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يادداشت روز

2

تغيير استاندار نوعى 
تبديل به احسن باشد  

 تغيير در مديريت ارشد استان از جمله 
مباحث مهمى است كه اين روزها با جديت 
و حساسيت خاصى در فضاى رسانه اى و 
سياسى اســتان دنبال مى شود و حتى نام 
برخى اشخاص نيز البته در سطح گمانه زنى 
و در فضاى مجازى بــه عنوان گزينه هاى 
استاندارى همدان مطرح شده است. پس از 
قطعى و نهايى شدن قانون منع به كارگيرى 
بازنشســتگان در مناصب ادارى و اجرايى 
به اســتثناى موارد ذكر شده در اين قانون، 

طبيعى بود.

يادداشت

6

توزيع گوشت منجمد 
در همدان كنترل شده نيست

 مديــركل پشــتيباني امور دام اســتان 
همــدان مي گويد، طي 6 ماهه نخســت 
سالجاري 383 تن گوشت منجمد گوساله 
و الشه گوســفندي در استان توزيع شده 
است. ابوالفضل اينانلو اخيراً در گفت وگو 
بــا يكــي از خبرگزاري ها اعالم داشــته 
اســت، توزيع گوشت منجمد براي تأمين 
نيــاز مراكز عمــده مصــرف و همچنين 
مصارف خانوار و مناســبت ها و با هدف 
متعادل سازي عرضه و تقاضا و تنظيم بازار 

صورت گرفته است. 

روى خوش اجالس جهانى به استارت آپ گردشگرى
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دهكده تفريحي و توريستي گنــج نـامه 

 جنـاب آقــاي

توكـل حيـدري 
 رئيس محترم اداره كل دادگستري استان همدان 

ــان  ــه نش ــي ك ــته جنابعال ــاب شايس انتخ
از لياقــت و توانمنديتــان دارد را صميمانــه 
ــد  ــوده  مزي ــرض نم ــت ع ــك و تهني تبري
ــراي خدمتــي سرشــاز از شــور و  توفيقــات ب
نشــاط و مملــو از تــوكل الهــي را از درگاه ايزد 

منــان برايتــان مســئلت داريــم.

تبريك و تهنيت

تبريك و تهنيتاستانداردها و چهارمين انقالب صنعتي 

هيأت مديره و مديرعامل شركت تعاوني گاوداران 
صنعتي تالشگر استان همدان

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددى 
 مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

جهانــي  روز  مهرمــاه   22 رســيدن  فــرا 
ــان  ــي، كاركن اســتاندارد را خدمــت حضرتعال
ــك و  ــان تبري ــكاران محترمت ــي هم و تمام
تهنيــت عــرض نمــوده اميــد اســت در ســايه 
الطــاف الهــي در راه خدمــت موفــق و مويــد 

ــيد. باش

استانداردها و چهارمين انقالب صنعتي 

ارانن واودادا ههيأت مديره و مديرعامل شركت تعاوني گ
صننععتتيي تتالالششگگرر ااستتاانن ههمدداانن

آقآقــاياي  جننـاابب

 مههندسس محمد مددى
ممددير كلكل محترم اداره استاندارد استان همدان

جههانانـــيي روزز ممهرهرمــاهه 2222 رسرســيدنن فــرـراا
ــان ككاركنن ــي، ــــتتحضرترتعالل ااسســتـتااندارد را خخدم
ــككو  ـــان تبتبريري ـت ـــكاران محتحتررم ــي هم و تممام
تهننيــت عــرض نمــوده اميــد اســت در ســايهه
ــدد الططــاف الهــي در راه خدمــت موفــق و موي

ــيد. بااششش

تبريك و تهنيت

شركت توليدي آرد مريــانج كار 

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددى 
 مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

جهانــي  روز  مهرمــاه   22 رســيدن  فــرا 
ــي  ــي و تمام ــت حضرتعال ــتاندارد را خدم اس
ــت  ــك و تهني ــگرتان تبري ــكاران تالش هم
ــاف  ــاه  الط ــم در پن ــوده اميدواري ــرض نم ع
خداونــد منــان در راه خدمــت موفــق و مويــد 

ــيد. باش

استانداردها و چهارمين انقالب صنعتي 

ششررككتت تتووللييدديي آآرردد ممررييــــااننجج ككاار 

آقآقــاياي  جننـاابب

 مههندسس محمد مددى 
لكل محترم اداره استاندارد استان همدان ممديدير 

جهجهانانـــيي روزز ممهرهرمــاه  2222 رسرســيدنن فــرـراا
ــيي تمامم ــي وو ــتـت حضررتعالل ــتتااندارد را خخدم اسس
ـــتت يني تهته ــــك وو تبتبرري ــگررتان ـــكاران تالشش هم
ــافف ــاه  الط ــم در پن ــوده اميدواري ـــرض نم ع
خدداونــد منــان در راه خدمــت موفــق و مويــدد

ــيد. بااششش

استانداردها و چهارمين انقالب صنعتي  تبريك و تهنيت

مديريت شركت فرآورده هاي لبني گلبرگ نهاوند 
(آوش) علي بخشي 

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددى 
 مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

جهانــي  روز  مهرمــاه   22 رســيدن  فــرا 
ــي  ــي و تمام ــت حضرتعال ــتاندارد را خدم اس
ــك و  ــگرتان تبري ــوز و تالش ــان دلس كاركن
تهنيــت عــرض نمــوده اميــد اســت در ســايه 
ــزد منــان همــواره موفــق و مويــد  الطــاف اي

ــيد. باش
مدديريت شركت فرآورده هاي لبني گلبرگگ ننههااوونندد

ععللييببخخششيي ((آآووشش))

آقآقــاياي  جننـاابب

 مههندسس محمد مددى
ممددير كلكل محترم اداره استاندارد استان همدان

جههانانـــيي روزز ممهرهرمــاهه 2222 رسرســيدنن فــرـراا
ــيي تمامم ــي وو ـــتـت حضررتعاال ــتـتااندارد را خخدم ااسس
ــككو رگرتان تبتبريري ــ ـــوز و تالشالش ــان دلس رارككن ك
تهننيــت عــرض نمــوده اميــد اســت در ســايهه
ــدد ــزد منــان همــواره موفــق و موي الططــاف اي

ــيد. بااششش

تبريك و تهنيت

مديرعامل و هيأت مديره شركت آرد زرين 

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددى 
 مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

جهانــي  روز  مهرمــاه   22 رســيدن  فــرا 
ــي  ــي و تمام ــت حضرتعال ــتاندارد را خدم اس
همــكاران محترمتــان تبريــك و تهنيــت 
عــرض نمــوده اميدواريــم در راه خدمــت 

ــيد. ــد باش ــق و موي ــواره موف هم

استانداردها و چهارمين انقالب صنعتي 

ممددييررععاامملل وو ههييأأتت ممددييررهه ششررككتت آآرردد ززرريينن 

آقآقــاياي  جننـاابب

 مههندسس محمد مددى 
ممددير كلكل محترم اداره استاندارد استان همدان

جههانانـــيي روزز ممهرهرمــاهه 2222 رسرســيدنن فــرـراا
ــيي تمامم وو ــي ـــتـت حضررتعاال ــتـتااندارد را خخدم ااسس
ينيـــتت تهته همـــكاران محتترمتـــان تبتبرريــــك وو
عــــرض نمــوده اميدواريــم در راه خدمــتت

ــيد. ــد باش ــق و موي ــواره موف همـم

تبريك و تهنيت

مديريت سردخـانه ميـالد همدان

استانداردها و چهارمين انقالب صنعتي 

ممددييررييتت سسررددخخـااننهه ممييـالالدد ههممدداانن

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددى 
 مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

22 مهرمــاه روز جهانــي اســتاندارد را خدمــت 
ــان  ــكاران گراميت ــي هم ــي و تمام حضرتعال
عــرض  تهنيــت  و  تبريــك  صميمانــه 
ــاف  ــايه الط ــت در س ــد اس ــم. امي مي نمايي
الهــي و مديريــت شايســته شــما بزرگــواران 
همــواره شــاهد جامعــه اي ســالم و توليــدات 

ــيم. ــت باش ــا كيفي ب

تبريك و تهنيت

چينــي نــام (گاتـريا)
نصرت اله ابراهيمي مفتخر

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددى 
 مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

22 مهرمــاه روز جهانــي اســتاندارد را خدمــت 
ــان  ــكاران گراميت ــي هم ــي و تمام حضرتعال
عــرض  تهنيــت  و  تبريــك  صميمانــه 
ــاف  ــايه الط ــت در س ــد اس ــم. امي مي نمايي
ــت  ــاء كيفي ــتاي ارتق ــواره در راس ــي هم اله
ــيد. ــد باش ــق و موي ــي موف ــدات داخل تولي

استانداردها و چهارمين انقالب صنعتي 

چينــي نــام (گاتـريا)
ااببررااههييممييممففتتخخرر ننصصررتتااللهه

آقآقــايا  جننـااب

 مههندسس محمد مددى 
ممددير كلكل محترم اداره استاندارد استان همدان

زوز ججهاهانـنـــي ا اســتانداداردد رارا خخدمدمــتت مرمــــاهاه ر 22  مهمه
ـــانن ــــكاران گگرراميت ـــيـي هم ــي و تتمام ححضرترتعال
عــرضض ينيـــتت ته وو تبرريــكك صممييمانــه 
ــاف  ــايه الط ــت در س ــد اس ــم. امي ميي نمايي
ــتت ــاء كيفي ــتاي ارتق ــواره در راس ـــي هم اله
ــيد. ــد باش ــق و موي ــي موف ــدات داخل وتوليلي

تبريك و تهنيت

شركت هادي سرام مرواريد و هادي سرام البرز 
مديرعامل سيد مجتبي طباطبايي

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددى 
 مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

جهانــي  روز  مهرمــاه   22 رســيدن  فــرا 
ــي  ــي و تمام ــت حضرتعال ــتاندارد را خدم اس
ــك  ــه تبري ــان صميمان ــان گراميت كارشناس
ــت  ــد اس ــم. امي ــرض مي نمايي ــت ع و تهني
ــواره در راســتاي  در ســايه الطــاف الهــي هم
ــق و  ــي موف ــدات داخل ــت تولي ــاء كيفي ارتق

ــيد. ــد باش موي

استانداردها و چهارمين انقالب صنعتي 

الالببرزز شركت هادي سرام مرواريد و هادي سرامم
ممددييررععااممللسسييددممججتتببييططببااططبباايييي

آقآقــايا  جننـااب

 مههندسس محمد مددى
ممددير كلكل محترم اداره استاندارد استان همدان

جهجهانانـــيي روروزز ممهرهرمــاهه 2222 سرســيدنن فــرـراا
ــيي تمامم وو ــي ـــتـت حضرضرتعاال تـتاناندارد را خخدم اسسـ
ــكك تتبري ــهه صميميمان ــانن ــان گگراميتت رارششناس ك
ــتت ــد اساس ــم. ااميم ــرضضممي نمايي ــت ع تهتهني و
ــواره در راســتايي در ســايه الطــاف الهــي هم
ــق وو ــي موف ــدات داخل ــت تولي ــاء كيفي ارتقتق

ــيد. ــد باش موييي

تبريك و تهنيت

شركت تعاوني معدنـي زرين مــاسه 

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددى 
 مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

روز 22 مهرمــاه روز جهانــي اســتاندارد را 
ــكاران و  ــي هم ــي و تمام ــت حضرتعال خدم
ــك و  ــتاندارد را تبري ــه اس ــگران عرص تالش
ــت در  ــد اس ــم. امي ــرض مي نمايي ــت ع تهني
ســايه ايــزد متعــال همــواره موفــق و پيــروز 

ــيد. باش

استانداردها و چهارمين انقالب صنعتي 

شرركت تعاوونيي معدنـيي ززرريينن مــــااسسه

آقآقــاياي  جنجنـاابب

 مهندس محمد مددى
ممددير كلل محترم اداره استاندارد استان همدان

ااسـســتـتانانداداررد رراا ـــاهاه رروزوز ج جههانــي مهمهرمرم 2222 روز
ـــكارران و همم ـــيي تماام و ـــيي ـــت حضرتتعال خدخدم
ــككو ــــتاندااررد را تبتبرري ــهه اس ــگران عررص تالشش
ــت درر ــد اس ــم. امي ــرض مي نمايي ــت ع تهنني
ســــايه ايــزد متعــال همــواره موفــق و پيــرووز

ــيد. بااششش

تبريك و تهنيت

گــروه صنعتي پيــروي 

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددى 
 مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

ــا 14  ــادف ب ــاه مص ــيدن 22 مهرم ــرا رس ف
اكتبــر روز جهانــي اســتاندارد را خدمــت 
حضرتعالــي و تمامــي كارشناســان محترمتــان 
ــوده  ــرض نم ــت ع ــك و تهني ــه تبري صميمان
ــي در راه  ــاف اله ــايه الط ــت در س ــد اس امي
ــيد. ــربلند باش ــق و س ــواره موف ــت هم خدم

استانداردها و چهارمين انقالب صنعتي 

گــررووه صنعتيي پپييــرروويي 

آقآقــاياي  جنجنـاابب

 مهندس محمد مددى 
ممددير كلل محترم اداره استاندارد استان همدان

1414 ــــا ــاـادفدف ب ب ــاه مصـص 2222  مهمهررم ــــيديدنن ررس رـراا فـ
ااســتتانداارد راا خدمـــتت كاكتتبـــر روز جههانــيي
ضحضرتعالــي و تممامــيي كارارشناساســــان ممححترمتـتـــانن
ــوددهه نم عـعـرضض ــتت ــككو تهني ــه تبري صمميمان
ــي در راه ــاف اله ــايه الط ــت در س ـــد اس اميي
ــيد.د ــربلند باش ــق و س ــواره موف ــت هم خددم

تبريك و تهنيت

شركت سيميــن نــورد

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددى 
 مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

جهانــي  روز  مهرمــاه   22 رســيدن  فــرا 
ــي  ــي و تمام ــت حضرتعال ــتاندارد را خدم اس
و  تبريــك  تالشــگر  و  دلســوز  كاركنــان 

مي نماييــم.  عــرض  تهنيــت 
در پنــاه ايــزد متعــال در راه خدمــت هميشــه 

ســربلند و موفــق باشــيد.

استانداردها و چهارمين انقالب صنعتي 

شرركت سييمييــنن نــووررد

آقآقــاياي  جنجنـاابب

 مهندس محمد مددى
ممددير كلل محترم اداره استاندارد استان همدان

جهجهانانـــيي روروزز مهرهرمــاهه 2222 ديدنن رســــ رـراا فـ
ــيي تمامم ــي وو ـــتـت حضرضرتعال تـتاناندارد را خخدم اسسـ
و تببرريــكك تتالشــگـگر  و  دلسســوزز ككاركركنــان 

مي نماييــم.  عــرضض  تهننيــت 
در پنــاه ايــزد متعــال در راه خدمــت هميشــهه

ســــربلند و موفــق باشــيد.

تبريك و تهنيت

روابط عمومي كارخانه خانه سازي همدان 

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددى 
 مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

جهانــي  روز  مهرمــاه   22 رســيدن  فــرا 
ــي  ــي و تمام ــت حضرتعال ــتاندارد را خدم اس
ــك و  ــه تبري ــان صميمان ــكاران گراميت هم
تهنيــت عــرض نمــوده اميــد اســت در پنــاه 
الطــاف ايــزد متعــال همــواره موفــق و مويــد 

ــيد. باش

استانداردها و چهارمين انقالب صنعتي 

رروواببط عمووميي كاررخانه خانه ساززيي ههممدداانن

آقآقــاياي  جنجنـاابب

 مهندس محمد مددى
ممددير كلل محترم اداره استاندارد استان همدان

جهجهانانـــيي روروزز مهرهرمــاهه 2222 رســــيديدنن رـراا فـ
ــيي تمامم ــي وو ـــتـت حضرضرتعاال تـتاناندارد را خخدم اسسـ
ــككو ـــه تبتبرري ـــان صصميمانان ـــكاران گرامميت هم
در پننــااهه ــتت اسا تهننيــت عــرضض ننمــوده اميــدد
الططــاف ايــزد متعــال همــواره موفــق و مويــدد

ــيد. بباشش

رئيس شوراى شهر:

دريافتي هاي شورا 
علني اعالم مي شود

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده:

پيگير اجراى عدالت جنسيتى در جامعه هستيم

دومين برتري پس از جشنواره شهيد رجايي

 رتبه برتر اقتصاد مقاومتي به آبفا رسيد
ايران در بازى هاى پارآسيايى تاريخ ساز شد

آسيا، مبهوت هنرنمايى ورزشكاران هگمتا نه
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اعزام 8 هزار دانش آموز همدانى به مناطق عملياتى 
 تا پايان امســال 8 هزار دانش آموز همدانى به مناطق عملياتى دفاع مقدس اعزام مى شــوند كه 3 هزار نفر از غرب و 5 هزار 
دانش آموز از جنوب كشــور بازديد مى كنند. معاون پرورشى و فرهنگى اداره كل آموزش و پرورش استان با بيان اينكه خداوند 
انسان ها را جز براى عبادت خلق نكرد و اردوى راهيان نور فرصتى تربيتى- عبادى براى دانش آموزان است، اظهار كرد: آشنايى 
دانش آموزان با رشادت هاى جوانان سال هاى دفاع مقدس واستفاده از خاطرات آن دوران از مهمترين اهداف اردوى راهيان نور 
است. حسن آقايوسفى با بيان اينكه برگزارى اردوهاى راهيان نور دانش آموزى يكى از برنامه هاى موفقى است كه با مشاركت 
آموزش و پرورش و سپاه و بسيج انجام مى شود و همواره مورد استقبال دانش آموزان و خانواده هاى آنان قرار مى گيرد، افزود: 
به منظور درونى كردن ارزش ها موظف هســتيم جوانان را با هويت تاريخى و ارزشــى گذشته كشور آشنا كنيم.آقايوسفى در 
گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: اردوهاى راهيان نور به طور قطع دانش آموزان را متوجه فرهنگ متعالى جهاد و شهادت مى كند و آنها 
با حضور در مناطق عملياتى بخشى از وقايع جنگ حق عليه باطل را درك مى كنند.معاون پرورشى و فرهنگى اداره كل آموزش 
وپرورش اســتان همدان اظهار كرد: در اين اردوها دانش آموزان كه جنگ را نديده اند در آن ســرزمين خاطرات جوانان از جان 

گذشته را ورق مى زنند كه اين موضوع باعث تحول دانش آموزان مى شود وخروجى آن بايد در مدارس به وضوح ديده شود.

معدوم سازى 19 تن موادغذايى در همدان 
 مســئول بهداشت محيط و حرفه اى مركز بهداشت شهرستان همدان از معدوم سازى بيش از 19 تن مواد غذايى در همدان 

خبر داد و گفت: 162 واحد متخلف تعطيل شد. 
 حســين خالقى مجد با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوى بهداشت محيط و حرفه اى مركز بهداشت همدان در تابستان، 

اظهار كرد: در اين ايام 11 هزار و 861 مورد بازرسى از مراكز، اماكن، محل ها، سامانه هاى آبرسانى و... انجام شد.
وى در گفت وگو با فارس ، با بيان اينكه 112 مورد بازرسى از مراكز و اماكن بين راهى انجام شد، گفت: 94 مورد بازرسى نيز 
از اماكن مختلف با مشاركت دستگاه هاى مشترك انجام شد.مسئول بهداشت محيط و حرفه اى مركز بهداشت شهرستان همدان 
از معرفى 116 مركز و اماكن متخلف به مراجع قضايى خبر داد و افزود: 452 مورد اخطار بحرانى و غيربحرانى براى واحدها 
صادر شد.وى با اشاره به اينكه 162 واحد متخلف تعطيل شد، ادامه داد: 270 مورد نمونه بردارى موادغذايى صورت گرفت و 
2 هزار و 126 مورد سنجش با تجهيزات پرتابل انجام شد.خالقى مجد با بيان اينكه 8 هزار و 457 مورد كلرسنجى از منابع آب 

انجام داده ايم، گفت: 19 هزار و 875 كيلوگرم مواد غذايى معدوم سازى و از سطح عرضه جمع آورى شده است.
وى بيان كرد: طى سه ماه، يك هزار و 240 عدد قليان و ادوات آن از اماكن عمومى جمع آورى شده است.

تغيير استاندار تبديل به احسن باشد  
 تغيير در مديريت ارشد استان از جمله مباحث مهمى است كه اين 
روزها با جديت و حساســيت خاصى در فضاى رسانه اى و سياسى 
اســتان دنبال مى شود و حتى نام برخى اشــخاص نيز البته در سطح 
گمانه زنى و در فضاى مجازى به عنوان گزينه هاى استاندارى همدان 

مطرح شده است. 
پس از قطعى و نهايى شــدن قانون منع به كارگيرى بازنشستگان در 
مناصب ادارى و اجرايى به اســتثناى موارد ذكر شــده در اين قانون، 
طبيعــى بود كه نگاه ها به مديرانى معطوف شــود كه مدت هاســت 
از بازنشســتگى آنها گذشــته و با اين حال همچنان در اين مناصب 

مشغول هستند.
استانداران جزو اين گروه از افراد هستند كه بايد به زودى جاى خود 
را به مديران جديد بدهند؛ امرى كه طبق گفته مسئولين كشور، آبان ماه 

سال جارى عملياتى خواهد شد.
اين موضوع در ســطح اســتان نيز از همان روز نخست اجراى قانون 
منع به كارگيرى بازنشســتگان مورد توجــه قرار گرفت و با توجه به 

بازنشسته بودن مدير ارشد استان، بحث تغيير استاندار جدى شد.
البته اين تغيير ســال گذشــته و به دنبال آغاز به كار كابينه دوازدهم 
نيز مطرح شــد، اما آن زمان به رغم برخى حمايت ها از اين تغيير و 
حتى معرفى چهره هايى به عنوان گزينه استاندارى از طرف گروههاى 
سياســى در اســتان، جامه عمل نپوشــيد و تصميم دولت بر ماندن 

نيكبخت بود.
امروز اما با توجه به قانون مذكور چنينن تغييرى اجتناب ناپذير است 
و به زودى بايد شــاهد معرفى فرد جديد براى مديريت استان باشيم، 
هرچند اين مهم شــايد قدرى زمان ببرد، اما نبايد بيش از حد مشمول 

زمان گردد.
 بر اين اســاس تالش ها و حركت هاى مناسب و الزم جهت فراهم 
نمودن زمينه هاى يك تغيير خوب كه به هموارتر شدن مسير توسعه 

استان كمك نمايد، به طور جدى ترى صورت گيرد.
از طرفى بزرگان و فعاالن  اســتان نبايد اجازه دهند در فضاى سياسى 
شاهد نوعى تشتت و پراكندگى باشيم و هر از گاهى گزينه اى مطرح 
و آنگاه به فراموشى سپرده شود و از چهره هاى جديد نام برده شود.

تعدد گزينه ها همراه با اسامى و اشخاص زياد بدون توجه به جايگاه 
اســتان و در نظر رفتــن ويژگى هاى آن افراد نه تنها پروســه تعيين 
استاندار را طوالنى مى كند، بلكه از انجام اين مهم در شرايط مناسب 

و مساعد جلوگيرى خواهد كرد.
ســرعت و دقت در اين زمينه بايد به طــور همزمان مورد توجه قرار 
گيرد تا ضمن جلوگيرى از طوالنى شدن زمان معرفى استاندار جديد، 
زمينه براى يك تغيير خوب و ســپردن زمام امور به فردى شايســته 

فراهم گردد.
مردم انتظار دارند با هر تغييرى در هر سطحى نوعى تبديل به احسن 
اتفاق بيافتد و با آمادن فرد جديد تحوالت خوبى در اســتان صورت 

گيرد تا روند توسعه و پيشرفت استان بيش از پيش شتاب بگيرد.  

همداني ها 100 ميليون ليتر بنزين 
صرفه جويي كردند

 در 6 ماهــه اول ســال 97، با 
مصــرف 78 ميليون مترمكعب گاز 
منطقه  در   CNG فشــرده طبيعي 
همدان، به ميــزان 100 ميليون ليتر 
در مصرف فــرآورده بنزين صرفه 

جويي شد.
مديــر منطقــه با اعــالم  اين خبر 
گفت: از ابتداي سال جاري تا پايان 
شهريورماه، با بررسي آمار مصرف 
سوخت پاك، شــاهد كاهش 5 /1 درصدي آن نسبت به مدت مشابه 

سال 96 هستيم.
به گزارش روابط عمومي شــركت پخش فــرآورده هاي نفتي منطقه 
همدان، امين روســتايي بيان كرد: درحال حاضر استان همدان داراي 
42 باب جايگاه فعال عرضه گاز طبيعي فشــرده cng بوده كه بدون 
وقفه و به نحو مطلوب به مردم اين خطه از ميهن اســالمي ســوخت 

رساني مي كنند.
روستايي افزود: در شش ماهه اول سال 97، ناحيه ي مركزي با مصرف 
8/ 22 ميليون مترمكعبي سوخت پاك در صدر مصرف كنندگان نواحي 
تابعه قرار داشته كه با اين ميزان عرضه، از مصرف 30 ميليون ليتر بنزين 

در اين ناحيه صرفه جويي شده است.
مدير پخش منطقه همدان اطمينان داد: تكريم مشــتريان و ســوخت 
رساني شايســته به مراجعان بطور مستمر در دستور كار بوده و مورد 
پايش قرار مي گيرد و تمهيدات ايمني و رفاهي بيشتر مراجعه كنندگان 
به اين مراكــز، از جمله مطالبات منطقه از مالكان بخش خصوصي و 

بهره برداران است.
وي افــزود: در حال حاضر روزانه كنترل هــاي الزم و اطمينان براى 
كســب اطالع از ارائه ســرويس و آمادگي جايگاه هاي فعلي عرضه 
سوخت پاك انجام شده و در صورت بروز مشكل، اقدامات احتمالى 

الزم به سرعت صورت مى گيرد.
اين مقام مســئول با تأكيد بر لزوم اعمال كنترل برچسب سوختگيري 
مجاز خودروها توسط عوامل مســتقر در جايگاه هاي گاز طبيعي، از 
شهروندان خواست كنترل هاي دوره اي مخازن و اتصاالت را جدي 
بگيرند و هرگز به دستكاري سيســتم گازسوز خودرو خود مبادرت 

نكنند.

 علنى شــدن مصوبات در ســايت و 
روزنامه ها و ليست ميزان حقوق اعضاى 
شــورا يكى از اقدامات شــوراى شــهر 
همــدان در دوره پنجم خواهــد بود تا 

شايعات كمتر شود.
رئيس شوراى شــهر در بازديد سازمان 
فناورى شــهردارى همدان بــا تأكيد بر 
اينكه بايد مســتندات مديريت شــهرى 
به صورت شــفاف در اختيار مردم قرار 
گيرد، گفت: به دنبال اين هستيم تا شاهد 
تحول اساســى در شفاف سازى عملكرد 
مديريت شهرى داشته باشيم كه اين امر با 
هوشمند شدن سيستم، امكان پذير است.

كامران گردان بابيان اينكه در حال حاضر 
مشــكالت فراوانى گريبانگير شهردارى 
همدان اســت، گفت: اگــر تمامى امور 
مديريت شهرى از شــيوه سليقه اى دور 
و به فناورى روز نزديك شــود، شرايط 

به نفع اين مجموعه، تغيير خواهد كرد.
ــر  ــد ب ــا تأكي ــر، وى ب ــزارش مه ــه گ ب
اينكــه شفاف ســازى كامــل امــور در 
شــوراى شــهر همــدان از اولويت هــاى 
ــزود:  ــت، اف ــهر اس ــى ش ــان محل پارلم
ــايت و  ــات در س ــدن مصوب ــى ش علن
ــاى  ــوق اعض ــت حق ــا و ليس روزنامه ه
شــورا يكــى از اقدامــات شــوراى پنجــم 
خواهــد بــود تــا شــايعات كمتــر شــود.
گــردان بــا بيــان اينكه شفاف ســازى، 
الكترونيكى كردن امور شهرى و رسيدن 
به شــهر الكترونيك از ضروريات است، 
گفت: بر همين اساس با قدرت بيشترى 
پيش خواهيم رفت تا حداقل 80 درصد 
اين امور را به منظور جلوگيرى از رانت 

و فساد پيش ببريم.
وى با اشــاره بــه برنامه هاى ســازمان 
فناورى اطالعات شــهردارى، بيان كرد: 
با توجه بــه نيازهاى شــهر و مديريت 
شهرى بايد طرح ها و برنامه هاى مناسب 
عملياتى  و  اولويت بنــدى  مجموعه  اين 
شــوند؛ البته تمام اين مباحث را بايد در 
بودجه ريزى دفاع شوند كه به طور قطع 

حمايت خواهيم كرد.
ــات و  ــاورى اطالع ــازمان فن ــس س رئي
ــا  ــز ب ــدان ني ــهردارى هم ــات ش ارتباط
اشــاره بــه مأموريــت ســازمان در تحقــق 
شــهردارى هوشــمند، گام هــاى برداشــته 
ــهر  ــق ش ــير تحق ــازمان در مس ــده س ش
هوشــمند در ســال 97 و برنامه هــاى 
آتــى ســازمان در 3 ســال آينــده، گفــت: 
شــهردارى هوشــمند گامــى بــزرگ 
ــدان  ــمند هم ــهر هوش ــق ش ــراى تحق ب

اســت.
رضا عســگرى افزود: حركت به سوى 
شهردارى هوشــمند همدان را مطابق با 
محورهاى مصــوب همايش بين المللى 
شهر هوشمند در تهران به منظور تكريم 
روان سازى  شــهروندان،  امور  تسهيل  و 
فرآيندهــاى معمول شــهردارى و ايجاد 
 ،IT بســتر مناســب و مطمئن مبتنى بر

برنامه ريزى كرده ايم.
وى با اشــاره بــه برنامه ها و نقشــه راه 
ســازمان فاوا شهردارى همدان بر اساس 
محورهــا و شــاخص ها بــراى تحقق 
شهردارى هوشمند اظهار كرد: راه اندازى 
يكپارچه  سيستم  شهردارى،  جامع  پرتال 
شهرسازى، سيستم كنترل پروژه، سيستم 
يكپارچه ادارى و مالى، ســامانه مديريت 
بحــران، سيســتم جامع آمــارى، خريد 

خدمات مشاوره در زمينه مشاركت شبكه 
فيبر نورى، طرح جامع فناورى اطالعات، 
وب سرويس استعالم هويتى، اپليكيشن 
همراه، مركز داده ثانويه و توســعه شبكه 
فيبر نورى از جملــه پروژه هاى تعريف 

شده اين سازمان در سال 97 است.
عســگرى بــا اشــاره بــه راه انــدازى 
وضعيــت  و  مصوبــات  اتوماســيون 
گفــت:  شــهر،  شــوراى  در  حضــور 
گزارش هــاى  لحظــه اى  دسترســى 
آناليــن، مشــاهده فرآيندهــا و وضعيــت 
اقدامــات  بــودن  شــفاف  كارهــا، 
جملــه  از  مســتندات  مشــاهده  و 
ويژگى هــاى اتوماســيون شــوراى شــهر 

اســت.
 الكترونيكى شــدن امور، فساد 
و رانــت را در شــهردارى به صفر 

مى رساند
 نايــب رئيــس شــوراى شــهر همــدان نيــز 
عنــوان كــرد: در حــوزه فنــاورى اطالعات 
شــود،  هزينــه  هرچقــدر  شــهردارى  
ــر آن، بازگشــت ســرمايه  ــد صــد براب چن
خواهــد داشــت بــه طــورى كــه اگــر تمام 
پروژه هــاى عمرانــى شــهر را متوقــف 
كنيــم و بــه امــور فنــاورى بپردازيــم، 
مجموعــه شــهردارى ضــرر نخواهــد كرد. 
حميد بادامى نجات با اشاره به تخصص 

نيروهاى فناورى شهردارى افزود: بخش 
اعظمى از امور شــهردارى توســط اين 
سازمان پشــتيبانى مى شود كه اميدواريم 
تمامى خدمات پيش بينى شــده در زمان 
عموم مردم به بهره بردارى  مناسب براى 

برسد.
به گزارش مهــر، بادامى نجات ادامه داد: 
جامعه و شــهر همدان روز به روز رو به 
پيشرفت است و بايد مجموعه مديريت 
شهرى را دائمًا با تكنولوژى  روز همگام 
ســازيم كه اين مهم و همچنين انتظارات 
مــردم، وظيفه ســنگين ترى بــر دوش 
شــهردارى  اطالعات  فناورى  ســازمان 

همدان خواهد گذاشت.
وى با اشاره به موقعيت استراتژيك شهر 
همــدان، گفت: اين ظرفيــت در همدان 
وجــود دارد كه به عنوان پايلوت شــهر 
الكترونيك در كشــور شــناخته شــود؛ 
بنابرايــن انتظار مى رود همدان توســط 
ســازمان فاوا شــهردارى به سمت شهر 

هوشمند پيش برود.
اينكــه  بيــان  بــا  بادامى نجــات 
الكترونيكــى شــدن رونــد كارهــا، فســاد 
ــر  ــه صف ــه ب ــت را در آن مجموع و ران
راه انــدازى  كــرد:  عنــوان  مى رســد؛ 
سيســتم يكپارچــه مديريــت شــهرى بــه 
منظــور روان ســازى عملكــرد نيروهــاى 
ــه  ــه خدمــات ب انســانى و ســهولت ارائ
شــهروندان جــزو نيازهــاى غيرقابــل 
امســال  كــه  اســت  چشم پوشــى 

كرده ايــم. پيــدا  ورود  جدى تــر 
نايب رئيس شوراى شهر همدان همچنين 
بــا تأكيد بر برون ســپارى و الكترونيكى 
كــردن امور مديريت شــهرى، افزود: با 
توجه بــه مزاياى اجراى ايــن امور در 
شــهر انتظار داريم خدمات شــهردارى 
به صورت الكترونيكى، برون ســپارى و 
حضــورى ارائه شــود. بادامى نجات از 
مصوبات  مديريــت  ســامانه  راه اندازى 
شــوراى شــهر همدان در آينده نزديك 

خبر داد.

 اجراى عدالت جنســيتى از ســوى 
حــوزه زنان و خانواده بــه جد در حال 

پيگيرى است.
معــاون رئيس جمهور در امــور زنان و 
خانواده  روز گذشــته در سفر يك روزه 
خود به همدان  در جلسه قرارگاه اقتصاد 
مقاومتــى اســتان همدان با بيــان اينكه 
كارگروه اقتصاد مقاومتى در امور بانوان 
شــكل گرفته اســت، اظهار كرد: در سه 
مصرف  الگوى  اصالح  كارآفرينى،  زمينه 
و عدالت جنسى طرح هايى ارائه شده كه 

در حال فعاليت هستيم.
وى افــزود: طرح تــاب آورى اجتماعى 
در اســتان همدان چندى است در حال 
برگزارى اســت كه با انجــام اين طرح 
آگاهــى خانواده هــا و زنان نســبت به 

آسيب هاى مختلف افزايش مى يابد.
معــاون رئيــس جمهور در امــور زنان 
و خانــواده يكى از محورهــاى اقتصاد 
مقاومتــى را توجــه به مفهــوم عدالت 

دانســت و گفــت: جامعه ما بــا وجود 
پشــتوانه ارزش هاى دينى بايد به مفهوم 
عدالت جنســيتى توجه خاص داشــته 

باشد.
وى ادامه داد: موضوع عدالت جنســيتى 
پيچيده نيســت فقــط بايــد در مناطق 
و شهرســتان هاى مختلــف و در هــر 
بخــش آمــارى ارائه دهيم تــا خألها و 

عقب ماندگى ها تشخيص داده شود.
ابتكار با بيان اينكه پنج ماهى مى شود در 
حوزه ورزش دختــران در دوره ابتدايى 
كارهاى جدى در حال شكل گيرى است، 
خاطرنشان كرد: تابستان امسال 76 هزار 
آموزگار آموزش ويژه اجراى ورزش در 

دوره ابتدايى را ديده اند.
وى با اشــاره به اينكه در سال 95 و 96

سهم اشتغال بانوان در بخش دولتى قابل 
توجه بوده اســت، اضافه كرد: بايد نقش 
زنان هنرمند استان در خلق صنايع دستى 
مختلف در دو رويداد بزرگ گردشگرى 

همدان بى نظير باشــد، ضمن اينكه اين 
آمادگى وجــود دارد در توليد لباس هاى 
سنتى اقوام ايرانى با استان همكارى كنيم.
معــاون رئيــس جمهــور در امــور زنــان 
ــر اينكــه توجــه  ــا تاكيــد ب ــواده ب و خان
بــه شــرايط روســتاها و ايجــاد اشــتغال 
روســتايى موجــب مهــار مهاجــرت 
مى شــود،  شــهرها  بــه  روســتاها  از 
تصريــح كــرد: بيــكارى و ايجــاد شــغل 
كاذب يكــى از عوامــل اصلــى ايــن 
مهاجرت هاســت كــه منجــر بــه بحــران 
هويــت و گسســت خانــواده و قــوم 

مى شــود.
وى تأكيــد كــرد: از زمانــى كــه بــه 
دســتور مقــام معظــم رهبــرى سياســت 
اقتصــاد مقاومتــى ابــالغ شــده يــك 
درون زايــى  و  نگــرش  در  تحــول 
ــد در  ــه اســت، باي اقتصــاد شــكل گرفت
زمينــه اقتصــاد دانش بنيــان كار بيشــترى 
ــادى در  ــه زي انجــام شــود چــون فاصل

ــوم  ــا در عل ــردن پژوهش ه ــردى ك كارب
ــود دارد. ــرا وج ــه اج ــف در بدن مختل

معــاون رئيس جمهور در امــور زنان و 
خانــواده در خصوص اصــالح الگوى 
مصرف به عنوان يكى ديگر از محورهاى 
اقتصاد مقاومتى گفت: خوشبختانه استان 
همــدان در اصالح الگــوى مصرف و 
سرمايه گذارى انرژى هاى تجديدپذير در 

كشور پيشگام است.
معاون  ابتــكار  معصومه  اســت؛  گفتنى 
رئيس جمهور درامور زنان و خانواده در 
سفر يك روزه به استان همدان در جلسه 
ستاد اقتصاد مقاومتى استان شركت كرد 
و پس از آن از اورژانس اجتماعى شــهر 

همدان بازديد كرد.
وى ســپس نشستى با ســمن هاى فعال 
حوزه خانواده و احزاب خواهد داشــت 
و از روســتاهاى هــدف گردشــگرى 
اســتان بازديد كرده و در برنامه خانواده 
صداوسيماى مركز همدان حضور يافت.

آخرين وضعيت ساماندهى بلوار ارم
 از زبان شهردار همدان 

 ساماندهى بلوار ارم نسبت به كل طرح تا كنون 30 درصد پيشرفت 
داشته است.

 شهردار همدان از پيشــرفت 30 درصدى پروژه ساماندهى بلوار ارم 
خبر داد و گفت: با بيان اينكه پروژه ســاماندهى بلوار ارم در 2 جبهه 
اجرايى مى شود، افزود: جبهه شمالى انجام شده و جبهه جنوبى نيز به 
تازگى آغاز شده است و تعللى كه در كار به وجود آمد به علت اجراى 

لوله گذارى آب و برق و گاز توسط شركت هاى خدمات رسان بود.
عبــاس صوفى تصريح كرد: پروژه ســاماندهى بلوار ارم خوب پيش 
مى رود به طوريكه مى توان گفت اين پروژه نســبت به يك الين اجرا 

شده 70 درصد پيشرفت دارد. 
صوفــى در گفت وگو با ايســنا، با تأكيد بر اينكــه اين پروژه تا 
پايان ســال به اتمام خواهد رســيد، ادامه داد: براساس پيش بينى 
اوليه اين طرح براى اتمام پروژه ساماندهى بلوار ارم 15 ميليارد 

است.  نياز  اعتبار  تومان 
وى درباره اجرايى نشــدن سايت موزه پياده راه امام همدان خاطرنشان 
كرد: سايت موزه پياده راه امام خمينى(ره) به شهردارى ابالغ شده بود اما 
اعتبارات آن به سازمان مسكن و شهرسازى ابالغ شد و هنوز هزينه كرد 

اين اعتبار مشخص نشده است. 
شــهردار همدان با تأكيد بر اينكه اگر اعتبارات مســتقيم به شهردارى 
ابالغ مى شد كار سايت موزه نيز اجرا مى شد، گفت: مشكل كار اجرايى 
نشــدن ســايت موزه پياده راه امام(ره) عدم هماهنگى بين مســكن و 

شهرسازى و ميراث فرهنگى است. 

آمادگى ناوگان جاده اى همدان براى جابجايى زائران كربال
 نرخ كرايه زائران امسال هيچ افزايشى 

ندارد
 مديــركل  راهــدارى و حمــل و نقــل جــاده اى  اســتان اظهــار 
داشــت: بــا توجــه بــه نزديــك شــدن بــه ايــام اربعيــن بخش هــاى 
ــد  ــام مى دهن ــافران را انج ــى مس ــل، جابه جاي ــل و نق ــف حم مختل
ــال  ــراى انتق ــه ب ــن گزين ــن بخــش جــاده اى اصلى تري ــن بي و در اي

مســافران بــه شــمار مــى رود.
ــى  ــراى جابجاي ــاده اى ب ــاوگان ج ــى ن ــده از آمادگ ــى پناهن مصطف
ــزود:  ــر داد و اف ــارى خب ــال ج ــاه س ــن از اول آبان م ــران اربعي زائ
ــر عهــده ايــن اداره كل  ــران ب ــام عمليــات جابجايــى زائ در ايــن اي
بــوده و آمادگــى كامــل بــراى تمامــى عوامــل حمــل و نقــل انجــام 

شــده اســت.
ــرخ  ــورم، ن ــود ت ــا وج ــه داد: ب ــده ادام ــر، پناهن ــزارش مه ــه گ ب
بليــت نــاوگان حمــل و نقــل جــاده اى هيــچ افزايشــى نــدارد و بــه 

ــود. ــه مى ش ــته فروخت ــال گذش ــاى س نرخ ه
مديــركل راهــدارى اســتان همــدان پيــش فــروش اينترنتــى بليــت 
ــوان  ــن اداره كل عن ــتور كار اي ــات در دس ــن را از اقدام ــاى اربعي ه
ــه  ــا در برنام ــروش شــود قطع ــرد: اگــر بليــت پيــش ف ــه ك و اضاف

ــود. ــد ب ــى خواه ــك خوب ــا كم ريزى ه
ــادآور شــد: شــركت هــاى مســافربرى بايــد ســرويس هــاى  وى ي
رفــت و برگشــت را بــر عهــده بگيرنــد و توقــف اتوبــوس هــا در 

مرزهــا بــراى گرفتــن صــورت وضعيــت نيــز ممنــوع اســت.

اعزام 8 هزار دانش آموز همدانى به مناطق عملياتى دفاع مقدس 
 معاون پرورشــى و فرهنگى اداره  كل آموزش و پرورش اســتان همدان از اعزام 8 هزار دانش آموز به مناطق عملياتى دفاع مقدس 

در اين استان خبر داد. 
حسن آقايوسفى، با بيان اينكه برگزارى اردوهاى راهيان  نور دانش آموزى يكى از برنامه هايى است كه با مشاركت آموزش و پرورش 
، ســپاه و بسيج انجام مى شود و همواره مورد اســتقبال دانش آموزان و خانواده هاى آنان قرار مى گيرد، افزود: به منظور درونى كردن 

ارزش ها موظف هستيم جوانان را با هويت تاريخى و ارزشى گذشته كشور آشنا كنيم.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، وى بيان كرد: اردوهاى راهيان  نور به طور قطع دانش آموزان را متوجه فرهنگ متعالى جهاد و 

شهادت مى كند و آنها با حضور در مناطق عملياتى بخشى از وقايع جنگ حق عليه باطل را درك مى كنند.
وى ادامه داد: دانش آموزان استان همدان از مناطق عملياتى 8 سال دفاع مقدس شامل خوزستان، اروندرود، فكه، هويزه و يادمان هاى 

شهداى گرانقدر جنوب و غرب كشور ديدن مى كنند.
آقايوســفى با بيان اينكه راويان دفاع مقدس در طول ســفر به سرزمين نور خاطراتى از دوران طاليى دفاع مقدس را براى آنان بازگو 
مى كنند وبرنامه هاى فرهنگى وهنرى مختلف براى دانش آموزان اجرا مى شود، گفت: اعزام كاروان راهيان نور هر سال تأثير بسزايى در 

روحيه ايثار و شهادت  طلبى دانش آموزان برجاى مى گذارد.
معاون پرورشى و فرهنگى اداره كل آموزش وپرورش استان همدان اظهار داشت: اين اردوها مى تواند براى دانش آموزانى كه جنگ را 

نديده اند خاطرات جوانانى را ورق بزند كه از جان خود گذشتند تا اسالم را زنده نگه دارند.

دالل هاى ميوه شناسايى مى شوند 
 براى شناسايى و برخورد قانونى با دالالن به زودى طرحى اجرا مى شود.

رئيس اتاق اصناف همدان، در گفت و گوى  با ايرنا اظهار داشــت: برخورد قانونى با دالالن و واســطه ها به طور حتم قيمت ها را 
متعادل مى كند.  

حســين محرابى نظارت بيشــتر بر ميادين بار راراهكار مهمى دانست و گفت: به زودى واحد نظارت و بازرسى در ميدان بار همدان 
مستقر و دست دالالن از بازار ميوه و تره بار كوتاه مى شود. محرابى خاطرنشان كرد: تاثير واسطه ها در خريد و فروش ميوه انكارناپذير 
اســت و بيشترين ســود حاصل از اين معامله نصيب قشر دالل شده و كمترين سود را باغدار و كشاورز مى برد. رئيس اتاق اصناف 
همدان اضافه كرد: با همكارى تعزيرات حكومتى، صنعت، معدن و تجارت و شهردارى كانكسى براى بررسى شكايت ها و شناسايى 
دالالن در ميدان بار راه اندازى مى شــود. محرابى يادآورشــد: اگر قيمت ها به صورت هفتگى از تهران دريافت شــده و چند دست 
چرخيدن ميوه نيز منتفى شود مى توان به تثبيت قيمت و ساماندهى اوضاع آشفته بازار ميوه اميدوار بود. وى با بيان اينكه معضل دالالن 
و واســطه يك شبه حل نخواهد شد اظهار داشــت: در حال حاضر تنها راهكارى كه موثر باشد، تشديد نظارت بر ميدان بار است و 

چنانچه پيشنهاد و يا راه حل ديگرى مردم به نظرشان مى رسد استقبال مى كنيم. 
محرابى گفت: وجود يك ارگان نظارتى و حضور ماموران در ميدان بار بى ترديد از لحاظ جو روانى تاثير گذار است و منجر به كاهش 
تخلف و جرائم مى شــود. رئيس اتاق اصناف خاطرنشــان كرد: خريد بهترين نوع ميوه با قيمتى متعارف و متعادل حق مردم است و 

براى احقاق حق مصرف كنندگان تالش مى كنيم. 

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده:

پيگير اجراى عدالت جنسيتى در جامعه هستيم

رئيس شوراى شهر:

دريافتي هاي شورا علني اعالم مي شود
1- سخنگوي شوراي شهر در اروپا به سر مي برد. گفته مي شود مولوي 
براي مدت يك ماهه با اخذ مرخصي به آلمان ســفر كرده است. گويا 
دليل اين ســفر پيگيري امور شخصي مي باشــد. گفتني است برخي 

خبرها از اختالف وي با اعضاي شوراي شهر خبر مي دهد!
2- تعدادي از شهرداران استان شامل قانون بازنشستگي مي شوند. گفته 
مي شود شهرداران 2 شهر از شهرهاي استان بزودي بازنشسته مي شوند. 
گويا مهلت بازنشستگي شهرداران تا پايان فصل پاييز اجرايي خواهد 
شد. گفتني است مسئوالن اســتان در اعالم ليست مديران بازنشسته 

سكوت كرده اند.
3- فرماندار همدان جزو بازنشسته هاســت. گفته مي شود تعالي جزو 
مديراني اســت كه نزديك سن بازنشستگي رســيده و تا پايان سال 
بايد از پُســت خود خداحافظي كند. گفتني اســت فرماندار همدان 
جزو مديراني اســت كه از حمايت ويژه نيكبخت علي رغم عملكرد 

نامشخص برخوردار بوده است.

خبـر
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13 كارخانه فرآورده هاى لبنى در نهاوند تعطيل شده 
است 

 در ســال هاى قبل، نهاوند داراى 17 كارخانه توليد لبنيات بود اما امروز اين تعداد به 
4 كارخانه كاهش پيدا كرده است كه اين موضوع به اقتصاد شهرستان بسيار زيان رسانده 

است.
 نماينــده مردم نهاوند در مجلس با بيان اينكــه توانمند كردن واحدهاى توليدى و 
صنعتى نهاوند ســبب برون رفت از مشكل  فعلى  اشتغال است، اظهار داشت: براى 
اينكه شهرســتان حركت رو به جلو داشته باشــد و وضعيت اشتغال آن بهبود يابد 
بايد به مشــاغل خانگى و  كارگاه هاى توليدى و صنعتى بزرگ مقياس نگاه ويژه اى 

داشــته باشيم تا اين واحدها توانمند شوند.به گزارش تسنيم حسن بهرام نيا تصريح 
كرد: سرمايه گذاران در شهرســتان يك فرصت و ظرفيت بسيار مهم هستند كه بايد 
بــراى بيرون آمدن نهاوند از وضعيت فعلى از آن ها اســتفاده كنيم تا موتور رونق و 

توليد به حركت در بيايد.
بهرام نيا افزود: مشكل بيكارى يكى از مهمترين مشكالت شهرستان است و شهرستان با 

توجه به جمعيتش بيشترين آمار بيكارى را در استان دارد.
وى عنوان كرد: در گذشته نهاوند روزانه با توليد 540 تن شير مهم ترين توليد كننده شير 
اســتان بود اما متأسفانه امروز توليد شير در نهاوند به 40 تن رسيده است و كارخانه هاى 

لبنيات نهاوند شير مورد نياز خود را از اصفهان تامين مى كنند.

بهرام نيا بيان كرد: در سال هاى نه  چندان دور نهاوند داراى 17 كارخانه توليد لبنيات بود اما 
امروز اين تعداد به چهار كارخانه رسيده است كه اين موضوع به اقتصاد شهرستان بسيار 

ضربه زده است و در افزايش بيكارى در شهرستان تاثير داشته است.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى گفت: نهاوند قطب توليد محصوالت 
كشــاورزى در استان است و ســاليانه 370 هزار تن محصوالت زراعى و 110 هزار تن 
محصوالت باغى در نهاوند توليد مى شــود كه اگــر اين مقدار محصوالت را به صورت 
خام از شهرســتان خارج نكنيم در ايجاد اشتغال در شهرســتان بسيار تاثيرگذار خواهد 
بود و ارزش افزوده بااليى را براى شهرســتان در پى خواهد داشــت و اقتصاد نهاوند را 

متحول مى كند.

آدينه

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  بـه كانال تلگرامى زير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

 شــهر كبودراهنگ بــا جمعيتى در 
حــدود 21 هزار نفر و با وســعتى در 
حدود 520 هكتار در شــمال اســتان 
شهردارى  همچنين  است.  گرديده  واقع 
كبودراهنگ يكى از شهرداريهاى باسابقه 
استان همدان در حالى شصتمين سالگرد 
تاسيس خود را پشت سر مى گذارد كه 
در سال جارى با مديريت شهردار جوان 
و پر تالش همــت مضاعفى در بهبود 
شرايط شهرنشينى و عمران و شهرسازى 

از خود به نمايش گذاشته است. 
مهندس رستمى باســابقه بيش از 15 
سال در سمتهاى مختلف در شهردارى 
و تحصيالت كارشناسى ارشد به عنوان 
شهردار منتخب در گفتگوى با خبرنگار 
همدان پيام ضمن پاسخ به پرسش ها،  
به عملكرد شــش ماهه شهردارى در 
سال جارى ســخن گفت كه در ادامه 

مى خوانيد.
  لطفا خودتان را معرفى كنيد؟

 روح ا... رســتمى به عنوان شــهردار و 
خدمتگذار شــهروندان عزيز كبودراهنگ 
ضمن تقدير از زحمات همكاران عزيزم 
در شــهردارى كبودراهنگ و تشــكر از 
جنابعالى و همكاران محترمتان بابت وقتى 
كه براى مصاحبه قائل شديد در خدمت 

شما هستم.
  مهمترين مشــكالت شهر از 
نظر شــما چه چيزهايى مى باشد 
و براى رفع آنهــا چه برنامه هايى 

داريد؟
متاسفانه شهر ما داراى مشكالت زيادى 
در حوزه مديريت و خدمات شهرى است 
كه با يك مصاحبه نمى توان به همه آنها 
اشاره كرد اما برخى از مهمترين مشكالت 
موجود را خدمتتــان عرض مى نمايم از 
جمله مســائل مرتبط با مالكيت اراضى 
همچــون مباحث ادعــاى اراضى وقفى 
كه عمده بافت شــهر و زمين شهرى كه 
بيش از 40 هكتار از اراضى شهر را شامل 
شــده و همواره مانعى در مباحث توسعه 
شــهرى همچون تفكيك و صدور پروانه 
بوده و درصدد ايجــاد راه حل قانونى و 
منطقى با مذاكرات و نشستهاى تخصصى 
با مســئوالن مربوطه از جملــه مديران 
محترم اوقاف، استاندارى و اداره كل راه و 

شهرسازى مى باشيم. 
كاهش اعتبــارات دولتى شــهرداريها و 
شــهردارى ما از ديگر مشكالت فعلى ما 
مى باشد كه در راستاى هدف مندى يارانه 
ها كســر گرديده و رايزنى هاى زيادى با 
مقامات ذيصالح از جمله نماينده محترم 
جهت بازگردانــدن آن صورت داده ايم. 
همچنين برخى مشكالت اقتصادى باعث 
افزايش قيمت تمام شده انجام پروژه ها و 
مشكل تامين اعتبار گرديده كه بسيارى از 
پيمانكاران ديگر راغب به انجام پيمان و 
پروژه ها نيســتند اما اميدواريم با افزايش 
درامدهــاى كوششــى كه در شــش ماه 
گذشــته با همت همكاران نسبت به سال 
قبل ايجاد گرديده نسبت به رفع آنها اقدام 
كنيم. ضمناً با توجه به اينكه عمده حجم 
پروژه هاى عمرانى شامل آسفالت معابر 
مى شود متاسفانه به علت افزايش قيمت 
قير و عدم تحويل به موقع و مشــكالت 
حمل و نقل ايجاد شده مشكالت عديده 
اى در اجراى آسفالت معابر داشتيم كه با 
پيگيريهاى فراوان تا حدى مرتفع گرديده 
و پــروژه خوشــبختانه در حال اجرا مى 

باشد.
 كمبود نيروى انسانى متخصص و انباشت 
بسيارى از مشــكالت چندين سال قبل 
بويژه در حوزه شهرســازى و امالك كه 
موجب مراجعات مكرر شــهروندان مى 
شــود نيز از مشــكالت ديگر شهردارى 

ما مى باشــد كه با ايجاد كميســيونهاى 
تخصصــى و صــرف وقت مناســب با 
مشــورت كارشناسان شــهر و استان در 
صدد رفع آنها هســتيم و چندين پرونده 
چندين ســاله نيز تاكنون در همين زمينه 
حل و فصل گرديده اســت. مســاحت 
زياد بافت فرســوده كه حدود 90 هكتار 
را شامل ميگردد نيز در توسعه شهر حائز 
اهميت مى باشــد كه اميدواريم بتوانيم با 
بازآفرينــى پايدار در ميــان مدت و بلند 
مــدت اقدامــات موثرى در ايــن زمينه 
صورت پذيرد. نبود اشــتغال پايدار هم 
از طرفى موجب گســترش افراد دست 
فروش و وانت بارها شــده كــه برنامه 
مدونى جهت ســاماندهى آنها در دست 
اقدام داريم و با تكميل ميدان ميوه و تره 
بار تا حد زيادى اين مسئله مرتفع خواهد 
شد كه نيازمند همكارى برخى نهادهاى 
ديگر از جمله اماكــن، نيروى انتظامى و 
پليس راهــور و البته تاميــن اعتبار الزم 
هم مى باشــد. نبود محل دائمى ترمينال 
مســافربرى هم از ديگر مشكالت شهر 
بوده كه اميدواريم با تامين اعتبار در محل 
مناسب حداكثر تا سه سال آتى جانمايى 

و بهره بردارى گردد.
 يكى ديگر از مشــكالت شهر كه چند 
دهه موجب بروز مشــكالتى در شــهر 
گرديده مسطح بودن شهر و عدم هدايت 
مناسب آبهاى سطحى شهر مى باشد كه 
برنامه كاملى براى حل اين مشكل بعد از 
چند دهه در دســت تهيه و اجرا داريم و 
اعتبار مناسبى هم براى آن تخصيص داده 
ايم و هــم اكنون نيز اليروبى چند كانال 
اصلى شهر در حال اجرا مى باشد تا در 
زمان بارندگى كمترين مشكالت آبهاى 
سطحى را شاهد باشيم. همچنين با فعال 
نمودن ستاد مديريت بحران شهر و ايجاد 
اكيپ واكنش سريع بحران شهر و تجهيز 
آنها سعى نموده ايم تا با آمادگى كامل در 
بحرانهاى احتمالى از بروز مشــكالت و 
خسارات احتمالى جلوگيرى به عمل آيد. 
از مهمترين مشكالت ديگر شهر، بحث 
يك طرفه شدن خيابان امام خمينى (ره) 

مى باشد. عرض كم خيابان و محوريت 
بازاريان محتــرم در اين خيابان موجب 
ترافيك شديد عصرگاهى و ايام خاص 
و اعيــاد مى گردد كه تنهــا راه حل آن 
برداشتن رفوژ وسط خيابان و يك طرفه 
شدن آن مى باشد. در اين زمينه جلسات 
متعدد كارشناســى برگزار و پيش طرح 
آن نيز تهيه گرديده و مصوبات شــوراى 
ترافيك نيز تاييدى بر لزوم اجراى آن مى 
باشــد با اينحال از كسبه محترم تقاضاى 
همكارى بيشــتر در اين زمينه مى رود 
چرا كه به جرات مى توان گفت شــروع 
توسعه و پيشرفت اين محل با يك طرفه 
شــدن اين خيابان محقق خواهد شــد 
ضمن اينكه بيشتر مشتريان به علت پيدا 
نكردن جاى پارك از خريد منصرف مى 
شــوند در حاليكه ساعات پارك خودرو 
بــه علت نبود طرح پاركبان بســيار باال 

بوده و شــرط اجراى طرح پاركبان نيز 
يكطرفه شــدن خيابان مى باشــد لذا از 
همشــهريان عزيز خواهشمنديم ضمن 
حمايت از اين عمليات در زمان اجراى 
طرح نيز همكارى الزم با عوامل اجرايى 

و شهردارى صورت پذيرد.
  وضعيت مالى شــهردارى  در 
خصوص بودجه و اعتبارات چگونه 

است؟ 
9 ميليــارد و چهارصــد ميليون تومان 
بودجه ســال 97 بوده كــه اميدواريم تا 
پايان ســال محقق گــردد.  هرچند كه 
تاكنون كســرى داشــته ايــم. در زمان 
انتصــاب مــن نيــز در تاريخ بيســتم 

فروردين متاســفانه هيچ ذخيره پولى 
نداشــتيم و با بدهى بيش از 5 ميليارد 

تومان شــهردارى را تحويــل گرفتيم. 
با تغييراتــى كه در ســاختار و جايگاه 
نيروى انسانى شــهردارى ايجاد كرديم 
اى  مالحظه  قابل  افزايش  خوشــبختانه 
در درامد كوششــى شهردارى داشته ايم 
و قانونمندى و ســالم ســازى بيشتر در 
فضاى خدمت يكى از اصلى ترين برنامه 
هاى مــا بوده و با شــعار تكريم ارباب 
رجوع و جديت در كار در ســال جارى 
خوشبختانه على رغم اينكه به گواه همه 
كارشناســان بدترين سال درامدى براى 
شــهرداريهاى كشور بود توانستيم عمده 
امورات ضرورى را انجام دهيم و چرخ 
پروژه هاى شــهردارى همواره در حال 

حركت بوده است.

 در ادامه از شهردار خواستيم تا گزارشى 
از عملكرد 6 ماهه شهردارى ارايه نمايد 
وى عمده عملكرد فعاليتهاى شــهردارى 

كبودراهنگ را به شرح ذيل عنوان كرد.
1- افزايــش درآمــد كوششــى به طور 
چشمگير در شش ماهه اول سال جارى 

نسبت به گذشته.
2- تجهيــز ناوگان خدمات شــهرى و 
مكانيزه شــدن حمل زباله براى اولين بار 
در تاريخ شــهردارى وخريد باكس هاى 
زباله به تعداد 60 دستگاه و صرفه جويى 
حدود ســيصد ميليون تومان در 3 ماه.( 
جهت مقايسه بايد گفت در طول 5 سال 
گذشته كمتر از 10 باكس زباله خريدارى 
شده و حمل زباله تاكنون بصورت سنتى 

صورت ميپذيرفته است).
خيابانهــاى   ) معابــر  آســفالت   -3
وليعصــر-22 بهمن - امــام خامنه اى و 
در مرحله دوم مدرس-منظريه - بســيج 
و لكه گيرى شــهر و برخى خيابانها) به 
مقدار 3000 تن در فاز نخست و 4000

تن در فاز جديد.
4- جدول گذارى در معابر مختلف مثل 
باهنر، منظريه، بلوار امــام رضا( جدول 
گــذارى، خاك ريــزى، كمك به نصب 
تيرهاى برق روشــنايى) ، مدرس، كوچه 
هــاى مختلف همچون رمضان، شــهيد 
حضرتى، شــهيد مقيمى، بهسازى كانال 

كوچه جنب ستاد 5 و ...
5- اليروبى كانال پشــت مسجد جامع 
پس از چند دهه و تقدير شــهروندان در 

اليروبى  اينخصوص، 

ى  ا بتــد ا
كانال خيابان شهيد مدنى.

6- انجام موزاييــك پياده روها همچون 
خيابان مطهرى، بلوار مدرس، بلوار بعثت 

و ...
7- اصالح و مرمت مبلمان شــهرى در 

پاركها براى اولين بار.
8- شــروع پروژه پياده رو سازى با طرح 

برگرفته از پياده راه در بلوار بعثت.
9- اتمــام طــرح بهبود عبــور و مرور 
ترافيكى شهر توسط مشــاور و اصالح 
ميادين و گذرگاهها و ارايه به شــوراى 

ترافيك جهت تصويب.
10- ارايه طرح اصالح و بهسازى ميدان 
وليعصر و در دستور كار قرار گرفتن آن 

پس از سالها بالتكليفى.
11- پيگيرى از فرماندهى محترم پايگاه 
نــوژه جهت نصــب المــان هواپيماى 

شكارى در ميدان شهيد نوژه.
در حال اجرا بودن تكميل   -12
المان شهداى گمنام گرانقدر و تكميل آن 

با تامين اعتبار تا پايان سال. 
13- احداث 4 آبخورى مناســب براى 
اولين بار در گلزار شــهدا و تحويل يك 
تانكر آب جهت تاميــن آب اضطرارى 

غسالخانه.
14- مخلوط ريزى و زيرسازى خيابانهاى 
مسكن مهر براى اولين بار و تقدير اهالى 

از شهردارى.
15- اصــالح و بهســازى پيچ خطرناك 
و حادثه خيز جــاده بابان ظرف كمتر از 
48 ســاعت با فعاليت جهــادى تيم فنى 
و خدماتــى شــهردارى و جلوگيرى از 
حوادث مكرر رانندگى براى اولين بار و 

پس از چند دهه در اين نقطه.
16-  اقدامات مناسب شهردارى در امور 
فرهنگى، ارايه خدمات شهرى مناسب در 
ايام محرم، آذين بندى و فضاسازى شهر 
درمناسبات و برگزارى روز پاك، بازديد 
از مدارس و ورزشــكاران و استقبال از 
قهرمانان و حضور در زورخانه و حمايت 
از ورزشهاى ســنتى، برگزارى جشنهاى 
عيد فطــر، مراســم زيارت عاشــورا و 
غبارروبى مزار شــهدا ، برگزارى مسابقه 
نقاشى و جشــن بزرگ انقالب در پارك 
الله و پخش زنده ازصدا و سيماى استان.

در  شــهردار  اى  دوره  حضــور    -17
مســاجد محالت و بررســى مشكالت 

اهالى محله ها.
18- مالقــات مردمى تقريبا در تمام ايام 
هفتــه و حتى روزهــاى تعطيل. حضور 
هفتگى شــهردار در ميز خدمت به همراه 
مســئولين شهردارى و پاســخ به ارباب 

رجوع بطور مستقيم.
19- نگهدارى حــدود 16 هكتار فضاى 
ســبز در شــرايط مشــكالت كم آبى، 
گلكارى، هــرس درختان و سمپاشــى 

درختان.
20-  برگزارى نشستها و هم انديشيهاى 
مختلــف از جمله: با نماينــده مجلس، 
بررســى وضعيــت نظارت بر ســاخت 
و ســازها در شهر با مســئولين مرتبط، 
پيگيرى مشــكالت اراضى زمين شهرى 
با كارشناسان و مســئول امور حقوقى و 
امالك راه و شهرســازى اســتان و مدير 
كل امور شــهرى و شوراهاى استاندارى 
و سرپرســت راه و شهرســازى، مديــر 
كل امــور اقتصــادى و دارائى اســتان، 
رياســت برنامه و بودجه اســتان، مدير 
كل ارزش افزوده اســتان، با مســئولين 
اداره اوقــاف و امور خيريه شهرســتان، 
هماهنگى احداث اورژانس اجتماعى در 
شهرستان،كميســيونهاى فنى، درامدى و 
شهرسازى و بررسى پرونده هاى مختلف.

21- بهبود ســاختار نيروى انســانى و 
بــاال بردن بهره ورى انســانى در اداره با 
تعيين جايگاه افــراد و ارائه برنامه كارى 

به پرسنل.
22- افزايش ساعات خدمت رسانى مفيد 

به همشهريان عزيز.
23- عملكرد مناســب واحد شهرسازى 
و جارى شدن ضوابط اصولى در صدور 
عمــده گواهيها و بازديدهاى روزانه و به 

روز نمودن پرونده هاى شهرسازى.
24- بهســازى ساختمان شــهردارى با 
كمتريــن هزينه و افزايــش زيربنا و نيز 
مناسب سازى نماى داخلى اتاقها و آماده 
شدن طرح گنبد شيشــه اى براى نماى 

مناسب.
25- انجــام حــدود 140 عمليات اطفاء 
حريق و امداد و نجات توســط تيم آتش 

نشانى شهردارى كبودراهنگ.
26- رنگ آميزى جداول، ســرعتكاهها، 
المانها، اســتخر وتيرهاى بــرق پاركها و 

بلوارها.
27- اصالح روشــنايى پاركها و نظافت 
كلى اســتخر پارك الله و بهبود وضعيت 

نمازخانه پارك الله.
ــوق  ــوارد ف ــه م ــر اســت ك ــه ذك الزم ب
ــه در  ــات صــورت گرفت برخــى از اقدام
ــاه  ــش م ــهردار در ش ــدى ش ــان تص زم
گذشــته و بــا وجــود مشــكالت عديــده 
ــال  ــك ري ــروش ي ــدون ف ــارى و ب اعتب
از امــوال منقــول و غيــر منقــول بــوده و 
اميــد اســت در شــش ماهــه دوم چنانچــه 
توفيــق خدمــت مســتمر باشــد بــا تالش 
ــى  ــزى كارشناس ــه ري ــف و برنام مضاع
ــاز  ــكوفايى و آغ ــال ش ــى را س ــال آت س

پيشــرفت شــهر اعــالم نماييــم.
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شهردار كبودراهنگ:

شهيد سردار همدانى ثابت كرد راه شهدا با  تمام توان براى عمران و آبادانى شهر تالش مى كنيم
تداوم دارد

 نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شهر همدان گفت: شهيد 
سردار همدانى افتخار مردم مجاهد همدان است كه ثابت كرد اين ديار 
همواره شايسته لقب دارالمجاهدين است و راه شهدا در اين ديار تداوم 

دارد .
آيت ا... غياث الدين طه محمدى در آيين عبادى سياســى نماز جمعه 
همدان گفت: سردار همدانى، مدافع غيور حريم واليت و سرباز حقيقى 
حضرت ولى عصر(عج) در راه دفاع از اســالم و انديشه ناب حسينى 

جان خود را فدا كرد.
خطيب نماز جمعه همدان با بيان اينكه اين اســتان قطب گردشــگرى 
جهانى شده است افزود: در روزهاى گذشته سفيران 60 كشور خارجى 
به همدان آمدند تا تاريخ كهن همدان را مشاهده كنند و از نزديك با ديار 
هگمتانه آشــنا شوند. نماينده ولى فقيه در همدان گفت: در ديدارى كه 
ســال هاى گذشته رهبر معظم انقالب به شهر همدان داشتند، فرمودند 
همدان تاريخ حكومتى دارد و گردشگران از ده ها كشور به شهر همدان 
مى آيند. محمدى گفت: گردشگرى در ايران ما رنگ و بوى معنوى هم 

دارد و كشورهاى ديگر بايد از انقالب و دين ما درس بگيرند.
وى ادامه داد: گردشــگرى دينى توجه به انسانيت و انسانهاى بزرگ در 

هر شهر است.
نماينده ولى فقيه در همدان با بيان اينكه امروز صنعت گردشگرى جنبه 
اقتصادى به خود گرفته و به راهكارى براى تعالى اقتصادى تبديل شده 
است اظهار داشــت: گردشگرى صنعتى پاك است و با شرايط اقليمى 
همدان و برخــوردارى از مواهب طبيعى و اماكــن تاريخى مى تواند 

زيرساختى براى ايجاد پايگاهى اقتصادى باشد.
 تعريف تروريست در ادبيات انقالب و آمريكا تفاوت بسيار 

زيادى دارد
امام جمعه نهاوند با اشاره به تصويب CFT در مجلس، گفت: تعريف 

تروريست در ادبيات انقالب و آمريكا تفاوت بسيار زيادى دارد.
حجت االسالم والمسلمين عباسعلى مغيثى گفت: رهبرى  در سخنان اخير 
خود گفتند بن بست وجود ندارد و آن هايى كه بن بست نمايى مى كنند 

خيانت كار هستند يا نمى فهمند كه اين گونه عمل مى كنند.
وى بابيان اينكه تكيه بر توان داخلى حالل مشكالت است كشور است، 
گفت: اگر بخواهيم عوامل ماندگارى انقالب را بررســى كنيم همه آن 
اقداماتى اســت كه جوانان انقالبى در همين كشور با استفاده ازآنچه در 

اختيار داشتند انجام دادند و به ثمر نشست.
امام جمعه نهاوند با اشــاره به حماســه حضور 700 هزارنفرى جوانان 
بسيجى در رزمايش ســپاهيان حضرت محمد رسول اهللا(ص)، گفت: 
بعضى مى خواهند تأثير اين حماسه را ناديده بگيرند اما بعد از 40 سال 
اين همه جوان و نسل بعد از انقالب مى تواند براى دشمن پيام هاى زيادى 

داشته باشد.
امام جمعــه نهاوند در پايان تصريح كرد: راهپيمايى اربعين پيام وحدت 
امت اسالمى اســت كه نتيجه همدلى و هم زبانى امت اسالم است لذا 
مردم و مسئولين بايد در اين زمينه هر آنچه در توان دارند به كار بگيرند.

كشف و شناسايى 400 فقره انشعاب 
غير مجاز در بهار

 مدير اسبق امور آب و فاضالب روستايى شهرستان بهار طى گزارش 
عملكردى؛ از كشف و شناسايى 400 فقره انشعاب غير مجاز آبرسانى از 

سال 94 تا نيمه نخست سال جارى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شــركت آب و فاضالب روســتايى استان ، 
محمد ابراهيم فراهانى ضمن ارائه گزارش عملكرد امور آب و فاضالب 
شهرستان بهار از سال 94 تا نيمه نخست سال جارى،گفت: خوشبختانه 
طى مدت مذكور در حوزه تامين آب شهرستان بهار، موفق به حفر 12
حلقه چاه دستى دهانه گشاد عميق و نيمه عميق ،كف كنى ،اليروبى و 
حفر گالرى 24 حلقه چاه دستى و قنات،اليروبى و كف شكنى 2 حلقه 
چاه عميق وبهسازى و ساماندهى 10 دهنه چشمه و قنات در روستاهاى 
ســيمين ، باباعلى، همه كسى، نورآباد ، فسيجان ، سنگ سفيد ، روان ، 

چوتاش، حسين آباد آشورى ، جعفرآباد ، رسول آبادسفلى شديم.
وى ادامه داد: همچنين در همين حوزه اجراى  17 كيلومتر خط انتقال با 
لوله پلى اتيلن  در مجتمع آق بالغ لتگاه ، حسين آباد آشورى، دولت آباد، 
كوشك آباد ، آب باريك ، سيمين زاغه و پرلوك نيز محقق شد ضمن اينكه 
اجراى شبكه داخلى ، نصب و استاندارد سازى انشعابات در روستاهاى 
آب باريك و سيمين زاغه و رايكان عليا هم در حوزه تامين آب اممكان 
پذير گرديد. فراهانى در بخش ديگرى از ســخنان خود با اذعان به اينكه 
همچنين در حوزه احداث و تجهيز؛ ســاخت مخزن بتنى در روستاهاى 
سيمين ، آب باريك و حصار قره باغى به حجم 750 متر مكعب محقق 
شد، اظهار كرد: در همين راستا؛تجهيز و فنس كشى حريم چاه روستاهاى 

هارون آباد ، پرلوك ، سيمين و راه هموار نيز عملياتى شد.
وى همچنين ضمن اشــاره به خدمات امور آب و فاضالب شهرستان 
بهار در بازه زمانى ياد شده در حوزه تعميير و نگهدارى، گفت: اصالح 
و توســعه شبكه هاى آبرسانى به طول10 كيلومتر در سطح روستاهاى 
تابعه، بازسازى شبكه نصب شيرآالت و استاندارد سازى در روستاهاى 
رســول آباد سفلى ، رايكان عليا و دهنجرد، اصالح و بازسازى مخازن 
زمينى و هوايى به تعداد 7 باب شامل اجراى سقف مخزن ، بازسازى با 
استفاده از مواد نانو ، جوشكارى و رنگ آميزى مخزن هوايى در همين 

راستا به نتيجه رسيد.

افزايش سطح 
زيركشت زعفران 
در فامنين
 مديــر جهــاد كشــاروزى شهرســتان 
فامنيــن از افزايــش ســطح زيــر كشــت 

زعفــران در ايــن شهرســتان خبــر داد. 
 جعفــر كاويانى دلشــاد در گفت وگو با 
ايســنا، گفت : با توجه به اينكه زعفران 
نياز آبى كم داشته و توليد زعفران صرفه 
اقتصــادى بااليى دارد مــى   تواند يكى 
از محصوالت باغى مطــرح در اصالح 

الگوى كشت منطقه باشد . 

وى تصريــح كرد : درحال حاضر حدود 
7 هكتار زمين زراعى در شهرســتان به 
كشت زعفران اختصاص دارد و پيش بينى 
مى شود اين سطح در شهرستان به حدود 

8 هكتار برسد . 
ــر اينكــه زعفــران  ــا تأكيــد ب كاويانــى ب
محصولــى اقتصــادى بــراى كشــاورزان 

 : كــرد  اظهــار  مى شــود،  محســوب 
ــا  ــرف ب ــم مص ــى ك ــران محصول زعف
اشــتغالزايى باالســت كــه طــى 7 ســال 
ــه  ــازى ب ــردارى اســت و ني ــل بهره ب قاب
ماشــين آالت ســنگين و انبــار نــدارد و 
ــود دارد.  ــز وج ــعه آن ني ــت توس قابلي

شــناخت   : كــرد  خاطرنشــان  وى 

ــورد  ــد م ــى باي ــان داروئ ــت گياه ظرفي
ــا  ــد و ب ــات باش ــز تحقيق ــه مرك توج
منطقــه  در  آب  كمبــود  بــه  توجــه 
توســعه كشــت هاى كــم آب بــر از 
ــد گام  ــى مى توان ــان داروئ ــل گياه قبي
ــى آب  ــه جوئ مهمــى در راســتاى صرف

ــد.  باش

گزارش ويژه
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خبـر

بـرخبرخبر
خ با اين اليحه مخالف هستم

  عضو كميسيون عمران مجلس گفت: تجربه چهل ساله تعامل ابرقدرت ها با 
انقالب اسالمى اين را نشان مى دهد كه CFT راه حل مشكالت كشورنيست.
نماينده مردم دشتى و تنگستان در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با فارس، 
گفت: تجربه چهل ســاله ما اين را نشان داده كه هرگاه ايران بر مبناى احترام به 
حقوق و مناسبات بين الملل عمل كرده است، ابرقدرت ها به سرگردگى آمريكا 
به جاى آن كه اين اقدام ما را مورد تقدير قرار دهند، در برابر حسن نيت ما جز 

بدنيتى، دشمنى و تخاصم راه ديگرى را در پيش نگرفته اند.
سيدكمال الدين شهريارى با تأكيد بر اينكه اين احتمال وجود ندارد كه پيوستن 
به اين كنوانسيون ها مشكل ما با ابرقدرت ها و دنياى استكبار را حل كند، گفت: 
آنها از پيوستن ايران به همين كنوانسيون ها، دستاويزى براى فشار بيش تر بر ايران 

مى سازند و از اين رو من به نمايندگى از مردم به اين اليحه راى منفى داده ام.

نشست اتحاديه بين المجالس هفته جارى در ژنو 
برگزار مى شود 

 يكصد و ســى ونهمين نشســت اتحاديه هاى بين المجالــس هفته جارى در 
ژنو برگزار مى شــود. به گزارش فارس، يكصد و ســى ونهمين نشست اتحاديه 
بين المجالس 22 تا 26 مهرماه با شعار «رهبرى پارلمان ها در ارتقاء صلح و توسعه 
در عصر نوآورى و تغييرات فناورى» در ژنو برگزار مى  شــود. نمايندگان اعزامى 
به اين نشســت عالوه بر شــركت در مجمع عمومى و شوراى بين المجالس در 
كميته هاى دائمى صلح و امنيت بين الملل، توسعه پايدار و تجارت،  دموكراسى و 
حقوق بشر، امور سازمان ملل،  نشست زنان، نشست جوانان، نشست گروه آسيا 
پاسفيك و پنل هاى تخصصى حضور خواهند داشت. سيده فاطمه حسينى به عنوان 
سرپرست هيأت، پروانه مافى، كاظم جاللى، على اصغر يوسف نژاد، سيدمصطفى 
ذوالقدر، محمد باسط درازهى، على نجفى خوشرودى و اسفنديار اختيارى هيأت 

اعزامى مجلس شوراى اسالمى ايران به اين نشست را تشكيل مى دهند.

برخى به خبر كذب انتخاب دبير جديد شوراى 
نگهبان دامن زدند

 ســخنگوى شوراى نگهبان به خبر منتشر شــده در فضاى مجازى مبنى بر 
انتخاب دبير جديد شوراى نگهبان واكنش نشان داد.

به گزارش ايســنا، عباســعلى كدخدايى در اين باره نوشت: سخنى منسوب به 
داستايوسكى است كه مى گويد؛ كسى كه به خودش دروغ مى گويد و به دروغ 
خودش گوش مى دهد،  كارش به جايى خواهد رسيد كه هيچ حقيقتى را نه از 
خودش و نه از ديگران تشخيص نخواهد داد.خبرى كذب مبنى بر انتخاب دبير 
جديد شوراى نگهبان منتشر شــد و برخى افراد رسانه اى نيز به آن دامن زدند.  
اين در حالى بود كه انتخابات هيأت رئيسه شورا هر سال در 26 تير ماه برگزار 
مى شــود. هر چه فكر كردم كه چرا اين خبر ســراپا غير صحيح ساخته شده، 

نفهميدم، اما تعجب از عده اى كه از فرط بيكارى به آن دامن زدند. 

 مدير كل قضايى و اجراى احكام سازمان 
زندان هاى كشور به تازگى اعالم كرده، ايران 
بيش از ساير كشــورها زندانى دارد و دليل 
آن هم اين موضوع پيش پا افتاده اســت كه 
قانونگذار، حبس را در مجازات همه جرايم 
تعميم داده است و به همين دليل ما امروز با 
آمار باالى زندانيان مهريه و بدهكاران مالى 

در زندان ها مواجه هستيم.
نماينده مردم مالير و نائب رييس كميسيون 
حقوقى و قضايى مجلس شــوراى اسالمى  
در گفت وگــو بــا ايلنا در واكنــش به اين 
اظهارات گفــت: قانونگذار حبــس را در 
بســيارى از جرائم به عنــوان يكى از انواع 
مجازات ها مقرر كرده و به قاضى اين اختيار 
را داده اســت كه حبــس را تعيين كند، اما 
هميشه در كنار حبس مجازات هاى ديگرى 
از جمله جزاى نقدى، شالق، حبس تعليقى، 
تعويق اجراى حكم، آزادى مشروط و ... نيز 

وجود دارد.
محمد كاظمى با بيان اينكه عناوين حقوقى 
بسيارى وجود دارد كه به استناد اين عناوين 
قاضى مى توانــد حكم صادر كند، ادامه داد: 
اينكه گفته شــود، قضات موظف هســتند، 
حبس را به عنوان مجازات براى انواع جرائم 
تعيين كنند، خير اينطور نيســت. قضات نيز 
بايد شــرايط زنــدان را بدانند و متوجه اين 
موضوع باشــند كه در حال حاضر زندان ها 
چه شــرايط بدى دارنــد و از همين رو از 

مجازات حبس به ندرت استفاده كنند.
شــرايط جامعــه ايجاب مى كنــد، قضات 

مجازات حبس تعين نكنند
به گــزارش ايلنا، نائب رييس كميســيون 
حقوقى و قضايى درباره آمار باالى زندانيان 
جرائم مالى غيرعمد بــه ويژه مهريه گفت: 

در مــورد افرادى كه جرمــى را براى اولين 
بار مرتكب مى شــوند و ســابقه دار نيستند، 
قاضى مى تواند حكــم زندان را صادر كند، 
اما اجراى حكم را به تعويق بياندازد. شرايط 
جامعه هم ايجاب مى كند، قضات از حبس 

استفاد نكنند.
كاظمى ادامه داد: در خصوص مهريه هم قوه 
قضاييه بعد از اينكه اين شــرايط خاص در 
جامعه ايجاد شــد و سكه به شدت افزايش 
قيمت داشت بايد در بخشنامه اى به قضات 
اعالم مى كرد؛ با توجه به اين شرايط اعسار 
بدهكاران مهريه را بپذيرد. ما نيز در مجلس 
طرحى را در دست اقدام داريم تا اين معضل 
را برطرف كنيــم. در بحث محكوميت هاى 
بدهــكاران مالى قانون اين اختيــار را داده 

است كه اعسار فرد بدهكار پذيرفته شود.

قضــات هنــوز عــادت بــه اســتفاده از 
مجازات هاى جايگزين ندارند

وى با بيان اينكــه البته قضات هنوز عادت 
به استفاده از مجازات هاى جايگزين ندارند، 
تصريح كــرد: قوه قضاييه نيز اخيرا اقدامات 
خوبى در زمينه حبس زدايى داشته و اليحه 
حبس زدايى در دستور كار كميسيون قضايى 
اســت، در حــال حاضر نيــز در برخى از 
اســتان ها قضات از اين اختيارات اســتفاده 
كرده و بجاى اين كه فرد مجرم را به زندان 
بفرســتند، از مجازات هاى جايگزين مانند 

اقدامات اجتماعى استفاده مى كنند.
اين نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى 
با تاكيد براينكه متاسفانه بايد بپذيريم اقتصاد 
جامعه ما بيمار است، تصريح كرد: از سوى 
ديگر وقتى بــا افزايش چشــمگير جرائم 

اقتصــادى از جمله ســرقت، قاچاق مواد 
مخــدر، كالهبردارى و ... مواجه هســتيم، 
نمى توانيم از قوه قضاييه اين انتظار را داشته 
باشيم كه زندان ها را خلوت كند. در برخى 
از جرائم مجرمان ســابقه دار هســتند و در 
بســيارى از مواقع قاضى ناچار است حبس 

را براى فرد مجرم در نظر بگيرد.
 زندان ها مشكل منابع مالى دارند

ايــن نماينده مجلس در بخــش ديگرى از 
صحبت هايش درباره حضــور زندانيان در 
اردوگاه هــاى كار اجبــارى در زنــدان نيز 
خاطرنشــان كرد: اســتفاده از اردوگاه هاى 
كار هيچ منــع قانونى ندارد، در حال حاضر 
نيز كارگاه هايــى در زندان ها وجود دارد كه 
زندانيان در آنجا فعاليت مى كنند، اما متاسفانه 

مشكل منابع مالى در زندان ها وجود دارد.
كاظمى همچنين با بيان اينكه گاهى اوقات 
زنــدان آن بازدارندگى الزم را ندارد، گفت: 
عليرغم اينكه زندان بايد دانشــگاهى براى 
هدايت افراد خاطى باشد، متاسفانه با توجه 
به اينكه نتوانســتيم طبقه بنــدى زندانيان را 
داشته باشــيم و نتوانســتيم بعضا آموزش 
مناسبى را به اين افراد بدهيم، به نظر مى آيد، 
امروز زندان ندامتگاه نيست و گاهى محلى 

براى آموزش انواع جرائم مى شود.
وى ادامــه داد: وقتى يك ســارق در كنار 
كالهبردار يا فروشــنده مــواد مخدر قرار 
مى گيرد يا يــك زندانى مهريه در كنار يك 
خالفكار ســابقه دار قــرار مى گيرد، طبيعى 
اســت كه آموزش هاى منفى بــه يكديگر 
مى دهند نــه مثبت، در نتيجه وقتى فردى به 
دليل يك ســرقت ســاده به زندان مى رود، 
وقتى از زندان بيرون مى آيد، ممكن اســت 

انواع جرائم را مرتكب مى شود.

 امروز دولت اختيارات كامل دارد و رهبر 
معظم انقالب نيز اختيارات الزم را به سران 
قوا داده اند و همه ما موظفيم به دولت كمك 

كنيم.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام دشمن 
در ديگر ميدان ها نتوانســت كارى از پيش 
ببرد و اكنون جنگ اقتصادى و روانى را آغاز 
كرده و به دنبال ايجاد فشــارهاى مضاعف 

داخلى است.
محمد باقر قاليباف در حسينيه امام خمينى 
(ره) شــهر همدان افزود: جنگ اقتصادى و 
روانى نقشــه دشــمن براى كمرنگ كردن 
اعتقادات و باورهاى مردم نســبت به آرمان 

هاى انقالب اسالمى است.
قاليباف با بيان اينكه يكى از اشــكاالت ما 
در اين زمينه، خــارج كردن مردم از عرصه 
اقتصاد است اضافه كرد: همانگونه كه مردم 
و به ويژه جوانان جنگ را اداره كردند اكنون 
نيز بايــد با دادن فرصت به آنها دســت به 

دست هم سختى مسير را هموار كنيم.
عضو مجع تشخيص مصلحت نظام گفت: 
عرصه امروز ما سخت تر از دهه 60 نيست 
و بايد همان مسيرى كه در پيروزى و تثبيت 
انقــالب و دفاع مقدس داشــتيم و با همان 

مجاهدت مسير پيش رو را طى كنيم.
قاليباف با گراميداشــت ياد و خاطره سردار 
شهيد حســين همدانى گفت: فرهنگى كه 
اين بزرگوار از خود به جاى گذاشــت در 
حقيقت فرهنــگ يك مجاهد در راه خدا و 
يك مجاهد بر اســاس فرهنگ قرآن و اهل 

بيت (ع) بود.
به گزارش ايرنا، وى با بيان اينكه امام خمينى 
(ره) جز براى رضاى خدا ســخنى به زبان 
نياورد، گفت: هدف از برگزارى اين آيين ها 
اين اســت كه بدانيم زير سايه نام اين شهدا 
هســتيم و بايد مسير اين شهيدان و انقالب 
را به خوبى بشناســيم چرا كه همين شهيد 

همدانى ها چراغ راه ما هستند.
قاليباف ادامه داد: شــهيد همدانى از پيش از 

انقالب و براى اين مردم و كشــور صادقانه 
و مخلصانه و بى نام نشان زحمت كشيد و 

لحظه اى آرام و قرار نداشت.
وى خاطر نشــان كرد: يكى از ويژگى هاى 
شــهيد همدانى اين بود كه همواره خود را 
وظيفه مند مى دانســت حتــى هنگامى كه 
مسئوليتى نداشــت از ارتباط با مردم غافل 
مصلحت  تشــخيص  كجكع  نبود.عضــو 
نظام افزود: شــهيد همدانى انســانى بسيار 
با عطوفت و مهربانــى بود و در همه مورد 
گذشت داشت حتى در مواقع حساس جنگ 
روحيه مقاومت، تالش و شجاعتش را هرگز 

فراموش نمى كنم.
قاليباف اضافه كرد: برخى از ما تا زمانى كه 
مسئوليتى داريم منافعى را دنبال مى كنيم اما 
شهيد همدانى چه در مسئوليت يا خارج از 

آن فقط اداى تكليف كرد.
وى با بيان اينكه در عين اين اســتقامت و 
توان، شــهيد همدانى مظلوميت خاصى نيز 
داشــت افزود: روحيه جوانمردانه و جذب 

افراد از ويژگى هاى شخصيتى وى بود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: 
اين مجاهد بزرگ هرگاه احســاس مى كرد 
مى تواند به مردم خدمت كند از آبروى خود 
هم مايه مى گذاشت.قاليباف خاطرنشان كرد: 
كسى كه اينگونه بى نام و نشان كار انجام دهد 
و ديده شدن برايش مهم نباشد نه در همدان 

بلكه در ســطح ملى و در بين امت اسالمى 
مى درخشد.

 دشمن شناسى ويژگى بارز شهيد 
همدانى بود

فرمانده سپاه انصارالحسين (ع) استان همدان 
نيز گفت: يكى از صفت هاى بارز شــهيد 
سرلشگر حسين همدانى دشمن شناسى وى 
بود و اين شهيد در تمام مراحل انقالب و از 
جمله مبارزه با طاغوت ونظام هاى مخالف 

جمهورى اسالمى پيشقدم بود.
مظاهر مجيدى، اظهار داشــت: اين شــهيد 
بزرگوار در جريــان زندگى با خداى خود 
صادقانــه عهــد و پيمان بســت و به عهد 
خود وفادار ماند.وى خاطر نشــان كرد: اين 
شهيد عالى مقام با امام و رهبرى انقالب نيز 
صادقانه پيمان بســت و اين صداقت شهيد 
همدانــى بود كه موجب شــد در مراســم 
تشــييع وى و براى پاسداشت چندين سال 
مجاهدت وى، اقشار مختلف مردم حاضر 

شوند.
مجيدى يادآورى كرد: شهيد همدانى در قبل 
و بعد از انقالب همــواره خود را به عنوان 
سرباز كوچك اسالم نشــان داد و 40 سال 
در اين راه مجاهدت كرد و ذره اى از صراط 

مستقيم دورى نكرد.
فرمانده سپاه استان همدان گفت: اين شهيد 
هميشه در سختى ها اولين كسى بود كه در 

صحنه هاى مختلف حاضر مى شد همچنين 
شهيد همدانى قبل و بعد از انقالب توانست 
راه مستقيم را طى كند.مجيدى بيان كرد: اين 
شهيد بزرگوار داراى بصيرت بااليى بود كه 
اين بصيــرت در فتنه 88 و در دفاع از حرم 

حضرت زينب(س) خود را نشان داد.
وى تاكيد كرد: براى شــهيد سرلشــگر 
همدانى تفاوتى نداشــت كــه در منطقه 
شــلمچه به دفاع از اسالم بپردازد يا در 
سوريه و حلب در مقابل دشمن بايستد.
چهارم  نســل  امــروز  افزود:  مجيــدى 
شــهيد  كه  را  مســيرى  همان  انقــالب 
همدانى پيمود، طى مى كند و شــهيدان 

مدافع حرم نمونه اين موضوع است.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
با اشاره وعده رهبر معظم انقالب در نابودى 
رژيم صهيونيستى تا 25 سال آينده دامه داد: 
اگر امروز ســردار همدانى در بين ما بود در 

اين مسير قرار مى گرفت.
مجيدى با بيان اينكه ما بايد دشمن خود را 
به خوبى بشناسيم و ترديدى در آن نداشته 
باشيم گفت: امروز با داشتن رهبرى حكيم 
و فرزانه راه خيلى روشــن اســت و شهيد 
همدانى اين راه را به شايستگى انتخاب كرد.

وى بيان كرد: شهداى مدافع حرم، قدم جاى 
پاى اين بزرگ مرد گذاشتند و رسالت سردار 

شهيد را ادامه دادند.

شرايط براى گران كردن بنزين 
مناسب نيست

 يك عضو كميســيون انرژى مجلس با بيــان اينكه بنزين تا پايان 
امسال گران نخواهد شــد، گفت: اكنون شرايط مناسبى براى افزايش 

قيمت بنزين نيست.
احمد صفرى در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به زمزمه هايى كه درباره 
افزايش قيمت بنزين شــنيده مى شــود، افزود: هيچ صحبتى از گرانى 
بنزين در كميسيون انرژى مجلس مطرح نيست و دولت نيز پيشنهادى 

در اين زمينه به مجلس نداده است.
صفرى معتقد اســت، گران شدن بنزين با تاثير بر ناوگان حمل و نقل 
عمومى باعث افزايش هزينه ها و گران شــدن تمام كاالها خواهد شد 
كه در شــرايط فعلى كشور مردم ديگر تحمل پذيرش گرانى بيشتر را 

ندارند.
وى به مشكالتى كه نرخ كنونى پايين بنزين ايجاد كرده از جمله قاچاق 
سوخت هم اشاره كرد و گفت: براى جلوگيرى از قاچاق سوخت بايد 
كارت هاى سوخت دوباره به چرخه برگردد و هر فرد سهميه مشخصى 

در ماه داشته باشد.
به گفته اين نماينده مجلس، با برگشتن كارت سوخت، بنزين بايد دو 
نرخ داشته باشــد كه منطقى است نرخ بنزين سهميه بندى همان هزار 

تومان باقى بماند و نرخ بنزين آزاد نيز 1500 تومان باشد.
صفرى با اشاره به اينكه برخى سهميه 60 ليتر در ماه را براى كارت هاى 
ســوخت پيشــنهاد مىدهند، تاكيد كرد: اين ميزان بسيار كم است و 
ســهميه اى كه براى هر كارت سوخت در نظر گرفته مى شود بايد 90

ليتر باشد.
وى خاطرنشان كرد: با اين روش هم گرانى بنزين به مردم فشار وارد 

نمى كند و هم جلوى قاچاق سوخت گرفته خواهد شد.

كميسيون آموزش، اتفاق مدرسه تاكستان را 
بررسى مى كند

 سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تاكيد كرد كه اين 
كميسيون اتفاق مدرسه تاكستان كه به موجب آن فردى بدون مجوز و 
هماهنگى اقدام به گرفتن تســت قند خون از دانش آموزان كرده است 

را پيگيرى خواهد كرد.
ميرحمايت ميرزاده در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: با وجودى كه هفته 
جارى هفته تعطيالت مجلس جهت سركشى نمايندگان به حوزه هاى 
انتخابيه است، بنده از طرف كميسيون مامور به بررسى سانحه رانندگى 
واژگونى اتوبوس دانش آموزان در تبريز شــدم تا گزارش مربوطه را 

ارائه كنم كه هنوز بررسى ها ادامه دارد.
وى افزود: قطعا كميســيون آموزش در اولين جلسه بعد از تعطيالت 
مجلس عالوه بر بررســى حادثــه واژگونى اتوبــوس دانش آموزان، 
موضوع اتفاق رخ داده در مدرسه تاكستان را مورد پيگيرى قرار داده و 

تصميمات الزم را اتخاذ خواهد.

80 درصد مشكالت كشور داخلى است
 رئيس شــوراى فرهنگى نهاد رياست جمهورى گفت: مقام معظم 
رهبرى اختيارات به سران سه قوه داده و به رفع مشكالت مردم اهتمام 
دارند. آقايان بايد مسائل اين جلسه را به زيرمجموعه خود منتقل كنند. 

در ادارات ما يك ركود و رخوت همه را گرفته است.
حجت االسالم سيدرضا اكرمى در گفت وگو با فارس، ضمن اشاره 
به ديدار دو ســاعت و نيمه رهبر انقالب با شوراى عالى هماهنگى 
اقتصادى بيان داشت: با اطالعات ناقصى كه من از وضعيت كشور 
دارم به ايــن جمع بندى رســيدم كه ما در داخل كشــور ظرفيت 

بسيارى داريم. 
وى درمورد ظرفيت هاى كشور خاطرنشان كرد: ظرفيت هاى بسيارى 
همچون آب و هوا، منابع خدادادى زيرزمينى و رو زمينى و بســيارى 
ديگــر از منابع را در اختيار داريــم. واقعا ما مى توانيم در همه ابعاد از 
جمله مسائل اقتصادى فعاليت بســيارى داشته باشيم. به شرط اينكه 
همانطور كه امام على (ع) فرمودند فقط خواهان نباشيم بلكه جديت 

و اهتمام داشته باشيم. 
اكرمــى اضافه كرد: بايد بخش خصوصى، دولتى و تعاونى ها كارهاى 
مربــوط به خود را با قــدرت انجام دهند كه متاســفانه در اين مورد 

جدى نيستيم. 
رئيس شوراى فرهنگى نهاد رياست جمهورى با اشاره به اهميت كار 
مطبوعات تصريح كرد: مطبوعاتمان كه هر روز منتشر مى شود تشويق 
جامعــه به توليد و حمايت از صرفه جويى در مصرف و امثال اينها را 
نداريم. متاســفانه بخشى از روزنامه هاى ما به همديگر تهمت و اتهام 

و فحاشى مى كنند.

طرح «مبارزه با مفاسد اقتصادى» به 
كميسيون قضايى مجلس بازگشت

 عضــو هيــأت رئيســه مجلــس گفــت: طــرح مبــارزه بــا مفاســد 
اقتصــادى بــه كميســيون حقوقــى و قضايــى مجلــس ارجــاع شــد تا 
ايــن كميســيون، گــزارش جديــدى را در ايــن خصــوص بــه صحــن 

مجلــس ارائــه كنــد.
سيداميرحسين قاضى زاده هاشمى در گفتگو با مهر، درباره سرنوشت 
طرح «مبارزه با مفاســد اقتصادى» كه چندى پيش به بهانه بار مالى از 
دســتور كار مجلس خارج شده بود، اظهار داشت: اين طرح اخيرا در 

هيأت رئيسه مجلس مورد بررسى مجدد قرار گرفت.
طرح مبارزه با مفاسد اقتصادى شامل طرح هاى تشديد مبارزه با مفاسد 
اقتصادى در دستگاه قضايى و سازمان تعزيرات، طرح مبارزه با جرايم 
اقتصــادى، طرح الزام قوه قضاييه به اجراى اصل 49 قانون اساســى 
در مورد رســيدگى به اموال مســئوالن و طرح اعاده اموال نامشروع 

مسئوالن است.

ربيعى مسئول ايجاد 
«فضاى گفت وگوى اجتماعى» در دولت شد

 وزير ســابق تعاون، كار و رفاه اجتماعى مسئوليت ارتباط دولت با 
طيف هاى مختلف اجتماعى و سياسى را با عنوان «فضاى گفت وگوى 

اجتماعى» از طرف رئيس جمهور بر عهده گرفته است.
بــه گزارش فارس: طبق اين گزارش ديــدار صورت گرفته روحانى با 
فعاالن اصالح طلب و احتماال ديدار با فعاالن اصولگرا از وظايف على 
ربيعى بوده و قرار است طيفى از اقتصاد دانان نيز با روحانى ديدار كنند.

حضور هيأت ايرانى به رياست نماينده زن 
IPU در اجالس

 هيأت پارلمانى جمهورى اسالمى ايران به رياست نماينده تهران در 
مجلس براى شركت در يكصد و سى و نهمين اجالس شوراى اجرايى 

اتحاديه بين المجالس جهانى (IPU) وارد ژنو سوئيس شد.
ســيده فاطمه حسينى كه رييس شــوراى اجرايى ايران در اتحاديه بين 
المجالس جهانى اســت در گفت و گو با ايرنا، شــعار اين نشست را 
«رهبرى پارلمان ها در ارتقاى صلح و توسعه در عصر نوآورى و تغييرات 

فناورى» عنوان كرد.
وى گفت: نمايندگان اعزامى عالوه بر شركت در مجمع عمومى اجالس 
شوراى اجرايى اتحاديه بين المجالس جهانى در كميته هاى دائمى "صلح 
و امنيت بين الملل"، "توســعه پايدار و تجارت"، دموكراسى و حقوق 
بشر"، "امور سازمان ملل متحد" و" اجالسيه زنان و جوانان" و نشست"

آسيا - پاسفيك" و پنل هاى تخصصى شركت مى كنند.
حســينى تاكيد كرد: هيأت اعزامى در حاشــيه اين اجالس از فرصت 
حضور خود براى فعال ســازى ديپلماســى پارلمانى استفاده كرده و با 

نمايندگان كشورها ديدار و گفت و گو مى كند.
هيأت اعزامى ايران در يكصد و ســى و نهمين اجالس IPU را سيده 
فاطمه حســينى، پروانه مافى، على اصغر يوسف نژاد، مصطفى ذوالقدر، 
محمدباسط درازهى، على نجفى خوشرودى، اسفنديار اختيارى وكاظم 

جاللى تشكيل مى دهد.
اين نخستين بار است كه يك نماينده زن رياست هيأت پارلمانى ايران را 

در اين اجالس برعهده دارد.
حسينى نماينده تهران ششم شهريور ماه به عنوان رييس شوراى اجرايى 

ايران در اتحاديه بين المجالس جهانى (IPU) انتخاب شد.

واكنش معاون حقوقى رئيس جمهور به 
مسدود شدن دارايى هاى ايران در فرانسه

 احضار ســفير فرانســه بر عهده وزارت خارجــه، معاون حقوقى 
رئيس جمهور در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، در واكنش به 
اخبار منتشــره در خصوص مسدود شدن اموال وزارت اطالعات ايران 
در فرانسه اظهار كرد: از لحاظ حقوقى هر موضوعى كه عليه كشورمان 
اتفاق بيفتد را در معاونت حقوقى پيگيرى مى كنيم و دولت اين پرونده 

را هم دقيقا بررسى مى كند.
اســتلعيا جنيدى افزود: مسدود شــدن دارايى يك نهاد ايرانى موضوع 
پيچيده اى اســت؛ به اعتقاد من دولت بايد براساس گزارش هاى امنيتى 
و اطالعاتى كشور خودمان در خصوص برخورد با اين موضوع تصميم 
گيرى كند اما به لحاظ حقوقى اگر مقامات فرانســوى شكايتى عليه ما 

مطرح كنند ما موظف هستيم از خودمان دفاع كنيم.
جنيدى يادآور شد: احضار سفير فرانسه هم موضوعى است كه وزارت 

امور خارجه مسئول پيگيرى آن است.

«توافق مقام ارشد دولتى با "پاول دورف" 
درباره هاتگرام و تلگرام طاليى» 

 يك نماينده مجلس گفته است كه در ديدار مسئوالن دولتى با پاول 
دورف موســس تلگرام بر سر هاتگرام و تلگرام طاليى توافق صورت 

گرفته است.
سيده حميده زرآبادى عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى 
اســالمى در گفت وگو با تســنيم، با بيان اينكه 35 نماينده درخواست 
داشــته اند  براى بررسى مذاكرات بين مسئوالن كشورمان با مديرعامل 
تلگرام، ماده 236 آيين نامه داخلى مجلس اعمال شود، گفت: اين موضوع 
در كميسيون بررسى و قرار بر اين شد تا جمع بندى نهايى اين موضوع 

در غالب گزارشى به صحن علنى پارلمان ارائه شود.
وى با اعالم اينكه نماينده سوال كننده از آذرى جهرمى وزير ارتباطات 
در جلسه اى كه برگزار شد، معتقد بود مذاكرات بين دولتمردان و مديران 
تلگرام به صورت مخفيانه انجام شده است، ادامه داد: مسئوالن وزارت 
ارتباطــات اين موضوع را رد كردند. عضو كميســيون صنايع و معادن 
مجلس با بيان اينكه  نماينده سوال كننده معتقد بود در حال حاضر برخى 
خدمات در اختيار تلگرام در قالب هاتگرام و تلگرام طاليى گذاشته شده 
كه به نظر مى رسد در جلسه  مسئوالن دولتى با مديران تلگرام بر سر اين 
موضوع توافقى صورت گرفته است، افزود: مسئوالن وزارت ارتباطات 

اين موضوع را نيز رد كردند.

آخرين وضعيت پرداخت بدهى مطالبات 
سپرده گذاران مؤسسات اعتبارى

 نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى آخرين وضعيت پرداخت بدهى 
مطالبات سپرده گذاران مؤسسات اعتبارى را تشريح كرد.

به گزارش تسنيم، مسعود پزشكيان، در تشريح آخرين نشست نمايندگان 
ســران ســه قوه براى پيگيرى مشكالت مؤسســات مالى و اعتبارى، 
گفت: در آخرين نشســت مقرر شد كه عدم پرداخت مطالبات برخى 
سپرده گذاران تا سقف يك ميليارد تومان پيگيرى شود، چرا كه برخى از 
مؤسسات ادعا كرده بودند كه خط اعتبارى دريافت نكرده اند كه ادعاى 

صحيحى نبوده است.

نائب رييس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس:

جرايم اقتصادي 
افزايش چشمگيري داشته است

■  زندانيان بايد طبقه بندى شوند                        ■ طرح جديد مجلس براى كاهش محكومان مهريه

شهردار سابق تهران در همدان: 

همه موظفيم دولت را كمك كنيم
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بهداشتنكتهدانشگاه

آمادگى وزارت بهداشت براى خدمت به زائران
 وزير بهداشت ضمن تشريح اقدامات وزارت بهداشت براى حفظ سالمت زائرين 
اربعين حسينى، در عين حال از زائران خواست كه مراقبت سالمتى شان در حين سفر 

به كربال و نجف باشند.
 به گزارش ايسنا، سيدحسن هاشمى، با اشاره به افزايش توان خدمت رسانى اورژانس 
و گروه هاى بهداشتى در اربعين امسال ادامه داد: نيروهاى ما هم در مرزهاى شرقى و 

غربى و هم در بخشى از كشور عراق مستقرند. 
وى ادامــه داد: در اين ايام 17 هزار نيروى فوريت هاى پزشــكى، 900 آمبوالنس، 40 
گروه بهداشــتى، 10 هزار پزشك متخصص، پرســتار و ... به خدمت رسانى به زائران 

مشغول خواهند شد.

خانواده، مهم ترين ركن در كمك به درمان اعتياد 
 خانواده هنگام درمان اعتياد نقش اساســى دارند و حمايت و پذيرش فرد معتاد از 
طريق خانواده بسيار مهم است.رئيس انجمن مددكارى اجتماعى ايران در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، اظهار كرد: حمايت از افراد درگير در چرخه مواد مخدر مهمترين اقدام 
براى بهبود اين افراد است.ســيد حسن موسوى چلك با بيان اينكه نبود انگيزه در افراد 
معتاد باعث طوالنى شدن مدت درمان او مى شود، عنوان كرد: در اين زمينه خانواده ها 
نقش كليدى و اساسى دارند و حمايت و پذيرش اين افراد از طريق خانواده بسيار مهم 
است.وى افزود: در گام اول حمايت و توجه به افراد مصرف كننده موادمخدر و در گام 
دوم افزايش همراهى خانواده در حوزه اعتياد مى تواند منجر به شناخت و آشنايى بيشتر 

اعضاى خانواده با فرد معتاد و رها شدن سريعتر وى از بند اعتياد شود.

بانوان بسيجى در مسير اربعين 70 موكب ايجاد مى كنند
 60 تا 70 موكب براى ارائه خدمات به زائران توســط بانوان بسيجى در استان هاى 

مختلف در مسير راهپيمايان اربعين حسينى ايجاد مى شود.
رئيس سازمان بسيج جامعه زنان كشور در گفتگو با ايرنا گفت: در استان هاى مختلف 
برنامه ريزى براى ايجاد موكب هاى ويژه خدمات رســانى به زائران اربعين انجام شده 
است تا بانوان بتوانند خدمات مطلوبى به زائران در طول اين راهپيمايى عظيم اربعين 

حسينى ارائه دهند.
مينــو اصالنى افــزود: در موكب ها ارائه خدمــات به زائران، برپايــى نماز جماعت 
و ســخنرانى با موضوع احكام با حضور بانوان بســيجى برنامه ريزى شــده است كه 

اميدواريم بتوانيم بهترين خدمات را به زائران ارائه دهيم. 

كمبود داروهاى روانپزشكى در بازار دارويى
 با توجه به وضعيت كنونى اقتصادى افراد ديگر پولى براى رسيدگى 

به مشكالت روانى و سالمت روان خود ندارند.
 رئيس انجمن علمى روانپزشــكان ايــران گفت: داروهاى ايرانى 
مورد نياز براى درمان مشــكالت روانشــناختى در بازار كم است 
و نوســان دارد، اما به هر طريق تامين مى شــود، درباره داروهاى 
خارجى هــم بايد بگويم كه بر مبناى سياســت گذارى هاى ارزى 

كم وارد مى شوند.
مريم رسوليان در گفتگو با ايلنا، گفت: در خصوص اختالالت روانى 
آمار 23 درصدى در كشور وجود دارد كه مبناى پيمايشى ملى مربوط 
به چندين سال پيش است و مرحله جديد آن هم امسال اجرا مى شود، 
اما نكته قابل توجه اين اســت كه 23 درصد اختالل روانى در كشور 
ما نســبت به آمارهايى كه در كشورهاى ديگر وجود دارد، آمار زيادى 
نيســت، ولى بعضا به گونه اى مطرح مى شود كه انگار اين آمار سر به 

فلك كشيده است.
رسوليان تصريح كرد: در كشورى مثل دانمارك كه از نظر رفاه اجتماعى 
در ســطح بااليى قرار دارد، خودكشى و افسردگى بيشتر از كشور ما 
وجود دارد، البته اين بدان معنا نيست كه ما مشكالت اجتماعى نداريم.

وى تاكيد كرد: نارضايتى افراد از زندگى به معناى بيمارى افســردگى 
نيســت و بدان معناســت كه فرد نســبت به زندگى خود احســاس 
رضايتمندى ندارد و تاثير مســتقيم مســائل اقتصادى كشــور روى 
رضايتمندى و كيفيت زندگى افراد است، اما الزم به ذكر است مسائل 
اقتصادى اخير روى بيمارى هاى اصلى روانشناختى مثل اسكيزوفرنى 

تاثيرى ندارد.

ترفند هاى كاهش استرس 
در محيط كار كدامند؟

 هر فــردى در زندگى روزمره ممكن اســت دچار اســترس و 
اضطراب گردد. در اينگونه مواقع دانستن برخى از روش ها مى تواند 

در مبارزه با اضطراب به شما كمك كند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در دهه اخير موضوع استرس و 
آثار آن در ســازمان يكى از مباحث اصلى مديريت رفتار سازمانى را 
به خود اختصاص داده اســت؛ زيرا فشار عصبى در سازمان همچون 

آفتى فعاليت ها را تحليل داده و از بين مى برد.
توجه به محيط هاى شــغلى و شــرايط كار كاركنان امرى است كه 
موجب باال بردن كيفيت كار، حفظ ســالمت و بهداشــت كاركنان 
و بهــره جويى بيشــتر و بهتر از طول مدت ســنوات كارى آنها مى 
شــود. حدود 25 درصد احاد جامعــه، گرفتار يك نوع از اختالالت 
روانپزشــكى هســتند كه شــايع ترين نوع اختالالت، اســترس و 

افسردگى است.
مهم ترين نكته آن اســت كه شــايع ترين نگرانى ها در ميان مردان 
بــه ترتيب «نگرانى از آينده مالــى و اقتصادى»، «نگرانى از بيكارى» 
و «نگرانى از مســائل عاطفى» اســت و وضعيت نگرانى ها در ميان 
افراد بى ســواد، تحصيلكرده، افراد متاهل و مجــرد، مطلقه و افراد 
در تقســيم بندى طبقاتــى متفاوت بوده و تغييــرات رفتارى آنها از 

پيامدهاى نگرانى ها است.
اما شــايع ترين نگرانى ها در ميان زنان به ترتيب «نگرانى در مورد 
ســالمت يكى از اعضــاى خانــواده» ، «نگرانى از آينــده فردى و 
خانوادگــى»، «نگرانى از بيمارى، مصدوميت و معلوليت» و «نگرانى 

از آينده مالى و اقتصادى» است.
براســاس بررسى هاى انجام شــده، كاهش ميزان خواب، كم شدن 
روابط اجتماعى، ورزش، كم اشــتهايى، كاهش تعامالت خانوادگى، 
مطالعــه، تمركز و تفكر مفيد، كاركرد روزانه مانند تميز كردن محيط 
زندگى و كار، رابطه با همكاران يا همكالسى ها، پرخاشگرى، قرمز 

شدن صورت و... از پيامدهاى نگرانى ها هستند.

مشكلى در تامين تجهيزات ارتوپدى و پروتز زانو نيست
 مديركل تجهيزات پزشــكى وزارت بهداشــت در واكنش به اخبارى مبنى بر كمبود 
ايمپلنت هــاى ارتوپدى و برخى تجهيزات فيزيوتراپى، گفت: در حال حاضر پيچ و پالك 
ارتوپدى توســط 18 توليد كننده فعال در داخل كشــور توليد مى شود و مشكلى در اين 

حوزه نداريم.
رضا مســائلى در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه در حال حاضر پيچ و پالك ارتوپدى 
توســط 18 توليد كننده فعال در داخل كشور توليد مى شود، گفت: از طرفى با توجه 
به سياســت هاى وزارت بهداشــت، مواد اوليه ســاخت اين اقالم نيز جزء كاالهاى 
ضرورى بوده و مشــمول دريافت ارز دولتى هستند. بنابراين مشكلى در اين حوزه 

وجود ندارد.  
وى افــزود: از طرفى در زمينه پروتزهاى زانو و لگن افزايش قيمت نداشــته ايم و مراكز 
درمانى مانند گذشته، پروتزهاى زانو را در اختيار داشته و بيماران از اين لحاظ با مشكلى 

روبرو نيستند. 

كاهش 30 درصدى مرگ هاى زودرس با ورزش كردن 
روزانه يا هفتگى

 عضو هيأت علمى دانشــگاه علوم پزشكى در مورد اهميت ورزش در سالمتى افراد، 
بيان كرد: نتايج بررسى هاى پژوهشى نشان داده كه ورزش كردن به مدت 150 دقيقه حتى 

در يك روز از هفته نيز 30 درصد از بروز مرگ هاى زودرس جلوگيرى مى كنند.
سيد كاظم كاظمينى در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: توصيه سازمان بهداشت جهانى به افراد 
بين 18 تا 62 سال اين است كه در هفته حداقل 150 دقيقه ورزش كنند چرا كه اين ميزان 

ورزش خطر مرگ زودرس را تا 30 درصد كاهش مى دهد.
وى در مورد تقســيم اين مدت زمان در طول هفته تصريح كرد: تحقيقات صورت گرفته 
توســط دانشگاه هاى لستر، الفبرو، يوسى ال لندن و دانشگاه ســيدنى نشان داده كه افراد 
مى توانند اين 150 دقيقه را بين روزهاى مختلف هفته تقسيم كنند يا اين كه در يك روز 
150 دقيقه به ورزش بپردازند. ضمن اين كه احتمال ابتال به بيمارى ديابت نوع دو را نيز 

كاهش مى دهد.

وزارت علوم امريه سربازى جذب مى كند
 مركز جذب اعضاى هيأت علمى وزارت علوم در راستاى تكميل سهميه نيروى امريه 
خود از بين دانش آموختگان كارشناسى و كارشناسى ارشد واجد شرايط به  صورت امريه 

خدمت سربازى جذب مى كند.
به گزارش مهــر، مركز جذب اعضاى هيأت علمى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى بر 
اســاس مجوزهاى اخذ شده، در نظر دارد در راستاى تكميل سهميه نيروى امريه خود از 
بين داوطلبان (دانش آموختگان كارشناســى و كارشناسى ارشد متقاضى امريه سربازى) 
واجد شــرايط، به  صورت امريه خدمت ســربازى در مراكز تابع اســتان ها و تهران در 

رشته هاى مورد نياز دعوت به همكارى كند.
لــذا آن دســته از متقاضيــان كــه تمايــل دارنــد بــه عنــوان امريــه در ايــن مركــز خدمــت 
ــا  ــد ب ــاه 1397 فرصــت دارن ــان م ــا 8 آب ــد ت ــپرى كنن ــود را س ــربازى خ ــدس س مق
نســبت بــه ثبــت درخواســت  http://lms.mjazb.ir/amform مراجعــه بــه لينــك
و مــدارك مــورد نيــاز اقــدام كننــد. نتايــج اوليــه در تاريــخ 11 آبــان مــاه اعــالم مــى شــود.

مرگ خاموش در يك خودروى شخصى
 مديركل پزشــكى قانونى استان همدان از مرگ خاموش مردى در 

خودروى شخصى اش خبر داد.
على احســان صالح در گفتگو با ايســنا، با اعالم اين خبر اظهار كرد: 
مردى 51 ســاله در پاركينگ منزل خود بر اثر استنشاق گازمونوكسيد 

كربن در خودروى شخصى اش جان باخت.
وى با بيان اينكه طى 6 ماهه نخست امسال 3 زن و يك مرد و در مدت 
مشابه سال گذشته 7 زن و 2 مرد جان خود را بر اثر مسموميت با گاز 
مونوكسيدكربن از دست دادند، عنوان كرد: در مجموع سال گذشته 7

زن و 9 مرد بر اثر استنشاق گازمونوكسيد كربن فوت كردند.
مديركل پزشكى قانونى اســتان همدان در ادامه با تأكيد بر ضرورت 
رعايت نكات ايمنى در شــروع فصل ســرما گفت: گاز مونوكســيد 
كربن مرگ آور است و شهروندان بايد در هنگام استفاده از تجهيزات 
گرمايشى گازسوز مراقب باشند و هنگام استفاده از وسايل گرمايشى 
براى گرم نگهداشــتن فضاى درون خانه و محل فعاليت بايد نكات 

ايمنى را در نصب و به كارگيرى وسايل گرمايشى رعايت كنند.
وى با بيان اينكه شــهروندان هنگام اســتفاده از وسايل گرمازا بايد به 
ســالم بودن و استفاده صحيح از وســايل گرمايشى و باز بودن مسير 
خروجى گاز مونوكســيد كربن توجه داشــته باشــند، تصريح كرد: 
استفاده از آبگرمكن يا بخارى هاى داراى نقص فنى و فاقد دودكش يا 
داراى دودكش بدون عملكرد مناسب در منزل بيشترين موارد ابتال به 

مسموميت را تشكيل مى دهند.
صالح ســردرد و سرگيجه، تهوع و اســتفراغ و درد شكمى و سپس 
حالت بيهوشــى، تشنج و اغما، سفتى عضالت، افزايش تعداد تنفس، 
كاهش فشارخون و گاه تنگى مردمك ها را از عالئم مسموميت با گاز 
مونوكســيد كربن برشمرد وتأكيد كرد: شــدت اين عالئم در بيماران 

قلبى بيشتر است.

جسد پسر جوان در همدان كشف شد
 جسد حلق آويز شده يك جوان 27 ساله كشف و تحويل پزشكى 

قانونى شد.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان در گفتگو با ايرنا بيان كرد: فرمانده 
انتظامى شهرســتان همدان گفت:  اعضاى يك خانواده با حضور در 

منزل متوجه جسد حلق آويز شده فرزندشان مى شوند.
جمشيد باقرى گفت: آنها موضوع را به فوريت هاى پليسى 110 اطالع 
رسانى كرده كه پس از حضور عوامل انتظامى مشخص شد اين فرد با 

يك رشته طناب از لوله گاز آويزان شده است.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان بيان كرد: جسد اين جوان 27 ساله 
بــراى تعيين علت اصلى مرگ، پس از نظارت قاضى كشــيك و تيم 

بررسى صحنه جرم پليس آگاهى تحويل پزشكى قانونى شد.
باقرى همچنين در خبر ديگرى از كشــف هروئين در قهاوند خبرداد و 
اظهار داشــت: پس از گزارش مردمى مبنى بر خرده فروشى موادمخدر 
دستگيرى مجرم در دستور كار قرار گرفت.وى اضافه كرد: با استفاده از 
منابع خبرى محل تردد و فعاليت قاچاقچى 35 ساله شناسايى و در يك 
عمليات غافلگيرانه دستگير و به مقر پليس انتقال داده شد. وى ادامه داد: 
ماموران در بازرسى از متهم 30 گرم موادمخدر از نوع هروئين كشف و 

ضبط كردند كه پس از تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايى شد.

 معاون غــذا و داروى دانشــگاه علوم 
پزشكى، هدف ما رسيدن سالمت مردم به 

مطلوبترين شكل آن است.
ايــرج خــدادادى در نشســت خبرى به 
مناســبت روز جهانى غذا بــا بيان اينكه 
طى ســال هاى اخير شــعارهايى كه براى 
هفته غذا تعيين شــده همه در راســتاى 
ســالمت مردم  بوده اســت، اظهار كرد: 
تامين مــواد غذايى در جهان روز به روز 
سالمت  با  مســتقيم  و  مى شود،  سخت تر 

در ارتباط است.
وى با بيان اينكه امروزه به دليل كمبود مواد 
غذايى در آينده كاشت محصوالت پربازده 
مورد توجه قرار گرفته اســت، گفت: بايد 
رفتار خــود را تغيير دهيــم چراكه تصور 
مى شود با اين الگوى تغذيه طولى نمى كشد 
كه مواد غذايى براى آيندگان باقى نگذاريم.
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان بــا تاكيد به اينكه تغييــر در رفتار 
و ذائقه بايــد در بخش هاى مختلف مورد 
توجه باشــد، افزود: فعاليت بدنى بيشــتر، 
مصرف قند كمتر و در نهايت جلوگيرى از 
بروز بيمارى در سالمتى و كاهش بيمارى  

مهم خواهد بود.
وى با اشــاره بــه اينكه نمى تــوان انتظار 
سالمت داشــت اما امنيت غذايى را مورد 
توجــه قرار نــداد، گفت: سالهاســت كه 
ســازمان غذا و دارو نصب نشــانگرهاى 
تغذيه اى را مــورد توجه قرار داده و امروز 
محصوالت تمــام واحدهــاى توليدكننده 

استان داراى اين نشانگرها هستند.
خدادادى با بيان اينكه اميدوارم در راستاى 
اصالح رفتار تغذيه اى حركت كنيم، افزود: 
رسانه ها مى توانند نقشى همانند پيام رسان 
سالمت باشــند و بدون رسانه ها نمى توان 
آگاهى عمومى را نســبت به مخاطرات باال 

برد.
 اقدامات شــش ماه اول و برنامه 

هفته ملى غذا و دارو
مديرنظارت بــر مواد غذايى، آرايشــي و 
بهداشــتي گفت: اهداف ما ارتقاى سالمت 
است و هميشه اين هدف در ذهن ما شكل 
گرفته است كه از چه شيوه هايى پيش ببريم 

و به اين هدف برسيم .
محمــد كاظم زاده ادامــه داد: در دنيا روز 
جهانى غــذا داريم سالهاســت كه در اين 
زمينه كار ميشــه چون غذا مهمتر از درمان 
و دارو است. براى خدمات اوليه بهداشتى 
قدم اول، آموزش مردم اســت و افراد قبل 
از اينكه بيمار شــوند  بايد پيشگيرى شود 
كه  بهتر از درمان اســت كه تمام خدمات 

ســالمت به دنبال اين است كه بايد اميد به 
زندگى همراه با سالمتى را باال ببريم. 

وى بيان كرد: عوامل اجتماعى وجود دارد 
كه بر ســالمت تاثير مى گــذارد كه ٪25
مربوط به علوم پزشكى و 75٪ آن مربوط 
به ســواد جامعه و ثروت كــه جلوگيرى 
از فقــر و فراهم كردن عدالــت اجتماعى 
اســت اينها اگر فراهم شوند جامعه سالمى 

خواهيم داشت. 
 كاظــم زاده ادامه داد: ما نمــى توانيم تنها 
مدعى ســالمت جامعه باشــيم بلكه بايد 
وابســته به ارگان ديگرى باشــيم در هفته 
و روز جهانــى غذا به اين متعهد هســتيم 
كــه سياســتها و تصميم گيرى هاى خود را 
اطالع رســانى كنيم كه امنيت و ايمنى غذا 
را در نظر بگيريم و در اين جايگاه درست 

رفتار كنيم 
مديرنظارت بــر مواد غذايى، آرايشــي و 
بهداشــتي گفت:  سازمان بهداشت جهانى 
WHO يــك عنوانى را به عنوان شــعار 
انتخاب مى كند كه رفتار ما آينده را ميسازد 
و تالش براى دنياى بدون گرســنه تا سال 

2030 ايجاد كنيم. 
در كشور ما چون پله هاى سالمت متفاوت 
اســت هر سال ما يك شعار ملى را در نظر 
ميگيريم و متناســب با همان شــعار يك 
شــعار داخلى نيز تعيين مى كنيم كه در آن 
تاريخ هفته ســالمت را در نظر مى گيريم و 
عنوان كارى خــود را براى يك هفته نغيير 
و اصالح الگوى تغذيه  براى ارتقا سالمت 

جامعه در نظر مى گيريم .
 كاظم زاده تاكيد كرد: بايد به مردم آموزش 
داده شود كه چگونه تغذيه كنند تا بيمارى 

خود را كاهش دهند. كه اگر شــيوه الگوى 
غذايى مــردم را تغيير دهيــم مى توانيم بر 
سالمت مردم تاثير گذار باشيم با اين عنوان 
ملى و محــور ملى 4 زير مجموعه تعريف 
شده اســت كه اولين زير مجموعه و شايد 
مهمترين آن كاهــش مصرف قند، نمك و 
چربى اســت و ما بايد تالش كنيم كه اين 
موارد را در كشــور كم كنيم. كه متاسفانه 
در آمار بين المللى جزء كشورهايى هستيم 
كــه باالترين مصرف را داريم كه اين عامل 

باعث مى شود شيوع بيمارى را زياد كنيم.
دومين محور، نشانگرهاى رنگى تغذيه اى 
است كه دانشــگاه علوم پزشكى همدان به 
عنوان دبيرخانه كشــورى براى برچســب 
گذارى نشــانگرهاى رنگــى  تغذيه اى از 
ســوى وزارت بهداشــت تعيين شد. يك 
سرى فعاليت ها در اين زمينه صورت گرفته 
درهر مــاده غذايى بايد اين نشــانگرهاى 

تغذيه اى رنگى داشته باشد. 
ســومين محور، بــا تاكيد بــر اينكه همه 
رديابــى،  برچســب  داراى  محصــوالت 
رهگيرى و كنترل اصالت داشــته باشــند، 
گفت: قاچاق كاال و ورود كاال بدون مجوز 
از مبــادى مختلف نگرانى هايى را به همراه 
داشــته كه عــالوه بر اينكه باعث آســيب 
به اقتصاد كشــور و از بين رفتن اشــتغال 
ميگردد ممكن است در حوزه سالمت نيز 

نگرانى هايى را ايجاد نمايد.
مصرف اقالم خوراكى، آرايشى و بهداشتى 
سالم يكى از بزرگترين دغدغه هاى جامعه 
امروز اســت. بــا توجه بــه اينكه بخش 
زيادى از اين كاالها از كشــور هاى ديگر 
وارد كشــور ما مى شــود، كنترل و نظارت 

ســازمانهاى ذيربط از جمله سازمان غذا و 
دارو از محــل توليد، حمل و نقل تا عرضه 
كاال بســيار حائز اهميت مى باشد. يكى از 
راه هاى اطمينان از اصالت و ســالمت اين 
گونه كاالها وجود برچسب هاى اصالت بر 

روى كاال مى باشد.
برچســب اصالت داراى ويژگى هايى است 
كه كليه عرضه كنندگان و مصرف كنندگان 
اقالم ســالمت محــور را قادر مى ســازد 
اصالــت كاال را مورد بررســى قرار داده و 
پس از حصول اطمينان از اصالت كاال اقدام 
به خريدارى و مصــرف كاالى مورد نظر 
نمايند. راه هاى بررســى و كنترل اصالت 
كاال در برچســب هاى جديد: اســتعالم از 

طريق آدرس  www.ttac.ir است.
چهارميــن محور، مبارزه بــا قاچاق كاالى 
ســالمت محور اســت، كه ارتباط مستقيم 
با ســالمت مردم دارد. كه اصليترين مسئله 
كشــور قاچاق لوازم آرايشــى و بهداشتى 
است كه كاالهاى غير استاندارد وارد بازار 
مى شــود و به دست مصرف كننده مى رسد 
كه با سالمت مستقيم افراد در ارتباط است. 
برنامه هــاى هفتــه غــذا و دارو همدان: 
برگــزارى ورزش و ســالمت به صورت 
نمادين در اســتان، مانور بزرگى در استان 
با حضور كارشناســان شهرستان ها، نيروى 
انتظامــى، تعزيــرات، اســتاندارى، صداو 
ســيما با رويكردهاى غذا، صنعت سالمت 
با سفيران ســالمت، غذا آموزش سالمت، 
غذا تحرك و ســالمت، اجراى برنامه هايى 
در مدارس استان، ادارات و تمامى اصناف 
آرايشى بهداشــتى براى آموزش و آگاهى 

دهنده. 

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى همدان:

حفظ امنيت غذايى مردم 
دغدغه اصلى حوزه سالمت است

جام جم: 3 پيشنهاد به دولت براي كاهش هزينه سفر اربعين 
 برگزاري كالس هاي اقتصاد مقاومتي براي زائرين 
همدان پيام: انجمن هاي ادبي گمشده در زندگي ماشيني 
 ما ادبيات رو از ياد برديم وگرنه اونا گم نشدن!!

اطالعات:  نرخ بيكاري زنان 2 برابر مردان است
 پس تو خونه چيكار مى كنن!! 

همشهري: سايه خالكوبي روي گواهينامه رانندگي
 نگران نباش از فردا تتو هم مد ميشه!! 

زنگار: رخ نمايي موبايل هاي كاركرده پشت ويترين ها 
 اونقدر گرون شد كه مردم به كاركرده ها راضى شدن!!

همدان پيام: پرونده اي براي اشتغال در استان 
 فكر كنم اول بايد يه من خاكش رو پاك كنن!!

اطالعات: ضرورت ساماندهي واحدهاي توليدي مرغ و تخم مرغ  در 
قرچك 

 ســاماندهي نمي خــواد تخم مرغ ها رو بزاريد بشــن جوجه 
خودشون سر و سامان مى گيرن!! 

تجارت: بي توجهي صنعت فوالد به تحريم ها 
 هيچى به فوالد اثرگذار نيست!! 

زنگار: پشت پرده آمار گردشگري ايران چيست؟
 تمركز شونو بهم نريز دارن آمار جور مي كنن 

آفتاب: رشــوه هاي نجومي بــراي دور زدن قانون منــع به كارگيري 
بازنشستگان 

 شغلشون رو دارن از دست ميدن مى فهمى!!
همشهري: چرا دالر پايين نمي آيد؟

 يكى كه باالنشين بشه ديگه پايين اومئنش سخته!! 
همدان پيام: رئيس ارشاد: جامعه نياز به طنز دارد 
 مدير هنرمند و خدمتگذار به اين مي گن!! 

ايران: سايه تهديد فضاي مجازي روي سر نخبگان فرهنگي 
 نخبگان فرهنگى كه خوب از اين فضا دارن استفاده مى برن!!

همدان پيام: قيمت مسكن كم نمي شود 
 كم شدن قيمت تو ايران نداريم!!

43 ميليون كارت 
هـوشمند ملى 
صـادر شد
43 ميليون و 485 هزار و 159 كارت هوشمند 
ملى از ابتداى پروژه صدور كارت هوشــمند ملى 
(سال 1394 تا پايان شهريور امسال) براى ايرانيان 

واجد شرايط صادر شده است.
ســخنگوى سازمان ثبت احوال كشور در گفتگو با 

ايرنــا افزود: از ابتداى شــروع به كار پروژه كارت 
هوشــمند ملى 46 ميليون و 335 هزار و 457 نفر 
بــراى دريافت اين كارت تكميل ثبت نام كرده اند 
كه 406 هزار و 590 نفر از آنها از طريق واحدهاى 

سيار در كشور نام نويسى شده اند.
ســيف ا... ابوترابى ادامــه داد: از كل كارت هاى 
صادر شــده 41 ميليون و 632 هزار و 861 قطعه 
كارت هوشمند ملى به متقاضيان تحويل داده شده 

است.
وى خاطرنشــان كرد: همچنين در 6 ماهه نخست 
امســال هفت ميليون و 391 هزار و 716 ثبت نام 
براى دريافت كارت هوشمند ملى انجام كه از اين 

شمار ثبت نامى براى 6 ميليون و 310 هزار و 903
كارت صادر شده است.

ابوترابــى گفــت: ظرفيت روزانه درخواســت 
كارت هوشــمند ملى 167 هــزار و 35 كارت 
است كه در قالب 16 هزار و 78 ايستگاه كارى 
تعريف شــده در كشور داراى 17 هزار و 608

كاربر فعال است.
ســخنگوى ســازمان ثبت احوال گفت: در حال 
حاضر هيچگونه تغييرى بــه دليل تغييرات ارزى 
در هزينه كارت هوشــمند ملى نداريم و مراجعه 
كنندگان براى دريافت اين كارت بايد همان مبلغ 
گذشــته را كه از سوى سازمان ثبت احوال اعالم 

شده بود، پرداخت كنند.
ابوترابــى گفت: مراجعه كننــدگان براى دريافت 
كارت هوشــمند ملى حداكثر 31 هزار تومان بايد 
پرداخت كنند؛ از اين رقــم 11 هزار تومان بابت 
هزينه صدور كارت و تحويل آن است و 20 هزار 
تومان هم به خزانه دولت واريز مى شود. دريافت 
هزينه بيشتر خالف است و مردم مى توانند موارد 

خالف را به ادارات ثبت احوال اعالم كنند.
صدور كارت هوشــمند ملى به عنوان كليد ورود 
بــه دولت الكترونيك كه موجــب توزيع عادالنه 
فرصت ها، كاهش بســيارى از هزينه هاى دولت و 
مردم خواهد شــد، از سال 1391 آغاز شده است 

و بر اســاس هدف گذارى، قرار بود اين كارت تا 
پايان سال 1397 براى تمام واجدان شرايط صادر 

شود.
همچنين كارت هوشــمند ملــى مهمترين كارت 
هويتى اســت كه افــراد بايد بــراى دريافت آن 
خود به مراكز اعالم شــده مراجعــه كنند زيرا اثر 
انگشت آنها به منظور احراز هويت اخذ مى شود. 
همچنيــن در اين كارت ها امضاى الكترونيكى نيز 
درنظرگرفته شــده است كه بايد توسط خود افراد 

ثبت شود.
حدود 64 ميليون نفر باالى 15 ســال در كشــور 

واجد دريافت كارت هوشمند ملى هستند.

گزارش ويژه
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با تصويب شوراى عالى ترابرى كشور
ـ  كيلومتر تغيير يافت نرخ كرايه كاميون ها به تن  

 صبــح روز شــنبه شــوراى عالــى ترابــرى كشــور در دويســت و نهميــن جلســه 
خــود پيشــنهاد ســازمان راهــدارى بــراى تعييــن نــرخ كرايــه حمــل و نقــل جــاده 

اى كشــور بــه تــن  ـ كيلومتــر را رســما تصويــب كــرد.
بــه  گــزارش  ايســنا، ايــن طــرح كــه پــس از اعتراضــات خردادمــاه ســال جــارى 
ــن  ــئوالن اي ــد و مس ــدارى ش ــازمان راه ــاى س ــدگان وارد برنامه ه ــوى رانن از س
ــا  ــد، ب ــات آن را لحــاظ كردن ــاه بررســى ســرانجام كلي ــد م ســازمان پــس از چن

تصويــب شــوراى عالــى ترابــرى كشــور رســما نهايــى شــده و بــه مرحلــه اجــرا 
خواهــد رســيد.

در ايــن جلســه اعضــاى ايــن شــورا  طــرح توجيهــى ســازمان راهــدارى را تاييــد 
ــدگان در طــول  ــه  ايــن  ترتيــب يكــى از اصلى تريــن دغدغه هــاى  رانن كــرده و ب

ماه هــاى گذشــته را وارد فــاز اجرايــى كردنــد.
ــد محاســبه   ــن شــيوه جدي ســازمان راهــدارى در تشــريح  چگونگــى اجــراى اي
ــر  ــن ــــ كيلومت ــاس ت ــر اس ــه ب ــبه كراي ــه در چارچــوب محاس ــرده ك ــالم ك اع
هزينه هــا بــه دو بخــش مجــزا تقســيم شــده اســت. بــر ايــن اســاس  هزينه هايــى 
ــتمزد  ــودرو، دس ــاالنه خ ــوارض س ــث، ع ــه شــخص ثال ــه، بيم ــه بدن ــد بيم مانن

ــاى  ــزو هزينه ه ــى ج ــن چنين ــوارد اي ــا و م ــه آنه ــده، بيم ــك رانن ــده و كم رانن
ثابــت بــه شــمار مى رونــد و مســائلى ماننــد  تعميــر و نگــه دارى خــودرو، هزينــه 
ــر  ــوان هزينه هــاى متغيي ــه عن ــه ســوخت و عــوارض آزادراهــى ب الســتيك، هزين

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
در ايــن شــيوه جدايــى از نــرخ هزينه هــاى ثابــت  كــه متناســب بــا هــر خــودرو 
در نظــر گرفتــه شــده اســت، هزينه هــاى متغييــر نيــز در رابطــه بــا  مســائل جزئــى 
ــه مى شــود و در ايــن  ديگــرى كــه در حمــل و نقــل  وجــود دارد در نظــر گرفت
ــك  ــر ي ــن در ه ــك ت ــر ي ــى ه ــه جاي ــر اســاس جاب ــى ب ــرخ نهاي چارچــوب ن

ــود. ــى مى ش ــر اجراي كيلومت

كارت دانشجويي محمد كاروند فرزند حسن به شماره ملي 
3950475745 رشته آموزش ابتدايي دانشگاه شهيد 

مقصودي همدان به شماره دانشجويي 9611116208 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي شبنم سليماني فرزند الماس به شماره 
ملي 4000295160 رشته زمين شناسي دانشگاه بوعلي 
به شماره دانشجويي 9712102032 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پ

آگهي مزايده فروش اموال مستعمل 
جمعيت هالل احمر استان همدان 

آب يعنى زندگىجمعيت هالل احمـر استـان همــدان
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي
ارائه خدمات امداد و تعميرات، نگهداري، انجام خدمات پيشگيرانه و حفاظت چاه ها، 
خطوط انتقال، شبكه هاي توزيع و انشعابات آب شهر مالير  به شماره ج/97/175-1

شركت آب وفاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار ارائه 
انتقال،  خطوط   ، چاه ها  حفاظت  و  پيشگيرانه  خدمات  انجام  نگهداري،  تعميرات،  و  امداد  خدمات 
شبكه هاي توزيع  و انشعابات آب شهر مالير با برآورد اوليه5/635/601/766 ريال به مدت يكسال 
به پيمانكاران داراي گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (حداقل پايه 
5 در رشته آب) و گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد.
ارائه  با  مي شود  دعوت   هستند  مناقصه  در  شركت  متقاضي  كه  شرايط   واجد  پيمانكاران  كليه  از 
شماره  صادرات  بانك  سپهر  حساب  به  ريال    300/000 مبلغ  به  واريزي  فيش  و  كتبي  درخواست 
0101396197001 بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت اداري از مورخه 97/7/21  لغايت 97/7/25 به 

دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 236/906/805 ريال كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ 
سپرده تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانك صادرات به شماره 0101396197001  
واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا 

چك بانكي را  ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
در  مقرر  مدت  انقضاء  از  بعد  كه  پيشنهاداتي  و  مشروط  امضاء  فاقد  سپرده  فاقد  پيشنهادهاي  به   
فراخوان واصل شود  سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن، 
مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است. مهلت عودت اسناد تكميل 
شده مناقصه تا پايان وقت اداري 1397/8/5 و محل تحويل دبيرخانه شركت آب و فاضالب مي باشد. 

پاكات ساعت 11 مورخ 1397/8/6 در كميسيون مناقصه در محل شركت بازگشايي خواهد شد. 
احوال،  ثبت  اداره  جنب  بيمه،  ميدان  همدان،  پيشنهادها:  گشايش  و  تحويل  اسناد،  دريافت  محل 
شركت آب وفاضالب استان همدان و ساعت اداري (شنبه تا چهارشنبه 7:45  تا 14:15، پنجشنبه 

7:45 تا 13:15)
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت www.hww.ir درج شده است.

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
شركت در مناقصه هيچگونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

نوبت دوم

تعدادشرحرديفتعدادشرحرديف
-آهن آالت293 عدد چادر برزنتي گروهي 1
-ساير اموال اسقاطي 1504 عدد چادر امدادي ايراني 2

جمعيــت هالل احمــر اســتان همــدان در نظــر دارد امــوال مســتعمل در اختيــار 
خــود را بــه شــرح زيــر از طريــق مزايــده الكترونيكــي به فــروش برســاند.

 لــذا متقاضيــان مي تواننــد ضمــن بازديــد از اقــالم ضايعاتــي در محــل پايــگاه 
ــه  ــروي كارخان ــرودگاه، روب ــوار ف ــدان، بل ــه آدرس: هم ــت ب ــدادي جمعي ام
كيــوان، انبــار امــدادي جمعيــت هالل احمــر اســتان همــدان، جهــت شــركت 
ــامانه  ــه س ــت 97/8/5 ب ــخ 97/7/23 لغاي ــده از تاري ــناد مزاي ــت اس و درياف

تــداركات الكترونيكــي دولــت  (ســتاد) مراجعــه نماينــد.
ــر داده  ــه پيشــنهاداتي كــه بعــد از تاريــخ مقــرر وصــول گــردد ترتيــب اث ب

نخواهــد شــد.
به پيشنهادهاي مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جمعيت در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد.
هزينــه چــاپ آگهــي و هزينــه كارشناســي بــه عهــده برنــده مزايــده خواهــد 

بــود.
ساير اطالعات مورد نياز در اسناد مزايده ذكر گرديده است.

ــن  ــماره تلف ــا ش ــات بيشــتر ب ــت اطالع ــد جهــت درياف ــان مي توانن متقاضي
ــد. ــاس حاصــل نماين ــت تم 38247942-081 رئيــس اداره پشــتيباني جمعي

توزيع گوشت منجمد 
در همدان كنترل شده نيست

مهدي ناصرنژاد »
 مديركل پشــتيباني امور دام اســتان همدان مي گويد، طي 6 ماهه 
نخست سالجاري 383 تن گوشت منجمد گوساله و الشه گوسفندي 

در استان توزيع شده است. 
ابوالفضل اينانلو اخيراً در گفت وگو با يكي از خبرگزاري ها اعالم داشته 
است، توزيع گوشــت منجمد براي تأمين نياز مراكز عمده مصرف و 
همچنين مصارف خانوار و مناسبت ها و با هدف متعادل سازي عرضه 
و تقاضا و تنظيم بازار صورت گرفته اســت. توزيع گوشــت منجمد 
وارداتي در ســطح كشور و از جمله همدان از زماني تشديد شد و در 
دستور كار سازمان هاي مســئول قرار گرفت كه قيمت گوشت قرمز 
و گرم داخلي از زمســتان سال گذشــته و ماه هاي نخستين سالجاري 
بدون هيچ كنترلي، به شــدت رو به افزايش گذاشت و قيمت گوشت 
گوســفندي از هر كيلوگرم حدود 48 هزار تومان در اواسط زمستان 
سال گذشته به هر كيلوگرم 70 هزار تومان در تابستان امسال رسيد و 
به نحو محسوســي قدرت خريد مردم را كاهش داد و سهميه گوشت 

قرمز در سبد خانوار به حداقل رسيد.
بديهي است به تبع قيمت گوش گوسفندي، قيمت گوشت گوساله نيز 
از 50 هزار تومان به 65 هزار تومان افزايش يافت و خريد آن در برنامه 
روزانه خانوارها حداقل به نصف تقليل يافت (آمارهاي غيررسمي در 
اين باره به نقل از قصابي هايي كه مورد سؤال خبرنگار ما قرار داشته اند، 

عنوان مي شود).
در اين باره علت افزايش قيمت گوشت قرمز در كشورمان و از جمله 
اســتان همدان به نقل از دســت اندركاران دام و نيز اذعان مســئوالن 
مربوطه به قاچاق گوشت زنده و بعضاً صادرات فرآورده هاي گوشتي 

ايران به كشورهاي منطقه عنوان مي شود.
البته در نوشتار امروز ما علت هاي افزايش قيمت گوشت قرمز منظور 
نظر نيســت و از نبود كنترل روي اين كاالي پرمصرف و استراتژيك 
گله گزار هســتيم وليكن نبايد از نظر دور داشــت كه سهل انگاري و 
برنامه ريزي غلط مسئوالن ذي ربط در عنان گسيختگي قيمت ها در اين 

حوزه بسيار دخيل مي باشد.
به هر صورت در چنين شرايطي توزيع گوشت منجمد در دستور كار 
قرار گرفت تا بلكه روند افزايش قيمت هاي داخلي مهار شــود و اگر 
شده آب رفته هم به جوي بازگردد، وليكن در عمل مشاهده مي شود 
كه هرگز اينچنين نيســت و حتي همان گوشت منجمد گوساله اي كه 
سال گذشــته در چنين روزهايي با قيمت كيلوگرمي 22 هزار تومان 
به وفور در دســترس همگان بود و حتي فروشــگاه هاي زنجيره اي و 
شركتي نيز اقدام به توزيع آن مي كردند، هم اينك به كيلوگرمي 54 هزار 
تومان افزايش قيمت داده و فروشگاه هاي معتبر نيز از توزيع آن امتناع 
مي ورزند (اصًال چنين كااليي در فروشگاه هاي بزرگ در همدان وجود 
ندارد). در واقع هم اينك قيمت گوشت منجمد وارداتي با گوشت گرم 
داخلي حدود 10 هزار تومان اختــالف دارد كه درد چنداني از مردم 

برطرف نمي سازد!
اگرچه هيچ آمار رسمي از ميزان مصرف گوشت قرمز در همدان اعالن 
نشده، ولي بايد گفت سهميه گوشت وارداتي براي مصارف شهروندان 
اســتان همدان يا آنقدر كم و ناچيز است كه به چشم نمي آيد و يا به 
روشي توزيع مي شود كه معلوم نيست از كجا مي آيد و به كجا مي رود 

و هيچ تأثيري هم در كاهش قيمت ها نداشته است. 
با اين حال به نظر نمي آيد حل اين معادله آنچنان مشــكل باشــد 
كه در توان درك مردم و خودِ مســئوالن مربوطه نباشد. واقعيت 
اين اســت كمتريــن كنترل و نظارتي بر توزيع گوشــت وارداتي 
وجود نــدارد و تنها برخي فروشــگاه هاي زنجيره اي نوظهور در 
همدان از اين فرصت اســتفاده كرده و سهميه ناچيزي به صورت 
(توزيع بشــقابي) در چنين فروشگاه هاي بزرگي در دسترس خيل 
متقاضيــان به صف ايســتاده قرار مي گرفت. يكي از شــهروندان 
همدانــي در اين باره مي گفــت: يك روز قبل از ايام تاســوعا و 
عاشورا حدود 3 ســاعت مقابل يكي از اين فروشگاه ها به نوبت 
ايســتادم و ســرانجام يك بســته يك كيلويي گوشت چرخ كرده 
نصيبم شــد، در حاليكه آن روز جمعًا فقط 17 بسته گوشت گرم 
وارداتي در اين فروشــگاه بين خيل مردم توزيع شد و ديگر هيچ. 
اين اعتقاد بين بســياري از افكار عمومي شهرمان وجود دارد كه 
بزرگ تريــن نقصان در وضعيــت فعلي اقتصاد همانــا نبود اراده 
كافي براي كنترل و نظارت نه تنها بر توزيع گوشت وارداتي، بلكه 
در ساير شاخه هاي بخش اقتصادي است و اين هم مهم نيست كه 
ســهميه كم باشد، بلكه اگر براي همه باشد و عادالنه در دسترس 
همگان قرار گيرد، تأثير صد درصد و كافي دربر خواهد داشــت. 

 مديرعامل شركت آب وفاضالب استان 
همدان در مهرماه، دومين رتبه برتر را در بين 

مديران استان به دست آورد.
سيد هادي حســني بيدار اين بار مدير برتر 
اقتصــاد مقاومتي در بخش عمران و انرژي 
اســتان همدان شــد. وي روز گذشته لوح 
تقديــر خود را از دســت معصومه ابتكار، 

معاون امور زنان رئيس جمهور گرفت.
اين دومين ســال اســت كه حسيني بيدار 
به خاطر رســيدن به اهداف شاخص هاي 
اقتصاد مقاومتي لوح تقدير را از اســتاندار 
دريافت مي كند.وي در اوايل مهر سالجاري 
نيز رتبه برتر را در بين مديران شــركت ها، 
بانك ها و بيمه در جشــنواره شهيد رجايي 
به دست آورد. اين جايزه مربوط به بخش 
زيربنايي شــاخص  عمومي و اختصاصي 
اســت.ديروز در جلســه اقتصاد مقاومتي 
هنگام معرفي مديران برتر اقتصاد مقاومتي، 
استاندار خطاب به معصومه ابتكار گفت كه 
حسيني بيدار از مديران پيگير و توانمند استان 
اســت كه در بخش تصفيه و انتقال پساب 
فاضالب به نيروگاه اقدامات ارزشمندي را 
انجام داده و در محيط زيست و صرفه جويي 

منابع آب بسيار تأثيرگذار بوده است.
آنطــور كه گزارش شــده، همــه اهداف 
كمي شــركت آبفا با 100 درصد پيشرفت 
حداقل 100 درصدي انجام شــده اســت. 
اين پروژه ها شــامل كاهــش درصد آب 
بدون درآمد بــا پيشــرفت فيزيكي 100

فرسوده  انشعابات  استانداردسازي  درصد، 
با پيشرفت فيزيكي 299 درصد، شناسايي 
و مرئي ســازي شيرآالت شــبكه توزيع با 
پيشــرفت فيزيكي 299 درصد، نشت يابي 
شــبكه توزيع با پيشــرفت فيزيكي 101
درصــد، شناســايي و تبديل انشــعابات 
غيرمجاز به مجاز با پيشرفت فيزيكي 152

درصد، تعويض كنتورهاي خراب مشتركين 
با پيشرفت فيزيكي 104 درصد، جمع آوري 
انشعابات فضاي سبز شهرداري با پيشرفت 
فيزيكي 100 درصد، ايجاد و توسعه شبكه 
جمع آوري فاضالب با پيشــرفت فيزيكي 

146 درصد انجام شده است.
حسيني بيدار در اين باره به همدان پيام گفت: 
يكي از اقدامات مهم سال 96 شركت آب و 
فاضالب استان همدان به منظور رسيدن به 

اهداف فنى و اقتصادى، اقدام به جايگزينى 
سامانه هاى گندزدايى آب ژاول با گاز كلر 
موجود در اســتان اســت. كه با توجه به 
خطــرات اســتفاده از گاز كلر و همچنين 
هزينه هاى باال به منظور شارژ سيلندرها كه 
در دو يا سه نقطه از كشور انجام مى گردد، 
اقــدام به جايگزينى آن با محلول آب ژاول 

نموده است. 
به گفته وي، در مقايسه اى كه بين هزينه هاى 
بهره بردارى از گاز كلر به منظور گندزدايى، 
در شــركت آب و فاضالب استان همدان 
انجام گرديد و با توجه به فاصله ى مكانى از 
محل شارژ سيلندرها و همچين هزينه هاى 
بهره بردارى از آن(شــامل هزينه هاى شارژ 
مجدد و تعميرات تاسيسات) در مقايسه با 
آب ژاول، شــامل هزينه هاى بسيار باالترى 
مى باشــد.به عنوان مثال هزينــه ى تعمير 
يكى از قطعات ســامانه  گندزدايى گاز كلر 
كه مصرفى نيز مى باشــد مبلغــى بالغ بر 
100 ميليون ريال مى باشــد و اين در حالى 
اســت كه كل هزينه راه اندازى يك سامانه  
گندزدايى آب ژاول در حدود 100 ميليون 
ريال برآورد مى شود. لذا با بررسى اقتصادى 
و از طرفى نيز بــا توجه به خطرات باالى 
سيلندرهاى گاز كلر، استفاده از سامانه هاى 
گندزدايى آب ژاول هم به لحاظ هزينه هاى 
راه اندازى و هــم هزينه هاى بهره بردارى از 

آنها كم هزينه بوده و به عنوان گزينه ى قابل 
طرح در بحث اقتصاد مقاومتى مى باشد.

مديرعامل آبفا ادامه داد: مطالعات و نصب 
شيرهاى كنترگر فشــار با هدف مديريت 
مصــرف و كاهش پــرت و آب هدررفت 
انجام شده كه اســاس اين مديريت فشار 
نصب دستگاه هاى هوشــمند كنترل فشار 
روى شــيرهاى فشار شكن مى باشد كه با 
قابليــت الگوپذيرى كه دارنــد و نرم افزار 
پيشــرفته آنها شــركت آب و فاضالب را 
قادر ســاخته به فراخور هر منطقه و زون 
فشــارى تعيين شده اقدام به تعريف برنامه 
اى منظــم جهت كاهش و افزايش فشــار 
براى دستگاههاى مذكور كند به نحوى كه 
اين سامانه هوشمند هنگام كاهش مصرف 
مشــتركين بخصوص در شــب هنگام كه 
فشار موجود در شبكه رو به افزايش گذارده 
بطوراتوماتيك اقدام به كاهش فشــار كرده 
و از تحميل فشــار بيش از حد به شبكه و 
اتصاالت كه موجب بروز نشتى هاى پنهان 

زيادى مى شود، جلوگيرى مى كند.
حســيني بيدار افــزود: نصــب نيــروگاه 
خورشــيدى در ســاختمان ادارى شركت 
از اقدامــات مهم اقصاد مقاومتي در ســال 
گذشته است كه در راستاى تحقق اهداف 
توسعه اقتصادى-اجتماعى-زيست محيطى 
و توســعه پايدار اقدام به احداث نيروگاه 

خورشــيدى بــه ظرفيــت 20 كيلووات 
در ســاختمان ســتاد شــركت كرده و در 
اين خصــوص با عقد قــراردادى به مبلغ 
1130000000 ريــال بــا شــركت گلنور 
اصفهــان و از اعتبارات عمرانى شــركت 
عمليات اجرايى نيروگاه فوق را آغاز نمود 
و نيروگاه فــوق پس از نصــب از تاريخ 
96/10/30راه اندازى و در مدار بهره بردارى 

قرار گرفته است.
وي با اشاره به طرح تكريم ارباب رجوع و 
خدمات رسانى هر چه بهتر به مشتركين، بيان 
كرد: كليه خدمات به مشــتريان به صورت 
الكترونيكى انجام مي شود، آنها مى توانند با 
مراجعه به درگاه ارائه خدمات اكترونيكى 
http://es.hww.ir شــركت به آدرس
در هر زمانى اقدام به دريافت كليه خدمات 

مورد نياز به صورت غير حضورى كنند.
حســيني بيدار با اشــاره به ديگر اقدامات 
اقتصــاد مقاوتي اين شــركت در اســتان 
گفت: با توجه به وجود سد سرابي در 10
كيلومتري شهر تويسركان بهترين گزينه به 
منظور تامين كسري آب، استفاده از آب اين 
ســد و تصفيه آن مي باشد و لذا در همين 
راستا طرح پكيج شــماره 2 با بهره گيري 
از سياست هاي اقتصاد مقاومتي با برآورد 
2700 ميليون ريالي (با ظرفيت پيش بيني 
شده تصفيه 50 ليتر در ثانيه) پيشنهاد شد. 

اين در حالي است كه هزينه پيش بيني شده 
توســط مشاور جهت اجراي اين پكيج 29 
ميليارد ريال برآورد شــده بود. كه پس از 
تصويب طرح پكيج پيشنهادي امور آبفاي 
تويســركان در كميته فني شــركت آب و 
فاضالب اســتان همدان اجــراي پروژه به 
صورت اماني توسط امور آبفاي تويسركان 

انجام پذيرفت. 
وي ادامه داد: بــا انجام اين طرح عالوه بر 
كاهش 26 ميليارد ريالــي در هزينه اجرا، 
عدم نياز بــه اجاره چــاه و صرفه جويي 
ساالنه 6/3 ميليارد ريال در هزينه ها و انتقال 
آب به صورت ثقلي و كاهش هزينه انرژي 
در حدود 500 ميليون ريال در ســال نيز از 

مزاياي ديگر طرح بود.
حسيني بيدار افزود: با توجه به عبور خطوط 
انتقــال آب مخازن اصلي شــهر از امالك 
معارضين و از طرفــي صدور حكم خلع 
يد و همچنين جمــع اوري اين خطوط از 
امــالك مذكور، شــركت آب و فاضالب 
استان همدان با هزينه اي بالغ بر 7/3 ميليارد 

ريال اقدام به جابجايي اين خطوط كرد.
وي توضيح داد: اين پروژه توســط اكيپ 
اماني امور آبفاي تويســركان و به صورت 
شبانه روزي صورت گرفت و در نتيجه در 
موعد مقرر امالك فوق تحويل شد. اما در 
صورت اجراي اين پروژه توسط پيمانكار 
عالوه بر زمان بر بودن نياز به اعتباري بيش 
از 5/3 ميليارد ريال اضافه بر مبلغ فوق مي 
بود. و قابل ذكر است قطر لوله مذكور 315

ميلى متر با جنس پلى اتيلن مى باشد.
حسيني بيدار با اشاره به اصالح امانى خط 

انتقــال آب قروه، اضافه كــرد: 2600 متر 
خط انتقال فرســوده آب شهر قروه كه در 
اثر تماس 20 ســاله با آب كلردار به شدت 
خورده و ميانگين حوادث آن بيش از 5/2 
برابر ميانگين اســتان شــده بود نيز توسط 
پروژه توســط اكيپ امانى شــركت آبفاى 
استان انجام و لوله فوالدى فرسوده با لوله 

چدن داكتيل سايز 400 تعويض شد.
وي توضيح داد: انجام اين پروژه توســط 
پيمانكار حــدود 390ميليون تومان برآورد 
شــده بود كه با انجام امانــى آن تنها مبلغ 

20ميليون تومان هزينه انجام شد. 
حســيني بيدار در پايان به پروژه خط انتقال 
آب به شهر كبودراهنگ اشاره كرد و گفت:  
ايــن پروژه با طول خط انتقال 1/2 كيلومتر 
و از محل جارى شــركت آب و فاضالب 
استان همدان با اعتبارى بالغ بر 10 ميليارد 
ريال صورت گرفت. كه مدت اجراى اين 
عمليات على رغم تمام مشكالت موجود 
و كاستى ها طى 20 روز صورت پذيرفت. 
قطر خط انتقال اجرا شده 250 ميلى متر و 

جنس آن چدن داكتيل مى باشد.
مديرعامل شــركت آب وفاضالب استان 
همدان گفت: اتصــال اصلى اين خط به 
خط اصلى چدن داكتيــل 600 ميلى متر 
نيــز در مدت زمان كمتر از 3 ســاعت و 
با قطعــى موضعى آب كــه كمتر از دو 
منطقه كبودراهنگ را تحت تاثير قرار داد 
صورت گرفت كه بــا اتصال اين چاه به 
مــدار بهره بردارى حدود 50 ليتر بر ثانيه 
به ظرفيت توليد آب شــهر كبودراهنگ 

افزوده شد.

مهمترين اقدامات شاخص شركت آب و فاضالب شهرى استان همدان در سال 95
دريافت لوح تقدير از استاندار محترم استان همدان بابت رسيدن به اهداف شاخص هاى اقتصاد 

مقاومتى در سال 1395
كسب گواهينامه  GreenProjectو تنديس جهاني National Award 2016 تصفيه خانه 
فاضالب شهر همدان (قرار گيرى در بين 185 پروژه برتر جهانى از 11 هزار طرح جهانى در حوزه 

آب و فاضالب)

كسب تنديس ششمين جشنواره ملى تجليل از تالشگران كيفيت كشور

دريافت گواهينامه ISO/IEC17025 آزمايشگاه مركزي در بخش آب

افتتاح تصفيه خانه فاضالب شهر رزن

كسب مقام برتر در جشنواره شهيد رجايى
انعقاد تفاهم نامه ساماندهى خسارات وارده به تاسيسات فى مابين ادارات خدمات رسان در سطح 

استان

انتخاب مدير عامل شركت بعنوان مدير مدبر در كنفرانس بين المللى ايتك
برگزارى همايش كشورى مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد شركت هاى آب و فاضالب 

كشور
انتخاب شركت آبفاى استان همدان بعنوان شركت برتر آبفاى كشورى در راستاى مديريت مصرف 

و كاهش آب بدون درآمد
انتخاب شركت آبفاى شهرى همدان بعنوان شركت برتر در ششمين كنفرانس بين المللى  

رويكردهاى نوين در نگهداشت انرژى
با اجراى نقاط اتصال شبكه هاى فرعى به اصلى مقدار دبى ورودى تصفيه خانه فاضالب شهر 

همدان از 250ليتر در ثانيه به 600 ليتر در ثانيه افزايش يافت وتبديل پارامترهاي كيفي 
تصفيه خانه فاضالب شهر همدان به مقدار مورد تائيد و ارسال آب پساب مورد نظر نيروگاه 

همدان مفتح  شهيد 

دومين برتري پس از جشنواره شهيد رجايي

 رتبه برتر اقتصاد مقاومتي 
به آبفا رسيد
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آگهي حصر وراثت
آقاي محمد ديني داراى شماره شناسنامه  927 به شرح دادخواست 
كالســه 114/970467ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان يداله ديني  به شــماره 
شناســنامه  438 در تاريخ 93/1/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 
1-محمد ديني فرزند يداله به شــماره شناسنامه 927 پسر متوفي 
2-صادق ديني فرزند يداله به شــماره شناســنامه 34 پسر متوفي 
3-شــيرزاد ديني فرزند يداله به شماره شناسنامه 924 پسر متوفي 
4-علي اصغر ديني فرزند يداله به شماره شناسنامه 961 پسر متوفي 
5-سميرا ديني فرزند يداله به شــماره شناسنامه 94 دختر متوفي 
6-آذر ديني فرزند يداله به شــماره شناســنامه 926 دختر متوفي 
7-فاطمه ســلطان ديني فرزند يداله به شماره شناسنامه 23 دختر 
متوفي 8-مراد ديني فرزند يداله به شــماره شناســنامه 925 پسر 
متوفي 9-فاطمه بهرامي فرزند فتح اله  به شماره شناسنامه 1 همسر 
متوفي 10-وحيد ديني فرزند يداله به شماره شناسنامه 4000087274 
پسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 470)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326007000516 مورخه 1397/6/13 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي حميدرضا 
طالبي قانع فرزند اســمعيل به شماره شناسنامه 41 صادره از بهار در شش دانگ يك 
باب ســاختمان به مساحت 199/90 مترمربع قسمتي از پالك شماره 139 اصلي واقع 
در بهار بخش چهار همدان خريداري مع الواســطه از رضا اميدي موحد محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 540)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/7

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/22
هادي يونسي عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326034000551 مورخه 1397/6/5  هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان ناحيــه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا 
بهادري مراقب فرزند قاسم به شماره شناسنامه 10 صادره از همدان در ششدانگ يك باب 
خانه نسبت به مساحت 95/96 مترمربع پالك11790 فرعى از يك اصلى واقع در همدان 
بخش حومه 2 حصار علي آباد كوچه نوروزيان خريداري از مالك رسمي آقاي تقي فرزند 
حبيب محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 2612)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/7

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/22
موسى حنيفه 
رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

آگهي حصر وراثت
اقدس ندري پري  فرزند محمدصفر داراى شــماره شناسنامه  36 به 
شرح دادخواست كالســه 970281 از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شاحسين راهي 
فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه  25331 در تاريخ 1395/4/31 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/
متوفيه منحصر اســت به: 1- اقدس ندري پري فرزند محمدصفر به 
شماره ملي 3934253131 همسر متوفي 2-غالمحسين راهي فرزند 
شاحسين به شــماره ملي 0044017685 پسر متوفي 3-محمدراهي 
فرزند شاحســين به شــماره ملي 3920082338 پســر متوفي 
4-مصطفي راهي فرزند شاحسين به شــماره ملي 3934320627 
پســر متوفي 5-مهدي راهي فرزند شاحســين به شــماره ملي 
3934339808 پسر متوفي 6-مريم راهي فرزند شاحسين به شماره 
ملي 3934356941 دختر متوفي 7-معصومه راهي فرزند شاحسين 
به شماره ملي 3932145364 دختر متوفي 8-معصومه راهي فرزند 
شاحسين به شــماره ملي 0056675526 دختر متوفي والغير اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 596)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف مالير 

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

پنجمين المپياد ورزشى 
در مدارس همدان برگزار مى شود

ــزارى  ــدان از برگ ــرورش هم ــوزش و پ ــالمت آم ــى و س ــت بدن ــاون تربي  مع
ــر داد و  ــتان خب ــدارس اس ــه اى در م ــى درون مدرس ــاد ورزش ــن دوره المپي پنجمي
گفــت: بــراى ســال تحصيلــى جديــد پوشــش 35 درصــدى جمعيــت دانش آمــوزى 

اســتان مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت.
عبــدا... جعفــرى در گفت وگــو بــا فــارس بــا بيــان اينكــه پــرورش نســلى شــاداب 
ــه  ــن ب ــند تحــول بنيادي ــداف س ــزء اه ــا ج ــد آنه ــان رش ــول زم ــاط در ط و بانش

شــمار مــى رود، اظهــار كــرد: يكــى از برنامه هــاى مكمــل درس تربيــت بدنــى در 
ــاد ورزش درون مدرســه اى اســت. ــدارس، المپي م

و  كالســى  درون  ورزشــى  مســابقات  و  بازى هــا  برگــزارى  بــا  افــزود:  وى 
ــا لحــاظ قــرار دادن شــرايط اقليمــى، امكانــات موجــود در مــدارس  بين كالســى ب
ــه اهــداف تخصصــى تربيــت  و عالقمنــدى دانش آمــوزان در راســتاى دسترســى ب

ــود. ــزار مى ش ــدارس برگ ــى در م ــاد ورزش ــى المپي بدن
معــاون تربيــت بدنــى و ســالمت آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان گفــت: يكــى 
ــه اجــراى آن  ــر مدرســه محــورى اســت ك ــد ب ــداد تأكي ــن روي از ويژگى هــاى اي
آثــار مطلوبــى از جملــه ايجــاد نشــاط، انگيــزه، بــاال بــردن روحيــه دانش آمــوزان، 

ــوان اشــاره كــرد. كشــف و هدايــت اســتعدادهاى ورزشــى مى ت
وى بهره گيــرى از ظرفيــت انجمن هــاى ورزشــى مــدارس را جــزء ويژگــى 
ــت  ــم از ظرفي ــالش مى كني ــت: ت ــمرد و گف ــاد برش ــن المپي ــزارى اي ــاى برگ ه
دانش آمــوزان بــراى بهره گيــرى و تحكيــم شــخصيت آنهــا بهره منــد شــويم.

ــارى پوشــش 35  ــى ج ــال تحصيل ــراى س ــا ب ــم م ــه تفاه ــان اينك ــا بي ــرى ب جعف
ــا توجــه  ــا ب درصــدى جمعيــت دانش آمــوزى اســتان اســت، خاطرنشــان كــرد: ام
ــى رود  ــار م ــا انتظ ــى م ــكاران فرهنگ ــوزان و هم ــمگير دانش آم ــتقبال چش ــه اس ب
ــرانجام  ــه س ــى ب ــال تحصيل ــان س ــا پاي ــرى ت ــرد بهت ــا عملك ــد ب ــه مفي ــن برنام اي

برســد.

صعودكوهنوردان به كوه گرمه مالير
 به مناســبت هفته تربيــت بدنى و ورزش، همايــش 400 نفرى 
كوهنوردى در اين شهرســتان برگزار و كوهنوردان به كوه گرمه اين 

شهر صعود كردند.
رئيــس اداره ورزش و جوانان ماليــر گفت: اين همايش همچنين به 
مناسبت گراميداشــت ياد و خاطره كوهنورد اخالق مدار و برجسته 

مالير مرحو«محمد زنگنه» برگزار شد.
مهدى رضايى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: اين همايش روز 
جمعه 20 مهرماه با حضور كوهنوردان بر مزار شهداى گمنام بام مالير 

آغاز و به سمت كوه گرمه صعود كردند.
وى ادامه داد: كوهنوردان پس از صعود تابلوى يادبود زنده ياد «محمد 

زنگنه» را در ارتفاعات كوه گرمه مالير نصب كردند.
رئيس اداره ورزش و جوانان مالير گفت: در اين همايش فرماندار ويژه 
مالير نيز حضور داشــت كه وى اهميت ورزش به ويژه كوهنوردى و 

جايگاه مهم پيشكسوتان را بسيار مهم برشمرد.
رضايى با اشــاره به اجراى بيــش از 30 برنامه متنوع همزمان با هفته 
تربيت بدنى اضافه كرد: در همين راستا هفته گذشته 190 تن از بزرگان 
و پيشكسوتان ورزش مالير در رشته هاى مختلف ورزشى با حضور 

جمع كثيرى از مسئوالن تجليل شدند.

استخرهاى همدان به سيستم گندزدايى 
الكتروليز نمك مجهز هستند

 اســتخرهاى اين استان به سيستم گندزدايى الكتروليز نمك مجهز 
هستند و روش گاز كلر از سيستم تصفيه آب حذف شده است.

رئيــس هيأت نجات غريق و غواصى همدان گفت: يكى از اقدام هاى 
مهم اين هيأت در سال  هاى اخير اصالح و تغيير روش قديم گاز كلر 
بود كه مشكالت تنفسى عديده اى را براى شناگران استخرها و به ويژه 

ناجيان غريق ايجاد كرده بود.
سيروس ســوريان در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: اين اقدام در 
راســتاى اجراى ابالغ وزارت ورزش و جوانان مبنى بر مجهز شــدن 
اســتخرها به سيســتم تصفيه با نمك طعام انجام شد و دستگاه هاى 

كلرزنى جمع آورى شد.
ســوريان خاطرنشــان كرد: كاربرد اصلى اين تكنولوژى، ضدعفونى 
كردن آب با روش مولتى اكســيدان است كه محصول نهايى آن براى 
تصفيه ميكروبى آب آشــاميدنى، آب اســتخر و بــه طور كلى آب با 

مصارف گوناگون به كار مى رود. 
رئيس هيأت نجــات غريق و غواصى همدان با اشــاره به اينكه هم 
اكنون 28 استخر در استان همدان آماده خدمات دهى به شهروندان و 
مسافران است افزود: تمامى استخرها از امكانات و تجهيزات مدرن و 
پيشرفته برخوردار هستند كه مردم مى توانند ساعات پرنشاط و جذابى 
را در آن سپرى كنند. سوريان در ادامه با اشاره به رشد عملكردى اين 
هيأت در سال هاى گذشــته به لحاظ پرورش ناجيان غريق گفت: تا 
سال 92 تعداد ناجيان غريق درجه يك و 2 فعال در استان همدان 684

تن بود اما اكنون به يك هزار و 500 ناجى افزايش يافته اســت ضمن 
اينكه 640 غواص داراى كارت و گواهينامه در سطح فعال هستند.

وى گفت: برگــزارى دوره بازآموزى احيا و نجات، برگزارى 6 دوره 
غواصى جســتجو و نجات، اجراى طرح پاكسازى بستر غار عليصدر 
و انجام دوره مقدمات غواصى در غار در طول سال اجرايى مى شود.

وى خاطرنشــان كرد: هم اكنون نيز در حال ثبت نام يك دوره كالس 
نجات غريق درجه يك ويژه بانوان در همدان هستيم و اين دوره روز 

شنبه 28 مهرماه جارى در استخر الوند اين شهر برگزار مى شود.
روزانه حدود يك هزار تن از اســتخرهاى اســتان همدان به صورت 

تفريحى استفاده مى كنند.

فعاليت 40 كاراته كا در روستاي خان آباد 
نيازمند حمايت مسئوالن است

 كبودراهنــگ- حميــدي- خبرنگار همدان پيام: در باشــگاه چند 
منظوره شــهداي روستاي خان آباد، 40 كاراته كا فعاليت مي كنند و اين 

باشگاه نياز به حمايت هاي بيش از پيش مسئوالن دارد.
رئيــس هيأت كاراته شهرســتان كبودراهنگ با بيــان اين مطلب در 
گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشــت: كاراته كاران روستاي خان آباد 
حــدود 6 مــاه پيش فعاليــت خود را آغــاز كرده اند و بــا توجه به 
استعدادهاي خوب و درخشاني كه در اين روستا وجود دارد، اميدوارم 

با حمايت بيشتر مسئوالن اين استعدادها شكوفا شود.
ا... كرم شهگل در ادامه به فضاي كوچك باشگاه خان آباد اشاره كرد و 
افزود: اميدواريم مسئوالن براي رفع اين مشكل بزودي اقداماتي انجام 
دهند و يك فضاي خوب، مناسب و بزرگ تري در اختيار ورزشكاران 

اين روستا قرار دهند.
وي خاطرنشان كرد: شهرستان كبودراهنگ بيشترين ورزشكاران كاراته 
را در ســطح اســتان همدان دارد و بيش از 10 باشگاه در روستاهاي 
ويان، خان آباد، داق داق آباد، طاسران، شيرين سو، قباق تپه و كبودراهنگ 
دارد ، با توجه به پتانســيل هاي باال در ورزش كاراته شهرستان تاكنون 
كاراته كاران توانسته اند به مقام هاي ملي، بين المللي، كشوري، استاني و 
شهرستاني دست يابند و اميدواريم در آينده نيز كاراته كاران شهرستان 

بتوانند پله هاي ترقي را طي كنند و در سطح جهان پرآوازه باشند.

فامنين قهرمان مسابقات جام نشاط و 
تندرستى همدان شد

 تيــم فامنين عنوان قهرمانى مســابقات خانوادگى جام نشــاط و 
تندرستى همدان را كسب كرد.

نائب رئيس هيأت ورزش هاى همگانى همدان گفت: در اين رقابت 
ها يكصد بانوى ورزشــكار در قالب تيم هاى مختلف شهرستان هاى 

استان همدان حضور داشتند.
مريم روحى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت: در اين پيكارها تيم 
فامنين قهرمان شــد، همدان در جايگاه دوم ايستاد و تيم اسدآباد نيز 

سوم شد.
روحى بيان كرد: تركيب تيم فامنين قهرمان اين دوره از مسابقات 
را عاطفه عاشــورى، ايالر عاشــورى، راضيه عاشــورى، فاطمه 
عاشــورى، فاطمه ربانى، هانيه ربانى بــه مربيگرى زهره يعقوبى 

دادند. تشكيل  صميمى  اعظم  سرپرستى  و 
نائب رئيس هيأت ورزش هاى همگانى همدان خاطرنشــان كرد: 
اين مســابقات به صورت امدادى شــامل دراز و نشســت، عبور 
از روى چــوب موازنه، حركت قدرت و زيكــزاك، طناب زنى، 
پرش از روى مانع، دوى ســرعت و جابجايى توپ مديســن بال 

شد. برگزار 
وى يادآور شــد: اين ورزشــكاران به عنوان تيم منتخب اســتان 

همدان راهى رقابت هاى كشورى مى شوند.
جام «نشاط و تندرستى» در راســتاى مشاركت همه جانبه بانوان 
به صورت تيم هاى منتخب اجرايى شــده و در سطح شهرستان، 

اســتان و كشور به صورت رسمى در حال برگزارى است.
اين طرح با هدف ايجاد عادت به ورزش كردن در زندگى روزانه 
و جلوگيرى از فقر حركتى و ناهنجارى هاى جســمانى و روانى 

حاصل از آن اجرايى مى شود.

رئيس هيأت بوكس استان همدان:
اردوى بزرگساالن بوكس استان همدان 

برگزار مى شود

 با توجه به نزديكى مســابقات قهرمانى كشور اردوى بزرگساالن 
بوكس استان همدان برگزار مى شود.

رئيــس هيأت بوكس اســتان همدان با اشــاره به برگــزارى اردوى 
بزرگساالن بوكس استان همدان اظهار داشت: با توجه به نزديك شدن 
به مســابقات قهرمانى بزرگساالن كشــور براى آمادگى بوكسورهاى 
بزرگسال استان در تاريخ جمعه 26 مهرماه از ساعت 18 اولين اردو در 

خانه بوكس شهر همدان برگزار مى شود.
ــزارى  ــدف از برگ ــزود: ه ــر اف ــا  مه ــو ب ــى در گفتگ داوود دوام
ــى  ــتان همدان و آمادگ ــس اس ــاالن بوك ــن اردو محــك بزرگس اي
بيشــتر ايــن نفــرات بــراى اعــزام بــه مســابقات قهرمانــى كشــور 

اســت. 
رئيــس هيــأت بوكــس اســتان همدان بــا اشــاره بــه اســامى نفــرات 
دعوت شــده بــه ايــن اردو گفــت: ميثــم صادقــى، مرتضــى خدابنــده 
لــو، عليرضــا يارمطاقلــو، اميــد زيــادى، اميــد زنگــى، نيمــا ميرزايــى، 
حميــد خدايونــدى و علــى طاهــرى از شــهر همــدان بــه ايــن اردو 

دعوت شــده اند. 
دوامــى خاطرنشــان كــرد: همچنيــن مســعود خزايــى، جعفر ســرملى 
و حميــد كارونــد هــر 3 از نهاونــد، شــبير زهــره ونــد، علــى ذبيحــى 
از ماليــر و علــى بختيــارى از اســدآباد و عبــاس قاســمى، مســعود 
ــن  ــه اي ــده ب ــرات دعوت ش ــج نف ــى از مريان ــينا عنايت ــى و س عنايت

اردو هســتند. 
وى بــا اشــاره بــه بازگشــت آرامــش بــه بوكــس اســتان همدان بيــان 
كــرد: بــا كنــار گذاشــتن اختالفــات همــه خانــواده بــزرگ بوكــس 
اســتان همدان متحــد شــده اند تــا ايــن رشــته ورزشــى را بــه 

ــگاه اصلــى خــود در كشــور بازگرداننــد.  جاي
رئيــس هيئــت بوكــس اســتان همدان عنــوان كــرد: قطعــاً كار كــردن 
ــا را  ــد م ــا اتحــاد و همدلــى مى توان ــدون حاشــيه و ب در فضايــى ب
بــه تمامــى اهــداف خــود در رشــد و اعتــالى ايــن رشــته ورزشــى 

ند.  برسا

حامد صيفى»
 اگر تا ديروز پيست پير شهر در استاديوم 
شــهداى قدس و نهايتا خيابان هاى اطراف 
مبهوت و متحير از زحمات شــبانه روز و 
تمرينات طاقت فرســاى دوندگان نابينا و 
كم بيناى همدانى بودند، حاال امروز قاره كهن 
چشم قرض به هنرنمايى همين دوندگان داده 

و لب به تعظيم گشوده است.
زحمت بى مواجب كشيدند، عرق ريختند، 
از نظر جسمانى سختى هاى زيادى به جان 
خريدند، شــايد مثل خيلى از ورزشكاران 
از نظر امكانــات و مالى وضعيت ايده آلى 
نداشتند و مخلص كالم اينكه روزگارشان بر 
وفق مراد نبود، اما در اندونزى و در آوردگاه 
پارآسيايى درست مثل بقيه اعضاى كاروان 
"خودباورى و اميد" كارى كردند كارستان 
و فعل خواستن، توانستن است را بهتر از هر 

زمانى صرف كردند.
حاال وقت اين اســت كه از زندگى لذت 
ببرند و كيفشان به قول معروف كوك باشد. 
حاال وقتش رسيده كه حميد اسالمى، وحيد 
على نجيمى و زهرا نجاتى عارف بشكن بزنند 

و ما هم به احترامشان كاله از سربرداريم.
 كوالك كاوران اميد

در پايان بازى هاى پاراآسيايى 2018، كاروان 
"خودبــاورى و اميد" ايران در رده ســوم 
جدول مدالى قرار گرفت كه اين بهترين رتبه 

ايران در ادوار بازى هاى پاراآسيايى است.
ســومين دوره از بازى هاى پارا آســيايى در 
جاكارتاى اندونزى به پايان رســيد و ايران با 
51 مدال طال، 42 نقره و 43 برنز در رده سوم 
جدول مدالى قرار گرفت. ايران در اين دوره 
از بازى هــا فراتر از پيش بينى ها عمل كرد و 
نه تنها يك پله صعود داشــت كه حتى براى 
رده دومى نيز با كره جنوبى رقابت كرد اما در 
نهايت تنها با 2 مدال طال كمتر از كره جنوبى 
در رده سوم ايستاد. اين بهترين جايگاه ايران 

در ادوار بازى هاى پاراآسيايى است.
چين بــا 172 مدال طال، 88 نقره و 59 برنز 
و كره جنوبى با 53 مدال طال، 45 نقره و 47

برنز در رده هاى اول و دوم ايستادند. ژاپن با 
45 طــال، 70 نقره و 83 برنز در رده چهارم 
ايســتاد كه ايران باالتر از ژاپن در رده سوم 

قرار گرفت.
ايــران در بازى هــاى پارا آســيايى 2010

گوانگجــو، بــا 27 مدال طــال، 24 نقره و 
29 برنز و در بازى هاى پاراآســيايى 2014

اينچئون با 37 مدال طال، 52 نقره و 31 برنز 
در رده چهارم جاى گرفته بود.

حميد و وحيد، اميدهاى دووميدانى
حميد اسالمى، وحيد على نجيمى و حسين 
صالحى منش (دونده همراه)، ورزشــكاران 
اعزامى از همدان در رشته دووميدانى بودند. 
همچنين از همدان عليرضا جليلى در شنا و 
زهرا نجاتى عارف در واليبال نشســته راهى 

جاكارتا شدند.

ابتدا وحيد على نجيمى دونده خوب اســتان 
توانست در رقابت هاى دوى 200 متر مردان 
بازى هاى پاراآســيايى جاكارتا به مدال طال 
دســت يابــد. او در دوى 200 متــر مردان 
كالس T۱۲ به رقابت با حريفان پرداخت 
و در نهايت مدال طالى مســابقات را از آن 
خود كرد. تا نخســتين مــدال طالى تاريخ 
ورزش همدان در بازى هاى پاراآســيايى به 

نام على نجيمى ثبت شود.
دونده خوب كشــورمان دربــاره اين مدال 
گفــت: اين اولين رشــته ام بود كــه در آن 
شركت مى كردم. مسابقه سخت و دشوارى 
بود و رقبا فاصله اندكى با هم داشتند. سعى 
كردم طال را به همراه ركورد شكنى به دست 
بياورم اما متاســفانه نشــد، هرچند ركورد 

خوبى را از خود به جا گذاشتم.
على نجيمى درباره سطح مسابقات ادامه داد: 
مسابقه سختى داشتم اما خدا را شكر مى كنم 
كه به مدال طال رســيدم. در مقدماتى رقيبى 
داشتم كه چهارم المپيك بود كه همين باعث 
شــد در آن دور رقابت ســخت باشد و در 
فينال هم به همين خاطــر يك كمى دچار 
مشكل شــدم اما خدا را شكر مى كنم كه به 

مدال طال رسيدم.
اين اما پايان كار وحيــد در اندونزى نبود. 
او در 400 متر هم كوالك كرد و با پشــت 
ســر گذاشــتن رقبا، دومين طالى خود و 

همدانى ها را در مسابقات صيد كرد.
دارنده مدال طالى بازى هاى پاراآســيايى با 
انتقاد از برنامه ريزى برگزاركنندگان مسابقات 
و با بيان اينكه مى توانســت طالى سوم را 
هم كســب كند، افزود: واقعا تايم برگزارى 
مســابقات بد بود. وقتى طالى 200 متر را 
گرفتم بــراى دريافت جايــزه مدت زمان 
زيادى را معطل شــدم و تا برســم دهكده، 
ســاعت يك بامداد بود. ساعت 5 صبح هم 
راهى ورزشگاه شــدم كه به همين دليل در 

مرحله مقدماتى دچار مشــكل شــدم. اگر 
خســته نبودم حتما ركورد بهترى را از خود 
به جا مى گذاشــتم و توانايى كسب 3 مدال 

طال را داشتم.
اما حميد اســالمى ديگر دونــده خوش نام 
همدانى كه ســابقه حضــور در اينچئون را 
هم در كارنامه داشــت، در اين مسابقات و 
در ماده هــزار و 500 بدترين اتفاق ممكن 
اما براى اسالمى، بازپس گيرى دومين مدال 
طالى او بود كه در ماده 5 هزار متر كســب 
شده بود. سميه سهيلى رئيس هيأت نابينايان 
و كم بينايان اســتان درباره اين اتفاق گفت: 
در حالى كه حميد اســالمى دونده مســتعد 
همدان در بازى هاى پاراآســيايى به طالى 
ماده 5 هزار متر مردان رســيد، كميته داوران 
مسابقات حميد اسالمى را از دور بازى هاى 
اين ماده حذف و مدال طالى او به ورزشكار 
ژاپنى رسيد. اســالمى به عنوان نفر اول از 
خط پايان عبــور كرد و حتى با پرچم ايران 
نيز دور افتخار زد اما در نهايت با راى داوران 

از دور مسابقات حذف شد.
سهيلى خاطرنشان كرد: داوران اين پيكارها 
مدعى شدند كه اســالمى در مسير مسابقه 
دســت نفر همراه خود را كشيده و جلوتر 
از او حركــت كرده، در صورتى كه ســاير 
دونده ها فيلم رقابت حميد اسالمى در ماده 
5 هزار متر را بازبينى كرده و معتقد بودند كه 

در حق او اجحاف شده است.
وى عنــوان كرد: بــا اين حــال چيزى از 
ارزش هاى اسالمى كم نشده و كسب طالى 
او در مــاده هزار و 500 متر افتخارى بزرگ 

محسوب مى شود.
قهرمان ارزنده استان هم درباره اين موفقيت 
گفت: ايــن مدال را با دعــاى خير مردم و 
كمك مربى ام ســجاد مرادى كسب كردم و 

آن را به رهبر عزيزم تقديم مى كنم.
اسالمى تصريح كرد: پيش بينى مى كردم در 

بازى هاى پاراآســيايى جاكارتا به مدال طال 
دســت پيدا كنم. تاكتيك ما اين بود كه در 
300 متر آخر فرار نهايى را داشــته باشيم و 
خوشبختانه همانطور كه فكر مى كرديم شد 
و با اُفت ديگر دونــدگان در 300 متر آخر 

بهتر دويدم و طال گرفتم.
اين دونــده همدانى تصريح كــرد: در بين 
حريفانــم نفرات عنــوان دار پارالمپيك هم 
بودند، اما من در نهايت به مدال طال رسيدم. 
من براى اين مدال يك سال زحمت كشيدم 

و 6 ماه است كه پدر و مادرم را نديده ام.
زهرا نجاتى عــارف واليباليســت تيم ملى 
واليبال نشســته بانوان كشورمان هم در اين 
رويــداد و در معيــت تيم ملى نشــان نقره 
مسابقات را كسب كرد تا افتخارى ديگر به 

ويترين افتخارات خود اضافه كند.
تيم ملى واليبال نشسته بانوان ايران در فينال 
به  جاكارتا  پاراآســيايى 2018  بازى هــاى 
مصاف تيم چين رفــت و 3 بر صفر نتيجه 
را واگذار كــرد و در جايگاه نايب قهرمانى 

ايستاد تا به مدال نقره بازى ها برسد.
 رشد چشمگير ورزشكاران همدانى

نتايج ورزشــكاران همدانى در جاكارتا در 
حالى به دســت آمد كه در دوره گذشته اين 
رقابت ها و در اينچئون، ورزشكاران همدانى 

صاحب دو مدال نقره شده بودند.
اميدواريم دستگاه ورزش و مسئوالن ارشد 
اســتان نگاهى ويژه به اين قهرمانان ارزنده 
استان داشته باشند و همانطور كه ورزشكاران 
همدان در بازى هاى آسيايى مورد تقدير قرار 
گرفتند، از قهرمانان پاراآســيايى استان هم 

به طور ويژه تجليل شود.
بدون ترديد افتخار به دســت آمده توســط 
اين ورزشــكاران دوست داشتنى قابل قياس 
با افتخاراتى كه ورزشــكاران استان يك ماه 
پيش در بازى هاى آســيايى 2018 كســب 

كردند، نيست.

ايران در بازى هاى پارآسيايى تاريخ ساز شد

آسيا، مبهوت هنرنمايى ورزشكاران 
هگمتا نـه

طالى دونده همدانى 
در بازى هاى 
پاراآسيايى مردود 
اعالم شد

 رئيس هيــأت نابينايان و كــم بينايان 
همدان گفت: مقام قهرمانى و كسب مدال 
طالى حميد اسالمى دونده نابيناى همدانى 

در بازى هاى پاراآسيايى مردود اعالم شد.
ســميه سهيلى در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشــت: در حاليكه حميد اسالمى دونده 
مســتعد همدان در بازى هاى پاراآسيايى 
پنجشنبه گذشــته به طالى ماده پنج هزار 
متر مردان رســيد، كميته داوران مسابقات 
حميد اسالمى را از دور بازى هاى اين ماده 
حذف كرد و مدال طالى او به ورزشــكار 
ژاپنى رسيد.وى اضافه كرد: حميد اسالمى 

به عنوان نفر اول از خط پايان عبور كرد و 
حتى با پرچم ايــران نيز دور افتخار زد اما 
در نهايت با راى داوران از دور مســابقات 
حذف شد.سهيلى خاطرنشان كرد: داوران 
اين پيكارها مدعى شــدند كه اسالمى در 
مسير مســابقه دســت نفر همراه خود را 

كشيده و جلوتر از او حركت كرده است.
وى يادآور شد: ساير دونده ها فيلم رقابت 
حميد اســالمى در ماده پنج هــزار متر را 

بازبينــى كرده و معتقد بودند كه در حق او 
اجحاف شده است.

رئيس هيــأت نابينايان و كم بينايان همدان 
افزود: البته بازپس گرفتن مدال طالى اين 
مــاده هم چيزى از ارزش ها و تالش هاى 
حميد اسالمى ورزشكار همدانى كم نمى 
كند.حميد اسالمى پيش از اين مدال طالى 
ماده 1500 متر مردان كالس T11را كسب 

كرده بود.
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■ حديث:
امام علي(ع):

ِخَرد هر جا كه باشد ، [آن جا] اُنس و اُلفت است 
غرر الحكم : ج 1 ص 328 ح 1251

در مراسم بزرگداشت روز حافظ عنوان شد
زبان حافظ ، زبانى براى صلح جهانى
■ جامعيت قلم موجب ماندگارى اشعار حافظ است

 مراســم بزرگداشــت روز حافــظ ، شــاعر غــزل ســرا و از بــزرگان 
ادب فارســى بــه همــت خانــه ادب و شــعر و انجمــن حافــظ خوانــى 
ــزار  ــى برگ ــج شــنبه در مجتمــع شــهيد آوين همــدان، عصــر روز پن

شــد.
ــادآورى  ــا ي ــدا ب ــدان در ابت ــالمى هم ــاد اس ــگ و ارش ــس فرهن رئي
ــه اظهــار نظــر  ــد اســتاد شــفيع كدكنــى در مــورد حافــظ اينگون تول
كــرد  كهايــن شــاعر هــم بــه مبانــى نظــرى عرفــان توجــه دارد و هــم 

بــه مبانــى عملــى آن و ايــن مســاله در شــعر او بســيار نمــود دارد.
عليرضــا درويــش نــژاد بــه جنبــه عاشــقانه شــخصيت حافــظ  هــم 
اشــاره كــرد و گفــت: حافــظ بــه هــر دونــوع عشــق هــم زمينــى و 
هــم آســمانى توجــه كــرده و ســعى بــر آن دارد در اشــعارش  پيوندى 

ميــان ايــن مقولــه برقــرار كنــد.
ــز او  ــگاه صلــح آمي ــه بســيار تاثيرگــذار اشــعار حافــظ را ن وى جنب
ــى  ــظ م ــان انديشــه حاف ــروز زب ــه بشــريت دانســت و گفــت : ام ب
توانــد در حــوزه هــاى اجتماعــى زبانــى بــراى گفــت و گــوى جهانى 
ــزار اســت.  او  ــر بي ــا و تزوي در راســتاى صلــح باشــد. حافــظ از ري
ــراى  ــاس زهــد خــود ب عــدم صداقــت بعضــى از زهــدان كــه از لب
پنهــان كــردن بعضــى از رفتارهــاى ضــد بشــرى اســتفاده مــى كنند را 
مــورد نكوهــش قــرار مــى دهــدو هميــن امــر مــى توانــد مبنــاى يــك 

جريــان اجتماعــى بــراى مــا باشــد.
ــد و  ــى كن ــاد م ــتى ايج ــاكارى زش ــظ ري ــر حاف ــزود:  از نظ وى اف
ــى شــود .  ــم م ــا حاك ــح و دوســتى در دني ــر برطــرف شــود صل اگ
از هميــن رو در نــگاه حافــظ اثــرى از خشــونت و نفــرت و خشــم 

پيــدا نمــى كنيــد.
درويــش نــژاد بــا اشــاره بــه گفتمــان رئيــس جمهــور يعنــى "جهانــى 
عــارى از خشــونت" معتقــد اســت مــى تــوان زبــان حافــظ را زبــان 

صلــح و آرامــش جهانــى دانســت.
 وى ادامــه داد: امروزه بهترين مصداق  براى رســيدن صلحى پايدار و 
جهانى و كاشتن تفكر صلح آميز در ضمير وجودى بشر استفاده از زبان 
حافظ است.نگاه حافظ ظلم ستيزانه است اما نه با زبان شمشير بلكه با 

زبان انديشه بايد ظلم را كنار زد.
وى در پايــان ضمــن تشــكر  از برگــزارى ايــن مراســم افــزود: امــروز 
ــم  ــى دور ه ــن چنين ــخصيتى اي ــراى پاسداشــت ش ــم ب ــا مفتخري م
ــراى حفــظ كرامــت  ــم كــه همــه ابعــاد وجــودش ب جمــع شــده اي
انســان و رشــد انديشــه اســت تــا بتوانيــم انديشــه او را ترويــج  دهيم.

 حافظ قرآن و پيشينه ايران 
ــده آالف و  ــظ را چكي ــگاه حاف ــتاد دانش ــك اس ــم ي ــه مراس در ادام
الــوف و هــزاره هــاى گذشــته انديشــه ايرانــى دانســت و گفــت: در 
اكثــر خانــه هــاى ايــن بــوم ديــوان حافــظ در كنــار كتــاب مقــدس 

ــدار دارد. ــه و پاي ــرآن مجيــد حضــورى ديرين ــا، ق م
ســيد حبيــب نبــوى  حافــظ را متعلــق بــه تمــام افــراد بــا ســليقه هاى 
ــاره افــزود:  شــايد بعضــى از شــاعران  مختلــف دانســت و درايــن ب
ــد  ــى بلن ــا و طبع ــى توان ــى ، قلم ــعرهاى غن ــه از ش ــن اينك در عي
برخــوردار هســتند امــا در جامعــه بــا اقبــال مــردم رو بــه رو نشــده 
انــد و مــردم بــا اشــعار آنهــا ماننــد اشــعار حافــظ مانــوس نيســتند.

ــدگارى  ــب مان ــظ را موج ــم حاف ــت قل ــژوه جامعي ــظ پ ــن حاف اي
اشــعار او  عنــوان كــرد و افــزود : هركســى شــعر حافــظ را بخوانــد 
بــه گونــه اى مــى توانــد بــه او احســاس نســبت كنــد.از ايــن رو مــى 

تــوان شــعر حافــظ را وحــدت بخــش دانســت. 
وى همچنيــن حافــظ را حافــظ قــرآن و پيشــينه ايــران دانســت و در 
ــا قــرآن مانــوس بــوده و در كاوش  ايــن مــورد بيــان كــرد: حافــظ ب
هــاى قرآنــى اش بــه دنبــال خــود مــى گــردد. بعضــى از جنبــه هايــى 
ــى از  ــكات دقيق ــادآور ن ــد ي ــى ده ــان م ــود نش ــظ از خ ــه حاف ك

حضــرت علــى بــن ابــى طالــب(ع) اســت .
آييــن بزرگداشــت روز حافــظ بــا ارائــه گزارشــى از عملكــرد انجمــن 
حافــظ خوانــى همــدان، تقديــر و تشــكر از زحمــات اعضــاء فعــال  

ايــن انجمــن و اســاتيد برجســته آن بــه پايــان رســيد.

بيش از 300 فناورى ايرانى به معرض ديد 
عموم گذاشته شد

  نمايشگاه فناورى نانو روز گذشته در محل نمايشگاه بين المللى 
تهران افتتاح شد. 

به گزارش فارس، يازدهمين نمايشــگاه بين المللــى فناورى نانو با 
حضور سورنا ستارى معاون علمى و فناورى رئيس جمهور و سعيد 
سركار دبير ستاد توســعه فناورى نانو در محل دائمى نمايشگاه هاى 

بين المللى تهران افتتاح شد.
در اين نمايشگاه 114 غرفه ايرانى و خارجى حضور دارند كه بيش از 

300 محصول ايرانى حوزه فناورى نانو ارائه شده است.
در حوزه نانو فناورى حدود 400 محصول از ســوى محققان ايرانى 

توليد شده است.

درمان زخم هاى مزمن با زخم پوش هاى 
مهندسى شده

  دانشجوى واحد علوم و تحقيقات موفق به ساخت زخم پوش هاى 
مهندسى شده بر پايه آلژينات براى بهبود زخم هاى مزمن شد.

به گزارش مهــر، حامد خداوردى محقق واحد علوم و تحقيقات در 
مــورد ضرورت انجام اين پژوهش گفت: زخم هاى مزمن زخم هايى 

هستند كه دير درمان و يا درمان نمى شوند.
وى افزود: شايع ترين علل ايجاد زخم هاى مزمن، بيمارى، عفونت و 
ايسكمى هستند. در زخم هاى مزمن به دليل از بين رفتن اليه حفاظتى، 
پوست در معرض محيط بيرون قرار مى گيرد و اين امر باعث مى شود 
ريســك باالترى براى عفونى شدن داشته باشند. از اين رو زخم هاى 

مزمن نياز به فوريت ويژه اى براى درمان و بهبود دارند.

يك تلسكوپ فضايى ديگر ناسا هم 
غيرفعال شد

  پس از انتشار اخبارى در مورد قرار گرفتن تلسكوپ فضايى هابل 
در حالت ايمن و غيرفعال شدن آن به علت نقض در ژيروسكوپ آن 
حاال اخبارى در مورد مشــكلى مشابه در يك تلسكوپ فضايى ديگر 
شنيده مى شود.به گزارش فارس، پس از انتشار اخبارى در مورد قرار 
گرفتن تلســكوپ فضايى هابل در حالت ايمن و غيرفعال شدن آن به 
علت نقض در ژيروسكوپ آن، حاال اخبارى در مورد مشكلى مشابه 
 Chandra در يك تلسكوپ فضايى ديگر شنيده مى شود. تلسكوپ
ناسا كه براى بررسى وضعيت تشعشعات اشعه ايكس توليد و به فضا 
پرتاب شده بود حاال در وضعيت مشابهى قرار گرفته تا از آسيب ديدن 

آن و وقوع مشكالت بيشتر در تلسكوپ مذكور جلوگيرى شود.

اسكنر اثر انگشت براى تشخيص سريع اعتياد
  محققان اســكنر اثر انگشتى ساخته اند كه مى تواند در 10 دقيقه 
مصــرف مواد مخدر در بدن فرد را رديابى كند.به گزارش مهر ، يك 
اســكنر اثر انگشــت قابل حمل مى تواند در عرض 10 دقيقه تست 
اعتياد را با دقت 99 درصد انجام دهد.تحقيقى جديد عملكرد اسكنر 
Reader 1000 را با تســت هاى اعتياد ادرار و خون مقايسه كرده 
است.اسكنر Reader 1000 در 5 ثانيه از اثر انگشت نمونه بردارى 
مى كند  و در كمتر از 10 دقيقه نتيجه آزمايش را نشــان مى دهد.اين 
سيستم شــامل يك كارتريج جمع آورى نمونه اثر انگشت و واحد 
تحليل Reader۱۰۰۰ اســت كه هرگونه نشــانى از عرق در اثر 
انگشت را تحليل مى كند. هنگام مصرف مواد مخدر، متابوليت هاى 

اين مواد در بدن توليد و در عرق نمايان مى شوند.

كمك نيم ميليارد دالرى ارتش آمريكا به 
توسعه موشك جديد 

 نيروى هوايى ارتش اياالت متحده آمريكا به منظور توســعه هر 
چه ســريعتر موشك جديد شــركت "بلو اوريجين" موسوم به "نيو 
گلن"(New Glenn)، 500 ميليون دالر به اين كار اختصاص داده 
است.به گزارش ايســنا ، "جف بزوس" رئيس شركت فضايى "بلو 
اوريجين" اميد زيادى براى توســعه موشــك جديد خود دارد و به 
تازگى يك كمك خوب از ســوى وزارت دفاع آمريكا دريافت كرده 

است.
نيــروى هوايى اياالت متحده امروز اعالم كرد كه نيم ميليارد دالر به 
عنوان بخشى از برنامه خود براى ايجاد يك نسل جديد از پيشران هاى 

سنگين در اختيار شركت فضايى "بلو اوريجين" قرار داده است.

مريم مقدم  »
 همزمان با برگــزارى چهلمين اجالس جهانى 
گردشگرى استارت آپ حوزه گردشگرى وصنايع 

دستى در همدان برگزار مى شود . 
اين استارت آپ فرصت استثنايى ارائه محصوالت 
؛ خدمات نوآورانه به اعضاى ســازمان گردشگرى 
ميهمان در اجالس كه شامل ،  فعاالن ، متخصصين 
و سرمايه گذاران بين المللى حوزه گردشگرى هستند 

را فراهم خواهد كرد .
اين رويداد در راســتاى توسعة فرهنگ كارآفرينى 
دانش بنيان و زمينه سازى براى ايجاد كسب وكارهاى 
نوپا، به عنوان نخستين  اســتارت آپ گردشگرى 
در اســتانو به منظور ارائه راه حــل نوين در رونق 

گردشگرى برگزار مى شود.
 ايده هايى براى رقابت در گردشگرى

در ســالهاى اخير شاهد رشد چشم گير گردشگرى و 
نقش آن در اقتصاد كشورها هستيم. گردشگرى با توجه 
به پتانسيل هاى توسعه اى همه جانبه و گسترده اى كه 
دارد بر جنبه هاى مختلف كشــورها از جمله اقتصاد، 
فرهنگ، تعامل بين الملل و سياست تاثير مستقيم مى 
گذارد. به همين دليل رويكرد برنامه ريزى و مديريت 
در حوزه صنعت گردشــگرى و مهمــان پذيرى بايد 
رويكرد اســتراتژيك و بلند مدت باشد. تعريف يك 
چشــم انداز مناسب مى تواند به همگام سازى روابط 
بين بخش هاى مختلف و درگير در فرآيند شكل گيرى 

خدمات گردشگرى كمك شايانى داشته باشد.
ريزى  برنامه  در  اســتراتژيك  رويكــرد   

گردشگرى
مفهوم رويكرد استراتژيك در حوزه مديريت و برنامه 
ريزى شامل مجموعه از تصميم ها و اقدمات مديريتى 
است كه عملكرد بلند مدت يك سازمان، مجموعه و 
يا صنعت را شكل مى دهد. به دليل آنكه در مديريت 
استراتژيك به بررسى محيط داخلى و خارجى پرداخته 
مى شود، ديدگاه جامعى به برنامه ريزان و مديران مى 
دهد.الزمه اجراى صحيح تفكر استراتژيك آن است كه 
در تمامى افراد درگير در حوزه تصميم گيرى و اجرا، 
روحيه و تفكر استراتژيك شكل بگيرد. همان طور كه 
ريچ هورواث يكى از نظريه پردازان اســتراتژيك مى 
گويــد: "برخالف باور عامه مردم، تفكر اســتراتژيك 
صرفا متعلق به مديران نيســت و بايد در تمامى افراد 
تجلى يابد". صنعت گردشــگرى از ارتباط بين بخش 
هاى مختلــف از جمله حوزه اقتصــاد و بانكدارى، 
سياست گذارى و قوانين، فرهنگ و جامعه فرهنگى، 
واسطه از يك سو و از سوى ديگر بخش حمل و نقل، 
اقامت، غذا و ارائه دهندگان خدمات گردشگرى را مى 

ســازد؛ بنابراين بايد رويكرد بلند مدت و ديدگاه همه 
جانبه در برنامه ريزى ها حاكم باشد. 

مقاصد نوظهور در گردشــگرى بسيارى از كشورهاى 
دنيا كه پيشــرفت اقتصادى و زيربنايى خود را مرهون 
گردشگرى هستند حاضر نيستند جاى خود را به مقاصد 
گردشگرى نوظهور و جوان بدهند چرا كه در وهله اول 
منفعت اقتصادى و ميزان ارز آورى گردشگرى بسيار 
ارزشــمند مى باشــد. بنابراين اين كشورها در رقابت 
تنگاتنگ با مقصدهاى جديد گردشگران ناچار به ارائه 
خدمات بهتر، مقرون به صرفه تر و خالقانه تر هستند. 

 در گردشگرى يك قانون كلى وجود دارد
"اگر خالق نباشــيد ديگر مقصد ســفر گردشــگران 

نخواهيد بود"
اين يعنى هرگاه قرار است مقصد جديدى وارد چرخه 
رقابت گردشگرى شود، براى پيروزى بدون استراتژى 
مناسب اهداف روشــن و خالقيت آينده نگر، موفق 

نخواهند شد.
 گردشــگران جديد در مقابل گردشگران 

گذشته
1- گردشگران افراد باهوشى هستند

اگر بخواهيد برنامه ريزى درســت و واقع بينانه داشته 
باشيد با همواره به مسافر و گردشگرى كه قرار است 
خدمت شــما را دريافت كند، بيانديشيد. اين روشى 
اســت كه تمامى مديران موفق و كشــورهاى برتر در 
حوزه گردشگرى به آن توجه داشته اند. ارائه ايده هاى 
جديد و گشــودن روزنه هاى نو و بررسى شيوه هاى 
اجرايى، مورد نياز است. ايده هاى جديد، چاشنى هاى 
گردشگرى هســتند كه گردشگران را به طلب مقصد 

جديد وادار مى كنند. 
2- گردشــگران به دنبال مفاهيــم خاص و جديد 

هستند!
مشتريان امروز به دنبال خالقيت بيشتر، مناطق كشف 
نشــده و بكر، ســفرهاى ارزانتر و خاص تر هستند. 
امروزه گردشگران كمتر به دنبال ساختمان هاى مدرن 
و جاذبه هاى معروف هستند و بيشتر ترجيح مى دهند 
به دنبال كسب تجربه از كشورهاى ديگر باشند. به طور 
مثال عالقه مند هســتند با زندگى در روستا و در ميان 
عشاير، راه و رسم زندگى آنها را از نزديك لمس كنند. 
از اين رو در برنامه هاى توسعه گردشگرى هم احياى 
هويت هاى بومى و منطقه اى مورد توجه و بررســى 
قرار مى گيرد و هم آمادگى براى مواجه شدن با فرهنگ 

هاى ديگر. يك نكته جالب: 
بنابراين باور داشــته باشيم بسيارى از گردشگرانى كه 
به ايران ســفر مى كنند به دنبال تفاوت هاى كشــور 
ايران از نظر غذايى، فرهنگى و تاريخى با ساير مقاصد 

دنيا هستند و اين ايده هاى تازه در رويدادهايى به نام 
استارت آپ ها نمايان مى شود .

الزم به ذكر است، خلق ايده، كشف فرصت هاى ناب و 
ايجاد فرصت اشتغال، از ديگر اهداف اين استارت آپ 
اســت كه به همت ميراث فرهنگى و صنايع دســتى و 
گردشــگرى اســتان ، اتاق بازرگانى ، صنايع و معادن 
كشــاورزى همدان و مركز رشد دانشگاه بوعلى سينا 
همــدان  در آبان ماه 1397 (نوامبر2018) در هتل بين 
المللى باباطاهر،  برگزار خواهد شد . عالقمندان براى 
حضور در اين استارت آپ ميتوانند از طريق ثبت نام 
در سايت  event.hstp.ir تا 30 مهر ماه اقدام كنند.

 گردشگرى همدان در سال 2018 به روز شد

روى خوش اجالس جهانى 
به استارت آپ گردشگرى

از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى؛ 
عملكرد دستگاه هاى دولتى 
در سامانه دسترسى آزاد به 
اطالعات اعالم شد 
 كميسيون انتشار و دسترســى آزاد به اطالعات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به تازگى گزارشى از 
نحوه عملكرد دستگاه هاى دولتى در سامانه دسترسى 
آزاد به اطالعات منتشــر كرده است كه بر اساس آن 
پاسخگوترين و غيرپاســخگوترين وزارتخانه ها و 

دستگاه ها تا تاريخ 9 مهر 97 معرفى شده اند. 
به گزارش ايلنا، بر اســاس اين گزارش، ســازمان 
انــرژى اتمى، وزارت جهاد كشــاورزى و وزارت 
نفت به ترتيب با 8، 9 و 14 روز به عنوان دســتگاه 
هايى با كمترين زمان پاسخگويى و سازمان برنامه 
و بودجه، جمعيت هــالل احمر و وزارت ورزش 
و جوانــان به ترتيب بــا 184، 164 و 116 روز به 
عنوان دســتگاه هايى با بيشترين زمان پاسخگويى 
معرفى شــده اند.همچنين بر اين اساس بنياد شهيد 

و امور ايثارگــران، وزارت امور خارجه و معاونت 
علمى و فناورى رياست جمهورى باالترين درصد 
پاســخگويى و وزارت ورزش و جوانان، وزارت 
آموزش و پــرورش، وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــكى نيز  پايين درصد پاسخگويى را 
داشته اند.بر اســاس اعالم اين كميسيون، وزارت 
كشور، وزارت فرهنگ  و ارشاد اسالمى و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بيشترين تعداد 
پاسخ به درخواســت هاى ارائه شده در سامانه و 
وزارت امــور خارجه، معاونــت علمى و فناورى 
رياســت جمهورى و سازمان انرژى اتمى با توجه 
به تعداد درخواست هاى ثبت شده، كمترين درصد 
نارضايتى از پاسخ ها را داشته اند.همچنين بيشترين 
زير مجموعه فعال در ســامانه نيز متعلق به وزارت 
علوم، تحقيقات و فناورى، وزارت كشور و سازمان 
حفاظت محيط زيست است.سامانه دسترسى آزاد 
به اطالعات در تير ماه 96 و با حضور وزراى وقت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى و اطالعات و فناورى 

ارتباطات راه اندازى شد.


	HP 3312 ALLPGE(8P)

