال یک آکادمی 
فوتبــال را به صورت کاماًل رایــگان در یکی از مناطق 

حاشیه ای شهر همدان ایجاد می کنیم.
وی افــزود: امســال تیم های پایه شــهرداری را با 
جدیت بیشــتری دنبال می کنیم تــا بتوانیم خروجی 
خوبی برای تیم بزرگســاالن و آینــده فوتبال همدان 

داشته باشیم.

آغاز ثبت نام مستعدین برتر ورزش
هگمتانه، گروه ورزش: معاون توســعه ورزش 
قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان از 
ثبت نام مستعدین برتر در سامانه ملی مبين وزارت 

ورزش و جوانان خبر داد.
عباس قهرمانی گفت: تمام هیأتهای ورزشی شرکت 
کننده در دومین دوره المپیاد اســتعدادهای برتر ورزش 
کشــور می توانند در سامانه مبین اقدام به ثبت اطالعات 
خود کنند و پس از تأییدیه کارت شناســایی حضور در 

رقابتها را اخذ نمایند.

وی افزود: سرپرستان تیمهای ورزشی در رشته های 
مختلف در المپیاد بخش دختران و پســران با مراجعه 
به واحد اداره فناوری و آمار اداره کل ورزش و جوانان 
خود رمز آی دی را دریافت کنند و اطالعات خواســته 

شده در سامانه را وارد نمایند.
قهرمانی با بیان اینکه این سامانه تا 26 مرداد قابلیت 
بارگذاری دارد و قابل تمدید نیســت، تصریح کرد: در 
دومین دوره المپیاد پس از جمع آوری و دســته بندی 
تیمهای حاضر از ســوی 38 فدراسیون ورزشی در 99 

رشــته ورزشی مقرر است برای اولین بار، 39 هزار نفر 
در بخشــهای مختلف ورزشکاران، مربیان، سرپرستان، 
عوامل فنی و اجرایی برای شرکت در بزرگترین پروژه 

ملی ورزش کشور ثبت در سامانه شوند.
وی خاطرنشان کرد: پشتوانه سازی برای تیمهای ملی، 
ایجاد نشاط اجتماعی، وفاق و وحدت ملی بین اقوام، ثبت 
نخبگان ورزشی کشوردر رده های سنی پایه، استعدادیابی 
و نخبــه پروری از اهداف برگــزاری دومین دوره المپیاد 

استعدادهای برتر ورزش کشور است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان 
استان گفت: سال پیش مسابقات در 77 رشته برگزار شد، 
اما امســال قرار است این رویداد ورزشی در 96 رشته و در 
19 استان برگزار می شود. وی تصریح کرد: وزارت ورزش 
میزبانی چهار رشــته ورزشی از المپیاد استعدادهای برتر 

ورزش کشور را به استان همدان واگذار کرده است.
قهرمانی اظهار کرد: بر این اســاس رشته های کشتی 
آزاد پســران، شــطرنج بانوان، ژیمناســتیک دختران و 

بسکتبال بانوان به میزبانی همدان برگزار می شود.

وزیر اقتصاد:

پایه های مالیاتی را باید افزایش دهیم
هگمتانه، گــروه ایران و جهــان: وزیر امور 
اقتصادی و دارایی گفت: سعی ما بر این است که 
تا پایان دولــت دوازدهم بتوانيم تمام امور را به 

صورت الکترونيکی انجام دهيم.
فرهاد دژپسند دیروز در مراسم امضای تفاهم نامه 
بین وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در حوزه تبادل داده و اطالعات اظهار 
کرد: توافق اخیر در راســتای شکل گیری نظام مالیاتی 
کشور بوده اســت؛ برای افزایش درآمد مالیاتی ضمن 
گســترش پایه های مالیاتی باید راه هــای فرار مالیاتی 

مسدود شود.
وزیر امــور اقتصــادی و دارایی با بیــان اینکه در 
هفته گذشــته به بهانه هفته فرهنگ مالیاتی صاحب 
نظران ایده های زیادی در زمینــه درآمدهای مالیاتی 
ارائه کردند، گفت: در جلســه بــا رئیس جمهور نیز بر 
اقتصاد هوشمند تأکید داشتم. در این اقتصاد بسیاری 
از مؤلفه ها باید از ســطح فعلی فراتــر رفته و به نظام 

بیمه، مالیات، پول، فضای کسب و کار برسد.

وی ادامه داد: فرایند طوالنی و زمان بر کسب مجوز 
برای کســب و کار قابل قبول نیست؛ از این رو در پی 

آن هستیم که این روند را سرعت ببخشیم.
دژپسند با اشاره به تفاهم نامه ای که امروز با وزارت 
تعاون به امضا رســید، گفت: یکی از دستگاه هایی که 
موضوع کاهش زمان کســب مجوز را پیگیری می کند 
وزارت کار اســت. البته باید تأکید کنم که همکاری ما 
با وزارت کار تنها در ســطح مالیات باقی نمی ماند و به 

سرعت به سایر سطوح نیز تسری پیدا می کند.
وزیــر اقتصاد گفــت: وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات و وزارت راه و شهرسازی نیز در زمینه تبادل 

اطالعات همکاری مناسبی با ما دارند.
وی تأکید کرد: رونمایی از سامانه های جدید نشان 
دهنده عزم وزارت اقتصــاد در الکترونیکی کردن امور 
اســت که امیدواریم تا پایان دولــت دوازدهم به این 

هدف برسیم.
* حــذف کاغذ از مبادالت بورس بر بســتر 

سامانه »دارا«

دژپســند همچنیــن در آســتانه رونمایی از ســه 
سامانه شــبکه تعاملی تحلیلگران جوان اقتصاد ایران، 
برون ســپاری مالیات بر نقل و انتقال امالک مسکونی 
و سامانه درگاه الکترونیکی ســهامداران )دارا( که در 
حاشیه نمایشــگاه الکامپ از آنها رونمایی کرد، گفت: 
ســامانه دارا ابعــاد مکانی و زمانــی را حذف می کند 
یعنــی فرد می تواند در هر نقطه و در هر زمان به آنچه 

می خواهد برسد.
وی افــزود: در حال حاضر بیش از دو و نیم میلیون 

برگه کاغذ در بورس استفاده می شود.
وی با اشاره به سامانه برون سپاری مالیات بر نقل و 
انتقال امالک مسکونی اظهار کرد: با این سامانه روابط 
چهــره به چهره حذف می شــود و از ســوی دیگر نیز 
تقاضای سفر به تهران کاهش می یابد. این مسائل برای 

سالم سازی اقتصاد کشور ضروری است.
وزیــر اقتصاد تأکید کرد: در این ســامانه متقاضی 
بدون مراجعه حضوری و با سهولت به پرداخت مالیات 

نقل و انتقال امالک اقدام می کند.

وی افزود: در ســامانه تحلیلگــران، اقتصاددانان از 
سراسر کشور و حتی خارج کشور می توانند دیدگاه های 
خود را به ما بفرســتند. البته ما بــرای این افراد یک 

ساختار انگیرشی علمی و مادی در نظر گرفته ایم.
اقتصاد هوشمند  یادآور شــد: رویکرد  دژپســند 
می تواند بــه طور همزمان مشــکالت و چالش ها را 

برطرف و ابرفرصت های زیادی ایجاد کند.

طرح کاهش سقف مهریه تا 14 سکه در مجلس
هگمتانه، گــروه ایران و جهان: در جلســه 
آسيب شناســی مســئله ازدواج جوانان طرح 
کميسيون فرهنگی برای زوجين و قانون کاهش 

سقف مهریه تا 14 سکه در مجلس مطرح شد.
*ذوالقدر: پيشنهاد به بانوان برای جایگزینی 

مهریه باال
سیده فاطمه ذوالقدر سخنگوی کمیسیون فرهنگی 
مجلس گفت: مهریه در شــرع و عــرف در نظر گرفته 
شده است و تأکیداتی در آیاتی از قرآن کریم بر تعیین 

مهریه وجود دارد.
ســخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلــس گفت: 
فرهنگ مهریه را کی داده و کی گرفته اشــتباه است؛ 

زیرا با این تفکر طبق اسالم ازدواج باطل است.
وی با اشاره به اینکه مهریه باید طوری تعیین شود 
که توان پرداخت آن وجود داشته باشد، افزود: تعیین 

مهریه باال فرهنگی اشتباه است.
ذوالقدر تأکید کرد: اعتقاد زنان مبنی بر اینکه حق 
و حقوق خــود را می توانیم با تعیین مهریه باال تأمین 
کنیم اشتباه است؛ زیرا در این رابطه شروط ضمن عقد 

مشخص شده است و ضمانت اجرایی باالتری دارد.
سخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: 
زن می تواند به جای اینکــه مهریه باال طلب کند، در 
شــروط ضمن عقد از جمله حق مسکن، اشتغال و... را 

دریافت کند و هنگام طالق اموال تقسیم شود.
وی ادامــه داد: میزان مراجعه بــه دادگاه ها و آمار 
طالق نشــان دهنده این اســت که مهریه ســنگین 

ضمانت اجرا نــدارد و نمی تواند مانعی برای جلوگیری 
از طالق شود.

ذوالقــدر گفــت: مهریــه ضمانت اجــرا ندارد و 
راه هــای فرار از قانون برای مــرد وجود دارد تا حق 
زن را ندهد از سوی دیگر شروط ضمن عقد ضمانت 

اجرای بیشتری دارد.
ســخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلــس اظهار 
کــرد: قانون مدنی 1119 نیز وجود دارد که زوجین 
می تواننــد بــه همراه شــروط ضمن عقد، شــروط 

تعیین کنند. را  دیگری 
وی ادامــه داد: افراد در زندگی نیز باید از اســالم، 
ائمه اطهــار )ع( و قرآن الگو بپذیرند و یکی از راه های 
آن این اســت که نباید با مهریه ســنگین مانعی برای 

ازدواج جوانان شوند.
ذوالقدر گفــت: نمی خواهیم در حق زن ظلم کنیم 
و بگوییــم مهریــه را کم در نظر بگیریــد اما اگر مرد 
اســتطاعت مالی دارد می تواند مــال زیادی به عنوان 

مهریه در نظر بگیرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: در 
قانون ســقف مهریه 110 سکه تعیین شده است البته 
در صورت استطاعت مالی مرد باید مهریه بیشتر از آن 

را پرداخت کند.
وی با اشــاره به اینکه ضمانت اجرای مهریه 110 
سکه اســت، ادامه داد: اگر مرد توان پرداخت نداشته 
باشد قسط بندی و بحث تعدیل مهریه مطرح می شود.

ذوالقدر اظهار کرد: جهش قیمت ســکه مشکالتی 

نیز به وجود آورده و باعث شــده مردان اقساط مهریه 
را نتواننــد پرداخت کنند؛ از ایــن رو زندانیان مهریه 

افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس بیان کرد: 
دادخواســت تعدیل مهریه زمان زیادی می برد؛ از این 
رو در مجلس به دنبال آن هســتیم کــه روند تعدیل 

مهریه سریع انجام شود.
وی تأکید کــرد: بانوان می توانند بــه جای مهریه 
سنگین، شروطی را تعیین کنند البته در این زمینه نیز 
فرهنگ سازی نشده اســت و بسیاری از بانوان درباره 

شروط اطالعی ندارند.
ذوالقــدر با بیان اینکه مهریه باید معقول باشــد و 
مشــکالتی را به وجود نیاورد، افزود: مواردی از جمله 
شــناخت می تواند ضمانت اجرایی بیشتری نسبت به 

مهریه داشته باشد.
ســخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس گفت: در 
کمیتــه زن و خانــواده کمیســیون فرهنگی مجلس 
طرحــی را آماده کرده ایم مبنی بر 6 ســاعت آموزش 

اجباری قبل از ازدواج است.
وی با اشاره به اینکه این طرح در برخی از استان ها 
اجرا شــده و آمار طالق نیز کاهش پیدا کرده اســت، 
گفت: آمــوزش در زمینه ازدواج به مســائل حقوقی، 

قضایی و اخالقی در این حوزه کمک می کند.
ذوالقــدر تأکید کرد: صحبت هایــی در مجلس 
مبنی بر محدود شــدن مهریه تا ســقف 14 سکه 
مطرح شــد و با ایــن موضوع مخالفت شــد زیرا 

نمی تــوان بدون اعطای ضمانــت دیگری مهریه را 
کرد. محدود  بانوان  برای 

بیان  با  ســخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس 
اینکه محدود شــدن مهریه تا ســقف 110 ســکه 
مطلوب اســت و درباره ازدواج هــای فضای مجازی 
ازدواج هــای فضای مجازی  اجــرای  گفت: ضمانت 
برای ما جای ســوال است زیرا شــناخت به صورت 
حقیقــی اتفــاق نمی افتــد و اگر بدون شــناخت و 

ایجاد کند. باشد مشکل  تحقیق 
ذوالقــدر با بیــان اینکه باید شــناخت در فضای 
حقیقــی اتفــاق بیفتد، ادامــه داد: اعتمادســازی، 

شناخت و اخالق در ازدواج اهمیت دارد.

دختران همدانی
 در اردوی تیم ملی قایقرانی

هگمتانه، گروه ورزش: ششــمين مرحله از 
اردوی آماده ســازی تيم ملی روئينگ بانوان 
ایران در ســد شــيرین دره بجنورد برگزار 

می شود.
با توجه به ضرورت تمرین ملی پوشــان روئینگ 
ایران در مســافت دو کیلومتر و توجه فدراســیون 
به استان ها برای توســعه هرچه بیشتر قایقرانی در 
ســطح کشــور، مرحله جدید اردوی آماده سازی 
تیــم روئینگ بانوان در ســد شــیرین دره بجنورد 
برگزار می شود و ملی پوشــان از امروز در این شهر 

تمریناتشان را آغاز می کنند.
این ششــمین مرحلــه از اردوی آماده ســازی 
تیم ملــی روئینگ بانوان بــرای حضوری موفق در 
رقابت های کسب سهمیه المپیک 2020 و قهرمانی 
آســیا 2019 اســت که 14 قایقران در آن حضور 

خواهند داشت.
سولماز عباسی مربی تیم ملی روئینگ بانوان پس از 
برگزاری دو مرحله تست 14 ورزشکار را برای ششمین 
مرحله اردو تمرینی دعوت کرده است. فرحناز عشقی 
از آذربایجان شــرقی، الیکا افشــاری، شکیبا وفوقی و 
نگار نگهدار از تهران، فرشــته رومی و زینب نوروزی 
از زنجان، اســرا جوانمردی از کردستان، هانیه بیدار و 
نازنین رحمانی از کرمانشــاه، هانیه خورسند و نازنین 
مالیی از گیالن و مریم امیدی پارســا، کیمیا زارعی 
و مریــم کرمی از همدان نفرات دعوت شــده به اردو 
هســتند کــه از 30 تیر تا 27 مــرداد در اردو حضور 

خواهند داشت.
سولماز عباسی مربی تیم ملی، آنا بلوریان کمک 
مربی، هما خاتمی دســتیار مربی و سرپرست تیم و 

شیما پاک منش سرپرست این اردو هستند.

رتبه سوم همدان در میان پایگاه های 
ورزش قهرمانی کشور

روابط  مدیــر  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
عمومــی اداره ورزش همدان گفت: در رتبه 
بندی عملکــردی مراکــز ورزش قهرمانی 
استان ها در سال 97، همدان موفق به کسب 

رتبه سوم شد.
حمدا... چاروسایی با اعالم این خبر گفت: از سوی 
دفتر توســعه آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت 
ورزش و جوانان رتبه بندی عملکــردی مراکز ورزش 

قهرمانی استان ها در سال 97 اعالم شد.
وی افزود: ارزیابی در سه سطح " منابع انسانی، 
منابع ســخت افزار، بانک اطالعات " بوده است که 
هر سطح با شاخص های مشخص، سنجش و امتیاز 
دهی آن انجام شــد که در نهایت اســتانهای برتر 

معرفی شدند.

چاروســایی تصریح کرد: در ایــن ارزیابی مرکز 
ورزش قهرمانی اســتان خراســان رضوی با کسب 
1217 امتیــاز در صــدر فعال ترین پایــگاه ورزش 
قهرمانی قرار گرفت و اصفهان با 1143 امتیاز رتبه 

دوم را به خود اختصاص داد.
وی افزود: استان همدان با مدیریت علی ضمیری 
کامل در سال 97 با 1123 امتیاز در رتبه سوم این 

ارزیابی قرار گرفت.
گفتنی اســت، در این ارزیابی خراســان رضوی 
باالترین امتیاز و خراســان جنوبــی کمترین امتیاز 
را در بین اســتانهای کشــور را به دست آوردند و 
اســتان خوزســتان هیچ گونه عملکردی در بخش 
پایگاه ورزش قهرمانی به وزارت ورزش اعالم نکرده 

و امتیاز صفر را کسب کرد.
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تجربــه

اقتصاد مقاومتئ

قاب

دست از کاالی ایرانی برنداریم
برای ریشه کن کردن عادت مصرف کاالی خارجی در کشور،

نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد

هگمتانه، گروه اقتصــاد مقاومتی: مهمترین 
توليدکنندگان و مصرف کنندگان در هر جامعه ای 
خانواده ها هستند و معموال زنان خانه دار در رأإس 
هرم تصميم گيری آن است که چه بخواهيم و چه 
نخواهيم گرایش به سمت مصرف کاالهای خارجی 
در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن 
در همه جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 
کشور قابل مشاهده است. برای اصاح این عادت 
ناپســند باید دست به دســت هم بدهيم و از 
راه های درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف 
جهاد اقتصادی را شاهد باشيم. شاید اصلی ترین 
گام های دســت یافتن به این هدف را بتوان به 

صورت زیر خاصه کرد:
* دست از کاالی ایرانی برنداریم

تأکید بر مصرف کاالی ایرانی، فقط توصیه ای برای 
مصرف کنندگان نیســت. بلکه تولید کننده هم باید 
با ارائــه کیفیت برتر و قیمت کمتــر، اجاره ندهد که 
مشــتریان به کاالی خارجی تمایل پیدا کنند. تولید 
کننده باید مصرف کننده را محترم بشــمارد و کاالی 
مرغوب بــه او بدهد و مصرف کننده هم باید تا جنس 
ایرانی هست، جنس خارجی نخرد. البته به این معنای 
آن نیست که مردم، چشم بسته کاالی نامرغوب و گران 
بخرند. بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید 
کاالی داخلی، عیب و ایراد آن را هم بگیرند، انتقاد کنند 
و به تولیدکنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشــار 
بیاورند ولی دســت از کاالی ایرانی برندارند و از سوی 
دیگر همه دســتگاه های اجرایی و تصمیم گیر باید از 
تولید داخلی و تولیدکننده ایرانی حمایت جدی نمایند.

* خرید کاالی ایرانی، افتخار ملی
در مبارزه با عادت زشت خرید کاالی خارجی باید 
از همه راهکارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، 
جزایی و... بهره جســت و به یاد داشت این پدیده، یک 
پدیده چند بعدی اســت و مبارزه باید همه ابعاد آن را 
فــرا بگیرد. در این مبارزه باید از کار فرهنگی، تبلیغات 
و آماده ســازی فکر و رفتار نوجــوان و حتی کودکان 
بهره جســت و از تأثیر رسانه های دیداری و شنیداری 
و مکتوب برای اصالح رفتار اجتماعی استفاده کرد. در 
این میان آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، صداو سیما، 
دستگاه های آموزش عالی، مطبوعات و... می توانند نقش 
مهــم و ارزنده خود را در ایــن راه ایفا کنند تا ایرانی با 

افتخار از کاالی ایرانی استفاده کند.
* خریــد کاالی خارجی، نابودی فرصت های 

شغلی
وزارت بازرگانی به همراه سایر دستگاه های مسؤول 
باید با شناسایی کاالهای خارجی که به لحاظ کیفیت 
از کاالهای داخلی برتر نیستند در سطح بازارهای کشور 
و با اتخاذ سیاســت های مناسب گمرکی عماًل جلوی 
فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کاالهای خارجی برابر 
است با نابودی فرصت های شغلی و اگر کاالهای خارجی 

به وفور عرضه نشود خرید آن نیز کاهش می یابد.
* خرید کاالی ایرانی، تشویق اقتصاد ملی

کســی که می خواهد بــرای راه انــدازی صنعت، 
کشاورزی یا دامپروری سرمایه گذاری کند، باید مطمئن 
باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات 
بی رویــه کاالی خارجی، تولید او تحت فشــار رقابت 

ناسالم، به تعطیلی نخواهد کشید.
بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد. 
باید مطمئن باشــد که با واردت کاالی خارجی یا ورود 
اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان و قاچاقچیان، 
ورشکســت نمی شــود. مصرف کننده ای هم که بازار 
می رود می خواهد مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت، 
سرش کاله نمی گذارند. الزمه همه اینها نظارت دقیق 
دولت است. در کشورهایی که اقتصاد قوی دارند. حتی 
انجام معامالت کوچک به دور از دید دولت، امری غیر 
ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند 
بــه راحتی می توان حتی با چمــدان، انبوه پول نقد را 

جابجا و با آن معامله مخفی ترتیب داد!
* همه با هم کاالی ایرانی

برای ریشه کن کردن عادت مصرف کاالی خارجی 
در کشور، نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد و 
اجازه داد فســاد فراگیر شود، آن وقت با استفاده از زور 
و مجازات به برخورد با آن پرداخت. همه دستگاه های 
دولتی وظیفه دارند با اقدامات پیشگیرانه، اجازه شکل 
گیری تخلف را ندهند و دامنه ورود قانونی و غیر قانونی 
)قاچاق( کاالی خارجی را محدود کنند، در آن صورت 
هر چند نمی شود برخورد قضایی و انتظامی را تعطیل 
کرد، ولی طبیعی اســت که این برخوردها چاره ســاز 

نخواهد بود.
* بازدارندگی و پاســداری از حقوق مصرف 

کنندگان
سیاست های بازدارنده در زمینه ورود کاالی خارجی 
غیر ضرور به کشــور نه تنها باید قاطعانه اجرا شــود، 
بلکه باید بازدارنده باشــد تا متخلفان بزرگ و مفسدان 
اقتصادی دانه درشت که با واردات بی رویه و سودجویانه 
ضربات کاری را به اقتصاد کشور و روند جهاد اقتصادی 
وارد می کنند، در امان باشند و با هزار ترفند، این قوانین 
را دور زده و به مقاصد خود برســند. آنچه مسلم است 
بازدارندگی به نوعی حمایت و پاسداری از حقوق مصرف 

کنندگان است.
* حمایت از کاالی ایرانی، پاسداری از اقتصاد 

ملی
اگر می خواهیم مردم به خرید کاالی خارجی عادت 
نکنند، باید از کاالی ایرانی به طور بی شــائبه حمایت 
کنیم؛ چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاســداری از 
اقتصاد ملی و تداوم راه شــهیدان است؛ لذا ابتدا دولت 
بایــد دامان خــودش را از آلودگی بــه معضل خرید 
کاالی خارجی و ترجیح آن بــر تولیدات داخلی پاک 

نگه دارد و با نهایت پاکی، ســالمت و درستکاری عمل 
کنند. دستگاه های مسؤول باید با رسیدگی به موضوع 
مشکالت تولیدکنندگان و معیشت کارگران زمینه های 

الزم برای تولید کاالی ایرانی با کیفیت را فراهم کنند.
* مصرف کاالی خارجی، بيکاری جوانان ایرانی

کنترل مرزها به عنوان مبدأ ورود کاالی خارجی و 
قاچاق، همیشه به عنوان رکن در راه تحقق این موضوع 
محسوب می شــود. رســیدگی به وضع زندگی مردم 
مرزی بســیار مهم است. نباید اجازه داد مرزنشینان ما 
در محرومیت باقی بمانند و به ابزار دســت قاچاقچیان 
تبدیل شــوند که خــود باعث محروم تر شــدن آنان 
می شــوند و نباید با مصرف کاالهای خارجی که منجر 
به بیکار شــدن جوانان ایرانی می شــود به محرومیت 
جوانان مرزنشین دامن زد بلکه با ایجاد مشاغل متعدد 
در روســتاهای مرزی باید جلوی روی آوردن مردم به 
قاچاق را بگیریم. در مرزهای دریایی هم، تردد وسایل 
باید ساماندهی شــود و مثل رفت و آمدهای هوایی و 
جاده ای منظم شــود تا بی انضباطی ها و تخلفات قابل 

پیگیری باشند.
همه دستگاه ها باید هماهنگ حرکت کنند و اجازه 
ندهند متخلفان از شکاف های میان آنان استفاده کنند. 
همه دستگاه ها باید سلیقه ها را کنار بگذارند و بر اساس 
یک دستورالعمل رفتار کنند. حتی اگر تصمیمی از نظر 
آن ها اشتباه است و یا با سلیقه آنان موافق نیست، وقتی 
همه یکپارچه عمل کنند، غلط یا درســتی آن تصمیم 
خیلی زود روشن می شود. همه باید بدانند که راه اصولی 
مبارزه بــا مصرف بی رویه کاالهــای خارجی و مقابله 
صحیح با بحرانهای بیکاری، مصرف کاالی داخلی است 
که اشتغال فرزندانمان و از بین رفتن بیکاران جامعه را 

تضمین می نماید.
* مصرف کاالی ایرانی و رسالت دستگاه های 

فرهنگی و رسانه ها
آگاهی های الزم باید به مصرف کننده ارائه شود. او 
باید بداند مصرف کاالی خارجی سلیقه  شخصی نیست. 
بلکه به معنای بیکار شــدن جوان ایرانی و پدید آمدن 
مشکالت همراه آن اســت. در آموزش و پرورش ایران 
باید برنامه ریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران، اطالع 
او از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد. متأسفانه 
بســیاری از لوازم التحریر دانش آموزان ایرانی از خارج 
وارد می شــود. این به آن معناست که ایرانی از کودکی 

می آموزد کاالی خارجی استفاده کند.
در رادیو و تلویزیون باید محدودیت های بیشــتری 
برای تبلیغات کاالهای خارجی اتخاذ شود تا رسانه ملی 

کارکردی ضد توسعه ملی نداشته باشد.
به یاد داشته باشیم قاچاق کاال یکی از موانع توسعه 
در ایران است. فرهنگ شهروندان باید به گونه ای تغییر 
کند که هر شهروند بداند مصرف کاالی قاچاق به معنای 

بیکاری جوان ایرانی است.
* اصاح قوانين مالياتی و گمرکی

متأســفانه در برخی موارد نظام مالیاتی کشــور از 
تولید مالیات می گیرد اما فعالیت های واسطه ای و داللی 
مالیات نمی پردازد. یافتــن راهکاری برای اخذ مالیات 
از ســرمایه و درآمد باید مورد توجه قرار گیرد. در این 
زمینه همچنین باید حقوق گمرکی کاالهای تجملی و 
کاالهایی که مشابه آن در ایران تولید می شود افزایش 

یابد.
* رسالت شخصی مسؤوالن

مسؤوالن کشور باید همواره به یاد داشته باشند که بر 
اساس حدیث شریف »الناس علی دین ملوکهم« الگوی 
مردم هستند. بنابراین ساده زیستی و استفاده از کاالی 
ایرانی و اجتناب از خرید کاالی خارجی و انعکاس مناسب 
این رفتار خود به افکار عمومی جامعه و التزام عملی به 
مصرف کاالی داخلــی در کنار توصیه زبانی به مردم از 
جمله وظایف تک تک آنهاست که می تواند به فرهنگ 

سازی در این زمینه کمک شایانی نماید.
* تقویت روحيه خودباوری در ملت و جوانان

خودباوری در بیــن جوانان ایرانی باید افزایش یابد 
و اعتقاد همه جانبه به این شــعار که »ما می توانیم« و 
اینکه ایرانی می توانــد هر کاالیی را تولید کند باید در 

نظام آموزشی و صنعتی کشور نهادینه شود.
* کاهش صادرات نفت و مواد خام

صدور مواد خام به ویژه گاز ونفت کشور باید در یک 
برنامه زمان بندی شده متوقف شود و یا تا حد ممکن 
کاهش یابد و با استفاده از این منابع کاالهایی با ارزش 
افزوده تولید شود. از سوی دیگر صنایع ایران باید تا حد 
ممکن درونی شود. یعنی کارخانه ها و شرکت های ایرانی 

نیازهای خود را از داخل تأمین نمایند.
* حمایت از کاالی با کيفيت داخلی و اشتغال زا

ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شــهره بوده اند. 
امــا در روزگار ما منافع زودگذر باعث شــده برخی از 
تولیدکنندگان از کیفیت کاالی خود بکاهند. تشــویق 
تولیدکنندگان کاالی باکیفیت در کنار صادرکنندگان 

باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
باید از کاالهایی که اشــتغال زیــاد تولید می کند 
حمایت کرد. مثل صنایع دستی. زیرا حدود 10 میلیون 
ایرانی یا به صورت دائم و یا فصلی از این صنعت ارتزاق 
می کنند. به ویژه در مناطق روســتایی. عدم حمایت از 
صنایع دستی باعث بیکاری آن ها و خالی شدن روستاها 

از جمعیت می شود.
به یاد داشــته باشیم مصرف کاالی خارجی متضرر 
شدن کشور از ورود این کاالها، بیکاری چند میلیون نفر 
از جوانان کشــور، باال رفتن خطرات امنیتی در کشور، 
تعطیلــی کارخانجات و بــروز ناهنجاری های اخالقی، 
نارضایتی از میزان اندک حقوق و مزایا در خانواده های 
کارگران و رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت. پس 

بیایید همه با هم کاالی ایرانی مصرف کنیم.
پایگاه حوزه

گزارش  از مهار گسیختگی قیمت ها در بازار مسکن:

اجاره بها
کابوس این روزهای مستأجران

هگمتانه، گروه اقتصاد مقاومتی: هر 
اوایل  و  تابستان  فصل  با شروع  ساله 
برای جابه جایی  پایيز جنب و جوشی 
ميان مســتأجران شروع  مسکن در 
منزل  صاحب  که  افرادی  می شــود؛ 
نيستند یا به دالیلی تاکنون اقدام به 
خرید مســکن نکرده اند، در این ایام 
اقدام  خود  مالی  موقعيت  با  متناسب 
به رهن یا اجاره منــزل می کنند. اما 
چند ســالی است که نرخ اجاره بهای 
مسکن افزایش یافته است و به گفته 

مستاجران هر سال دریغ از پارسال.
رئیس اتحادیه مشاورین امالک همدان 
در این بــاره می گوید: قیمت رهن و اجاره 

امسال 20 درصد افزایش یافته است.
جمالــی با بیــان اینکــه قیمت رهن 
و اجاره مســکن به طــور میانگین در کل 
شــهر همدان 20 تا 25 درصــد افزایش 
یافته است، عنوان می کند: در بهمن سال 
گذشــته قیمت هر مترمربع آپارتمان در 
مناطق باال شــهر همدان از جمله استادان 
10 میلیون تومان بوده که در حال حاضر 

به 18 تا 20 میلیون رسیده است.
رئیس اتحادیه مشاورین امالک همدان 
با بیان اینکه قیمت هر مترمربع آپارتمان 
در منطقه پردیس در بهمن ســال گذشته 
7 میلیون تومان بوده که هم اکنون به 12 
میلیون تومان رســیده اســت، افزود: در 
اعتمادیه قیمت هر متربــع آپارتمان از 6 
میلیون تومان در بهمن سال گذشته به 9 

میلیون تومان رسیده است.
وی با اشاره به تغییر قیمت مسکن در 
محالت مرکزی شــهر همدان، تأکید کرد: 
قیمت مسکن در بلوار کاشانی از 4 میلیون 
تومان بــه 6 میلیون تومان رســیده و در 
محله پاســداران نیز از 4 میلیون تومان به 

5.5 تا 6 میلیون تومان رسیده است.
رئیــس اتحادیــه مشــاورین امــالک 
همــدان اظهــار کرد: در منطقــه خضر و 
مجید آباد قیمت هر مترمربع مســکن از 
یک میلیــون تومان به 1.5 میلیون تومان 
رســیده است: در کوی شــهید مدنی نیز 
قیمت هر مترمربع واحد مســکونی از 2.5 
میلیــون تومان به 3.5 میلیــون تومان و 
کوی فرهنگیــان از 3.5 میلیون تومان به 

5 میلیون تومان رسیده است.
جمالی خاطرنشان کرد: در کوی شهید 
بهشــتی نیز هر مترمربــع آپارتمان از 4 

میلیــون تومان به 6 میلیــون تومان و در 
کوی الوند از 2 میلیون و 200 هزار تومان 

به 4.5 میلیون تومان رسیده است.
خواهان  یکباره  به  خانه  صاحب   *
اجاره  و  پول پيش  برابری  افزایش دو 

ماهانه شد
یک زوج همدانی با بیان اینکه صاحب 
خانه منزلی که در آن ســاکن هستیم به 
یکبــاره خواهان افزایــش دو برابری پول 
پیش و اجاره ماهانه شــد، می گوید: قبال 
40 میلیــون تومان پول پیش و ماهانه نیز 

400 هزار تومان اجاره می دادیم.
جعفری با اشــاره به اینکه منزل ما در 
خیابان جهاد اســت، بیان کرد: اجاره بها 
در همه مناطق شــهر افزایش یافته است 
و با شرایطی که در بازار مشاهده می کنیم 
چاره ای جــز تن دادن به شــروط جدید 

صاحب خانه نداریم.
وی بــا بیــان اینکه قبــال مبلغی را به 
عنوان پس انداز برای خرید منزل در نظر 
داشتیم که هم اکنون باید آن را به عنوان 
پول پیش به صاحــب خانه بدهیم، گفت: 
برخی از صاحب خانه ها در چنین شرایطی 
که هزینه هــا افزایش یافته بــرای بهبود 
معیشت و اقتصاد خود اجاره بها را افزایش 
می دهند و از حال مستاجران خبر ندارند.

* به دليل افزایش بی سابقه قيمت 
اجاره بها مجبور شدیم در منزل پدرم 

سکونت کنيم
یکی دیگر از شهروندان همدانی که بیش 
از دو سال است ازدواج کرده است، می گوید: 
قبال به صورت مستقل زندگی می کردیم که 
به دلیل افزایش بی ســابقه قیمت اجاره بها 

مجبور شدیم در منزل پدرم سکونت کنیم.
وی با بیان اینکــه هزینه اجاره بها در 
همه اقصا نقاط شــهر افزایش یافته است، 
بیان کــرد: واقعا در چنین شــرایطی که 
هزینه های زندگی به شدت افزایش یافته 
است پرداخت دو برابری اجاره بها برای ما 

بسیار سخت است.
یک شــهروند همدانی دیگر نیز درگیر 
خرید خانه اســت، می گوید: سال گذشته 
یک خانه در میدان رســالت برای خرید با 
مبلغ 350 میلیون تومــان در نظر گرفته 
بودیم که صحبت های اولیه نیز زده شــده 
بود ولی بــه دلیل اینکــه درصد کمی از 
مبلغ مان تأمین نشده بود خرید خانه را به 
سال 98 موکول کردیم؛ امسال که مراجعه 

کردیم قیمت همان خانه به 700 میلیون 
تومان افزایش یافته بود.

سیفی با بیان اینکه با شرایط فعلی باید 
بخش اعظمی از درآمد خود را به مســکن 
اختصاص دهیم، بیان کرد: در این شرایط 
چگونــه بایــد از عهده بخش هــای دیگر 

زندگی به ویژه تحصیل فرزندان برآییم؟!
کارشناسان مسکن معتقد هستند اجاره 
منزل عمدتاً تحت تأثیــر عرضه و تقاضا، 

شرایط اقتصادی و موقعیت واحد مسکونی 
در محله های مرفه نشین، متوسط و اقشار 

کم درآمد است.
* افزایش قيمت ســال گذشته در 

نرخ اجاره بها بی تأثير نخواهد بود
یکــی از بنــگاه داران در حوالی میدان 

رســالت نیز با بیان اینکه ســال گذشته 
قیمت مســکن به شــدت افزایش یافت، 
می گویــد: باید به این نکتــه توجه کنیم 
که افزایش قیمت ســال گذشــته در نرخ 

اجاره بها بی تأثیر نخواهد بود.
ســبزواری با اشــاره به اینکه یکی از 
اصلی ترین عوامل اجاره بها قیمت مسکن 
اســت، اظهار می کند: تمام کارشناسان در 
تمام دنیا قیمت مســکن را به عنوان یکی 
از اصلی تریــن شــاخص های تأثیرگذار بر 

اجاره بها می دانند.
عمومی،  تــورم  این که  بیــان  با  وی 
شــرایط متقاضیان و شــهر بــر میزان 
اجاره بهــای واحد ها تأثیرگذار اســت، 
گفت: با توجه به این که قیمت مســکن 
رشد بســیار چشمگیری داشــته مالکی 
کــه خــرداد ســال گذشــته ملک یک 
میلیــارد تومانــی خود را اجــاره داده، 
امســال پیش خــودش دو دو تا چهارتا 
می کنــد که ارزش ملک بــه دو میلیارد 
افزایش یافتــه؛ بنابراین باید اجاره بها را 

افزایش دهد. با آن  تناسب  به 
ســبزواری اظهار کرد:  از ســوی دیگر 
این که توقع داشته باشیم جامعه مستاجران 
به همان میزان مورد نظر مالکان، اجاره بها 

پرداخت کنند امری محال است.
وی بــا تأکیــد بــر این که بایــد بازار 
مســکن در اجــاره یک عــرف منطقی و 
متعادلی داشته باشــد، افزود: افزایش 10 
تــا 15 درصدی مبالغ اجــاره نیز در توان 

مستاجران نیست.
خواســتار  همدانی  شــهروند  جعفری 
کمک دولت برای مستاجران شد و افزود: 

اغلب زوج های جوان مستأجر هستند بهتر 
است از ســوی دولت برای خانه دار شدن 
حمایت شــوند تا رویای آنهــا به واقعیتی 

شیرین تبدیل شود.
وی با بیان اینکه متأســفانه هیچ گونه 
نظارتی بر بازار مسکن نیست و بنگاه داران 
برای خــود و بــدون مهندســی بر روی 
امالک قیمت می گذارند، خاطرنشان کرد: 
قیمت ملکی که بــرای خرید متری بیش 
از دو میلیــون و 300 نمــی ارزد را برخی 
بنگاه داران فقــط برای اینکه از بنگاه داران 
دیگر جلو بزنند، متری دو میلیون و 700 

گذاشته اند.
این شــهروند همدانی با بیــان اینکه 
در برخی کشــورهای خارجــی از افرادی 
کــه دارای خانه و منزل اضافی هســتند 
مالیات گرفته می شــود، عنوان کرد: برای 
برخی افراد مســکن به عنوان یک کاالی 
ســرمایه ای محسوب می شــود که همین 
امر باعث شده اســت روز به روز بر قیمت 

مسکن و اجاره بها افزوده شود.
* کام پایانی

در کشــور ما قوانین مربــوط به اجاره 
و مســکن وجــود دارد امــا در اجــرا با 
مشــکالتی مواجه هســتند که می بایست 
زیرساخت های مناســب برای اجرای این 

قوانین به وجود آید.
سامانه ملی امالک که قرار بود تا سال 
1394 تکمیــل و اجرا شــود باید هرچه 
سریعتر ســرانجام گیرد همچنین به گفته 
کارشناســان حوزه مسکن طرح مالیات بر 
سرمایه در حوزه مســکن نیز می تواند در 

این زمینه مفید باشد.

تجربيات اقتصاد مقاومتی در کشورهای دیگر
خودروهای آمریکایی در پارکینگ های کره ای جا نمی شود!

مقاومتی:  اقتصاد  گــروه  هگمتانه، 
کره ای ها حساســيت و تعصب باالیی 
نسبت به کاالهای بومی خود دارند؛ به 
نمی شوند  حاضر  سادگی  به  که  نحوی 
کنند،  مصرف  مشابه  خارجی  کاالهای 
باالتر.  بســيار  کيفيت  با  گاهی  حتی 
در واقع کره ای هــا مفاهيم »تعامات 
خارجــی« و »اقتصــاد جهانی« را به 
زبان خود در واژگان »صادرات بيشتر« 
ترجمه کرده اند. مردم این کشــور در 
ابتــدای دوره توليــد تلویزیون های 
رنگی، خود از تلویزیون های ســياه و 
بتوانند  تا  می کردند  اســتفاده  سفيد 
صادر  بيشــتری  رنگی  تلویزیون های 

کنند.
اهمیــت تولید ملی به عنوان عامل مهم 
قــدرت افزا و مقاومت زا در اقتصاد ســبب 
شــده است کشورهای پیشــرفته )یا رو به 

پیشــرفت( برنامه های جدی در راستای تقویت تولید 
ملی خود داشــته باشــند. یکی از این کشــورها کره 

جنوبی است.
تولید ناخالص داخلی این کشــور در ســال 2014 
به 1450 میلیارد دالر آمریکا رســید و در جایگاه 13 
جهان قرار گرفت. این کشــور طــی دهه های اخیر به 
عنوان یکی از کشــورهای رو به رشد و پیشرو در شرق 
آسیا مورد توجه زیاد کارشناسان اقتصادی قرار داشته 
اســت؛ به نحوی که در این دوره به عنوان شــاخص 
کشورهای در حال توســعه مورد اشاره قرار می گرفته 
است. کره جنوبی که پنجاه سال پیش از موزامبیک و 
بولیوی فقیرتر بود، هم اکنون جزء کشورهای پیشرفته 
جهان محسوب می شود و نرخ رشد متوسط 7 درصدی 

را طی نیم قرن تجربه کرده است.
امــا برخــی از مهم تریــن عوامل نرخ رشــد باال و 
بالندگی اقتصاد کــره جنوبی طی دهه های اخیر بوده 
است، تناسب ویژه ای با سیاست ها و برنامه های اقتصاد 
مقاومتی دارد. آنچه طی نیم قرن اخیر در کره جنوبی 
اتفاق افتاد را می توان در دو دسته ساختاری و فرهنگی 

طبقه بندی کرد.
تحوالت ســاختاری در اقتصاد کره جنوبی به سوی 

یک الگوی تولید ملی قدرتمند
پس از جنگ ویرانگر کره، تقویت ســاختار و نظام 
تولیــد ملی در کره جنوبی از ســوی دولتمردان مورد 
توجه قرار گرفت. مســؤوالن این کشور اقداماتی را به 
مرحله اجرا گذاردند که به موجب آن ساختار اقتصادی 

این کشور به بستری مناسب برای تولید تبدیل شد.
یکی از اقدامات ســاختاری در ایــن زمینه، فراهم 
کردن تســهیالت ارزان قیمت برای تأمین مالی تولید 
و ســرمایه گذاری در این کشــور بود. این عامل نقش 
مهمی در شکل گیری غول های اقتصادی این کشور از 
جمله شرکت های سامسونگ و هیوندای داشته است. 
سیاســت تأمین ســرمایه ارزان قیمت درکنار الگوی 
تجارت خارجی این کشــور زوجی قــوی برای فرآیند 
تقویت پایه های اقتصادی این کشور را تشکیل می داد. 
هرچند سیاســت تجارت خارجی این کشور در ظاهر 
حاکی از آزادی واردات و صادرات در این کشــور بود، 
بنابراین تمرکز اصلی بر تقویت صادرات بوده اســت و 

هنوز نیز هست.
* مقاوم سازی نظام مالی در برابر بحران ها

از جمله اقدامات مهم این کشــور در مسیر تقویت 
تولید ملــی، مدیریت بحران هــا و تکانه های خارجی 
است. این کشور که در جریان بحران مالی شرق آسیا 
)ســال های 1997 و 1998( خســارات سنگینی را از 
جانب نوسانات بازارهای مالی بین المللی متحمل شده، 
بخشی از بانک  ها، شرکت ها و مؤسسات اقتصادی خود 
را در ورطه ورشکســتگی یافته بود، با مقاوم ســازی 
نظام مالی خود در مقابل شــوک های اقتصادی )شبیه 
آنچه در بند 9 سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی 
مطرح اســت(، ظرفیت خود را بــرای تولید پایدارتر و 
باثبات تــر ارتقا داد، به نحوی که علی رغم مناســبات 
اقتصادی گســترده با غرب طی سال های بحران مالی 

اخیر )2008 تا 2010( کمترین آسیب را از این محل 
متحمل شد.

توفیق مسؤوالن کشور کره جنوبی در فراهم کردن 
بســتری مناسب برای تولید باعث شــده است تا این 
کشــور به عنوان یکی از مقاصد ســرمایه گذاری مورد 

توجه جدی قرار گیرد.
*    فرهنگ اقتصادی کارآمدی مردمان کره 

جنوبی تأکيد بر مصرف کاالی داخلی
اما هرگز یک ســاختار اقتصادی خوب بدون وجود 
یک بستر فرهنگی مناسب عملیاتی نخواهد شد. شاید 
مهم تریــن مؤلفه های فرهنگ اقتصــادی کره ای ها را 
بتوان در فرهنگ تولید و فرهنگ مصرف آنها جستجو 

کرد.
فرهنگ کار و تولید در این کشــور از عوامل پیش 
برنده اصلی محســوب می شــوند. کره ای ها هم مانند 
ژاپنی ها افراد پر تالشی هســتند. انضباط کاری یکی 

از ویژگی های مهم است.
تفــاوت در فرهنگ کارگــری در کــره جنوبی با 
کشــورهای دیگر کمتر توســعه یافته به عنوان مثال 
با قدم زدن در خطوط تولیــد خودروی آنها به خوبی 
خودنمایی می کند. انضباط در پوشــش، تمرکز بر کار 
فنــی محوله، عدم اســتفاده از عوامــل تمرکز زدا در 
محــل کار )مانند تلفن همراه(، توجــه کامل و دقیق 
به دســتورات مافوق، تالش برای ارائه بهترین عملکرد 
و مواردی از این قبیل بخشــی از فرهنگ کارگری در 
این کشــور است. در رده مدیریتی نیز نکات جالبی در 

فرهنگ تولید این کشــور دیده می شود. به 
عنوان مثال علی رغم اینکه مدیران کره ای 
مایلند زیردســتان از دستورات آنها به طور 
کامل پیروی و اطاعت کنند، در بســیاری 
مواقع تصمیم گیری ها با حضور حداکثری 
و گاهی به صورت اجماعی انجام می شــود. 
این نوع نــگاه مدیریتی باعث اســتفاده از 
خالقیت هــا و توان فکری همــه همکاران 
و نیز احســاس تعلق کارکنان به مجموعه 

می شود.
* تعصب باال نسبت به کاالی کره ای

فرهنگ مصرف در این کشــور نیز بسیار 
قابــل توجه اســت. کره ای ها حساســیت و 
تعصــب باالیی نســبت به کاالهــای بومی 
خود دارند؛ به نحوی که به ســادگی حاضر 
نمی شــوند کاالهای خارجی مشابه مصرف 
کنند، حتی گاهی با کیفیت بســیار باالتر. 
بــه عنوان مثال به رغــم اینکه خودروهایی 
از جمله محصوالت تویوتا، مرســدس بنز، بی ام دبلیو 
و... بــه نســبت خودروهای کــره ای از کیفیت باالتری 
برخوردارند، امثال اینگونه خودروهای خارجی به ندرت 
در خیابان های کره جنوبی به چشم می خورند )با وجود 
اینکه کره ای ها به طور متوســط درآمد الزم برای خرید 
برندهای مشــهورتر خودرو را دارند(. حتی خودروهای 
تشریفات که در اغلب کشورهای جهان از نوع مرسدس 
بنز انتخاب می شوند در این کشور محصوالت هیوندایی 

و کیاموتورز )بومی کره جنوبی( هستند.
حتی دیده شده است معماری خانه و آپارتمان های 
کره ای به گونه ای است که پارکینگ آنها فقط مناسب 
ماشــین های تولید داخلی اســت و مثال خودروهای 
آمریکایی که بزرگتر از خودروهای کره ای هســتند در 

آن جا نمی شوند.
در واقــع کره ای ها مفاهیــم »تعامالت خارجی« و 
»اقتصاد جهانی« را به زبان خود در واژگان »صادرات 
بیشتر« ترجمه کرده اند. کره ای ها رفاقت های خارجی 
خود را در راســتای فروش بیشتر کاال تعریف و تنظیم 
کرده اند. در تاریخ توســعه اقتصادی کره جنوبی گفته 
می شود به عنوان مثال مردم این کشور در ابتدای دوره 
تولید تلویزیون های رنگی، خود از تلویزیون های سیاه 
و ســفید اســتفاده می کردند تا بتوانند تلویزیون های 
رنگی بیشــتری صادر کنند و بی شک اینکه هم اکنون 
پرفروش ترین تلویزیون در جهان یک برند کره ای است 

بی تأثیر از عرق ملی کره ای ها نیست.
منبع: فردا

 جعفری: 
برای برخی افراد مســکن به 
عنوان یک کاالی ســرمایه ای 
محسوب می شــود که همين 
امر باعث شده است روز به روز 
بر قيمت مســکن و اجاره بها 

افزوده شود.

جمالی: 
به طور ميانگين در کل شــهر 
اجاره  و  همدان قيمت رهــن 
درصد   25 تــا   20 مســکن 

افزایش یافته است.
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ی  ا مرحله  یک  عمومئ  مناقصه  فراخوان 
دوم   مرحله   - شهرکبودراهنگ  بر سطح  معا ری  و جدولگذا آسفالت  عملیات 

17157

روابط عمومی شهرداری کبودراهنگ

شهرداری کبودراهنگ در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات آسفالت و جدولگذاری معابر سطح شهر کبودراهنگ )با شرایط ذیل ( 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

1-موضوع مناقصه

 مبلغ ســپرده شرکت
در مناقصه

برآورد اولیه پیمان تاریخ شروع کار

را
اج

ن 
زما

ت 
مد

محــل  آدرس 
اجرای پروژه

کد ثبت در سامانه ستاد موضوع مناقصه ف
دی

ر

1/250/000/000 25/000/000/000 1398/06/01 12 ماه
 معابر سطح شهر

کبودرآهنگ
2098005993000007

 عملیــات تهیــه،
اجرای و   حمــل 

آسفالت
1

400/000/000 7/827/000/000 1398/06/01 8 ماده
 معابر سطح شهر

کبودرآهنگ
2098005993000008

مربوط  عملیــات 
 به تهیه و اجرای

جدولگذاری
2

 2- ســپرده شــرکت در مناقصه مندرج در جدول فوق برای هر مناقصه بصورت مجزا میبایست به یکي از روش هاي ذیل تهیه و ضمن ارسال 
فیزیکی آن به شهرداری نسبت به بارگذاری و ارسال تصویر آن از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام گردد.

الف : واریز نقد به حســاب 0۱08776۴3300۴ نزد بانک ملي بنام ســپرده شــهرداري کبودراهنگ. ب : ضمانتنامه بانکي به نفع شــهرداري 
کبودراهنگ با اعتبارحداقل 3 ماه.  ج : اسناد خزانه.

3- کلیه هزینه های برگزاری تشریفات قانوني مناقصه بعهده برنده میباشد.
۴- ارائه آنالیز قیمت پیشنهادی برای هر یک از موضوعات مناقصه در اسناد مناقصه الزامی است.

5- درصورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
6-برنده دوم و سوم درصورتي اعالم میشوند که تفاوت مبلغ پیشنهادي آنها با نفر قبل کمتر از مبلغ تضمین باشد.

7- شهرداري در قبول یا رد هریک از پیشنهادات مختاراست.
8- به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- برنده مناقصه باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم ، نسبت به تنظیم و عقد پیمان و ارائه ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه به میزان حداقل 
۱0درصد کل مبلغ قرارداد به منظور حسن اجرای تعهدات اقدام نماید. در غیراین صورت سپرده وی ضبط و با برنده دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

۱0- به قرارداد منعقده پیش پرداخت تعلق نمی گیرد .
۱۱- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1398/04/22 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14 روز سه شنبه تاريخ  98/05/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14روز يکشنبه تاريخ 98/05/13
زمان بازگشايی پاکت ها : ساعت 10 روز سه شنبه تاريخ 98/05/15

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس استان همدان 
شهر کبودراهنگ میدان والیت بلوار بعثت نرسیده به میدان امام ساختمان مرکزی شهرداری کبودراهنگ و تلفن  08۱35222055 داخلی 2۴

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02۱-۴۱93۴
 دفتر ثبت نام: 85۱93768 و88969737

وم
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از رونق تولید
 تا اقتصاد سالم

هگمتانه، گــروه فرهنگی - اعظم 
شــما  به  هگمتانه  روزنامه  مهــری: 
مخاطبان عزیز تعلق دارد. در ستون هم 
صحبت پای حرفهای شما می نشینیم 
تا از دیدگاه های ارزشــمندتان درباره 
کنیم.  استفاده  جامعه  مختلف  مسائل 
امروز نظرات یکی از همشــهریانمان 
مهدی شریفی 39 ساله را درباره رونق 

تولید می خوانید.
مــا خودمان داریــم در این مملکت کار 
در  را  بچه مــان  و  زن  روزی  و  می کنیــم 
می آوریــم، خوب معلوم اســت که برایمان 
رونق تولید مهم اســت. وقتی تولید ملی ما 
رونــق بگیرد کار و بار همه بهتر می شــود. 
درآمدهایمان باالتر می رود و زندگی برایمان 

آسان تر می شود.
رونق تولید یعنی اقتصاد سالم و سرحال، 
یعنی کار و کســب و تالش. وقتی تولید بازار 
خوبی برایش باشد و خواهان داشته باشد، همه 
چیز را تحــت تأثیر خودش قرار می دهد و به 

ترتیب کسب و کارها هم رونق می گیرند.
اینکه ما هر سال را با فکر تولید و حمایت 
از کاالی ایرانــی و رونــق کار کارگر ایرانی 
شروع می کنیم، خودش باعث برکات زیادی 
اســت. این یعنی ما به فکریم، هوشیاریم و 
می دانیم چه کار باید بکنیم که مملکتمان 
بهتر پیشــرفت کند و مردممــان در رفاه 
بیشتری باشند. همین فکر باعث عمل هم 
می شــود، وقتی فکری فراگیر شود و همه 
در ذهن خود آن را داشــته باشند و به قول 
معروف ملکه ذهن ما شود، حتما عمل هم به 

دنبال خود می آورد.
عمل کردن به حرف های خوب همیشه 
برکات زیادی داشته است. حاال هم همه ما 
به صالحمان اســت که به فکر رونق تولید 
باشــیم. وقتی صالح همه در این است واقعا 
باید برای رســیدن به چنین هدفی تالش 
کرد. خدا همیشــه می گوید از شما حرکت 

از من برکت.

پیامبر اکرم)ص( فرمود:
 بهترین مردان امت من کسانی هستند 
که به خانواده خود سخت نمی گیرند 

و با آنها بسیار مهربان هستند.
مکارم االخالق، ص216

ماهتابازلطافتبسهکداردچهرهاوآبواتب سیر ز رنگش میشود آفتابی

را گلرنگ باده موج هشیش گلوی بیحجابچون او گردن بیاض از دید توان می

میدهند تماشا داد او حسن از آفتابعاقالن نور خیره نسازد را روزن چشم

نقابمعنیبیلفظراارداککردنلکشماست انزک چهره از زینهار میفکن رب

را عشق مهربانی خونین دلهای جز رویآتشراهکمیشویدهبجزاکشکباب؟نیست

ما ظرف ردیا چیه رد ندا اما ایم آفتابقطره تیغ ز نمیدچیپ سر ما شبنم

کند بیرون سر رشته چون گهر گریبان اتباز و چیپ کمند از نپیچد سر صائب هک ره

صائبتبرزیی

روز زنگنه - مالیر - میزبان دومین جشنواره آلبالوعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

دنیا حقیرتر از آن است که کسی دستش 
را برای مال به سوی من دراز کند

در قــرآن مجید آمده اســت: کســانی که امــوال خود را 
سخاوتمندانه در راه خدا انفاق می کنند همانند بذری هستند 
که هفت خوشــه برویاند که در هر خوشــه یکصد دانه باشد 
و خداوند آن را برای هر کســی شایســتگی داشته باشد چند 

برابر می کند.
حضرت امام علی علیه الســالم فرموده اند: ســخاوت میوه 

درخت عقل و خرد و قناعت دلیل بر نجابت است.
حکایت: نقــل می کنند یکی از بزرگان کــه از راه حالل 
صاحب ثروتی شــده بود آن را بین مستمندان توزیع کرد به 
این صورت که بخشــی از مال را که می خواست انفاق کند بر 
جایی می گذاشــت تا ســائل بردارد گفتند چرا به دست خود 
نمی دهی؟! پاســخ داد: دنیا حقیرتر از آن است که کسی برای 

مال دستش را به سوی چو منی دراز کند.
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی

گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو

میز مطالعه

جواب هایی کودکانه به سؤال های اعتقادی
هگمتانــه، گروه فرهنگی: کتاب »شــصت پرســش اعتقادی 
)جواب هایی کودکانه به ســوال های اعتقادی(« به پرســش های 

توحیدی کودکان پاسخ می دهد.
»شصت پرســش اعتقادی )جواب هایی کودکانه به سوال های 
اعتقادی(« به قلم ســیدرضا طباطبایی به پرســش های توحیدی 

کودکان پاسخ می دهد.
امیرالمؤمنین علی )ع( خطاب به امام حسن)ع( فرمودند: »دل 
کودک همچون زمین خالی اســت که هر بذری در آن پاشــیده 
شود؛ آن را می پذیرد«. انســان فطرتاً خداجوست و شکی نیست 
کــه بهترین زمان برای پایه ریزی مســائل اعتقادی، خردســالی 
فرزند اســت. آن زمانی که ضمیرش پاک و فطرتش زالل اســت. 
شــاید خیلی از ما با کودکان و نوجوانانی روبه رو شده ایم که پر از 
سؤال اند. ســؤال هایی که از جوابش درمی مانیم یا پاسخ مناسبی 

برایش پیدا نمی کنیم.
شــصت پرسش اعتقادی ســیزدهمین چاپ خود را پشت سر 
گذاشته و این روزها انتشارات کتاب جمکران این کتاب را در قطع 

رقعی و قیمت 25 هزار تومان عرضه کرده است.

راه صحیح زندگی جوامع و اّمت اسالمی، عمل به قرآن است
هگمتانه، گروه فرهنگی: مســئله  قرآن، 
مسئله  بســیار مهّم ما است؛ مسئله  همیشه  
دنیای اسام و اّمت اســام است. ما باید به 
قرآن تمّســک کنیم. اّمت اســامی اگر از 
قرآن استفاده نکند و اعراض کند -کمااینکه 
متأّسفانه در برهه های زیادی از تاریخ ما این 
اتّفاق افتاده است- ضربه خواهد خورد، سیلی 

خواهد خورد؛ همچنان که خورد.
امروز ما به قرآن احتیــاج داریم؛ راه صحیح 
زندگی جوامع اســالمی و اّمت اســالمی، عمل 
به قرآن اســت؛ در یک روایتــی می فرماید: اِنَّ 
َذا الُقــرآَن َحبُل اهلل -اینکــه در قرآن دارد که  هٰ
قوا«؛ این  »َواعَتِصمــوا بَِحبِل اهللِ َجمیًعــا َوال تََفرَّ
حبل اهلل، همین قرآن اســت- َو ُهَو النُّوُر الُمبین؛ 

خاصّیت نور چیست؟ نور فضا را روشن می کند، 
راه را به انســان نشــان می دهد، انســان قدرت 
بینایی پیدا می کند، بصیرت پیدا می کند؛ نور که 
نبود، چشم هم به کار نمی آید و فایده ای ندارد، 
چون جایی را نمی بیند. ما دارای عقل هســتیم، 
دارای توانایی هــای گوناگــون هســتیم، دارای 
قدرت فکری هســتیم، اّما اگر نور نباشــد، اینها 
نمی تواند به ما کمک کند؛ نور الزم اســت. این 
ــفاُء الّنافِع؛ ]ما[ مریضیم،  نور، قرآن است؛ و الشِّ
بیماری داریم. عقب ماندگی کشــورهای اسالمی 
را ببینید؛ تســلّط کّفار بر بسیاری از کشورهای 
اســالمی را مالحظه کنیــد؛ اینکه رئیس جمهور 
آمریکا با کمال وقاحت می ایستد آنجا و می گوید 
اگر ما نباشــیم، بعضی از این کشــورهای عربی 

یک هفته هم نمی توانند خودشان را حفظ کنند، 
این تذلیل مسلمانها است؛ این به خاطر این است 
که این بیماری اســت، از این بیماری ذلّت هیچ 
بیماری ای باالتر و بدتر نیســت. این ذلّت است، 
این به خاطر عدم تمّسک به قرآن است، به خاطر 
این است که ما این شفا را از دست داده ایم، این 
َک   درمان را از دست داده ایم. »ِعصَمٌة لَِمن تََمسَّ
بِــهِ  َو نَجاٌة لَِمن تَِبَعه « واقعّیت اســت؛ قرآن این 
اســت. ما امروز ]به قرآن[ احتیاج داریم؛ هم در 
زندگی شــخصی مان به قرآن احتیاج داریم، هم 
در زندگی اجتماعی، هم در سیاســتمان، هم در 

سلوک حکومتی خودمان.
بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار شرکت کنندگان 
در مسابقات بین المللی قرآن. 1397/02/06

وصیت شهید مجید بادامی

لحظه به لحظه امام و رهبرتان را پشتیبانی و همراهی کنید
هگمتانه، گروه فرهنگــی: کجای این خاک 
بــودی، زیر کدام آســمان، آن لحظــه که این 
کلمات از قلب پرشورت جاری می شد؟ زیر آتش 
کدام خمپاره و آماج کدام گلوله برایم نوشــتی 
حرف هایت را؟ چه حالی داشــتی وقتی با تمام 
وجودت جانت را گذاشــته بودی البه الی واژگان 
پرپر و می نوشتی از عبورت؟ می نوشتی از افق های 
گلگون، از جوانه های روییده در خاک های تفدیده. 
تو می نوشتی و امروز منم که می خوانمش، منم 
که صدای تو شده ام در خواب های سنگین دنیا. تو 
می نوشتی و امروز ماییم که کلمات تو را فریادیم، 
چشم هایت را بیداریم و دستانت را در اهتزاز، ای 

جاودانه تاریخ!
»بسم اهلل الرحمن الرحیم«

»گمان مبریــد آنان که در راه خدا کشــته 
می شــوند مرده اند، بلکه زنده اند و نزد پروردگار 

خویش روزی می خورند«.
با سالم بر مهدی صاحب الزمان)عج( و با سالم 
به امام امت خمینی و روحانیت مبارز و در خط 
امام و درود بر ملت قهرمان  و شــهیدپرور که با 
نثار خونشان درخت اسالم را بارور کردند و دین 
خدا را یاری رساندند و نگذاشتند اسالم در معرض 

خطر قرار گیرد. شهادت سعادتی است که نصیب 
هر کسی نمی شــود لذا باید مواظب رفتار خود 
باشــیم و تا می توانیم باید این سعادت را از خدا 
بخواهیم. اگر اندکی در رفتار شهدایمان بنگریم 
در اعمالشــان و در کردارشان دقت کنیم، ایمان 
توام با عمل همراه با عصمت و بزرگی این عزیزان 

را در خواهیم یافت.
با این حال من خــود را به هیچ وجه الیق 
نمی دانم که به مهمانی خــدا بروم ولیکن هر 
کس از خدا بخواهد خداوند شــهادت را روزی 
آن خواهد کرد. اکنون آماده نبرد با خصم کافر 
هســتم لذا با خود اندیشیدم که شاید در حین 
عملیــات خداوند رحمــن و الرحیم نیز لطفی 
کند و مرا بپذیرد. وصیتم به امت مسلمان این 
است که گام به گام و لحظه به لحظه امامشان 
و رهبرشان را پشتیبانی و همراهی کنند و این 

راه را تا آخر ادامه دهند.
ابتدا ســخنی با خانواده های محترم عزیزانی 
دارم که ابتدا مورد هجوم کفار واقع شدند بدانید 
که دنیا ارزشــی ندارد و همه بایــد ایثار کنیم. 
فرزندان و جوانان و پیران به جبهه ها بشــتابید 
و بانوان نیز پشــت جبهه را تقویــت کنید. اول 

 آنکــه این امام بود که ما را از فســاد و تباهی و 
از فرو رفتن در منجالب نجات بخشــید و باید تا 
آخرین قطرات خون از آرمان ها دفاع کنیم و این 
جمله را در ذهن داشته باشیم که »ما اهل کوفه 
نیستم امام تنها بماند / مگر امت بمیرد امام تنها 
بماند«. از خانواده، اقوام و دوســتان و  آشــنایانم 
می خواهم که پس از شــهادت من صبور باشند 
و کاری نکنند کــه منافقین خدای ناکرده از آن 
سوء اســتفاده کنند. این چند جمله را به خاطر 
اینکه حل مسائل شود ان شاءا... ادای وظیفه کرده 
باشم نوشتم. در پایان از همه دوستان و آشنایانم 

حاللیت می طلبم.
اماما ای رهبر مسلمین و ای پرچمدار انقالب 
اسالمی مرا ببخشای که نتوانستم بیشتر از این به 

تو در راه پیروزی اسالم یاری رسانم.
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3 قیمـت هر گرم طال , 9 8 5 , 0 0 0
41,390,000 قیمت تمام سکه
22,820,000 قیمت نیم سکه
14,320,000 قیمت ربع سکه

9 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 6 1 0 , 0 0 0

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز کل کشور است.

116,043دالر 
133,903یورو 
149,970پوند 
17,420یوان

21,200لیر ترکیه


	4301-980430 CMYK
	4301-980430 GGG

