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کندی تغییرات در استان!
 ۱- از آبان ســال ۹۷ تاکنون که استان 
با مدیریت سیدســعید شاهرخی مدیریت 
می شود، موضوع تغییرات همواره یکی از 

بحث های داغ استان بوده است...

 رونق تولید با احیای واحدهای نیمه فعال
2

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

خانواده گردشگر در 326مین روز سفر به همدان رسیدند 

حال خوب سفر در همدان با میهمان نوازی 
■ 400 روز دور ایران با رینگو  

کانال خبری                
 در تلگرام

همراهتان 

هستيم

@Hamedanpayam

 ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی 
اعالم کرد: صبح امروز دوشــنبه سطح 

غنای تولید اورانیوم به 4.5 رسید.
گذشــته  روز  گفت:  کمالوندی  بهروز 
ایران از مرز 4.5 درصد در غنی ســازی 

اورانیوم عبور کرد.
وی گفــت: این میزان غنا به طور کامل 
برای پاســخ به نیاز کشــور در تأمین 
سوخت نیروگاه های قدرت کافی است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم چنین 
اظهار کرد: میزان دقیق غنای سوخت را 
آژانس بعد از آنالیز نمونه های برداشته 

شده اعالم خواهد کرد.
نیروگاه های  ایسنا، سوخت  گزارش  به 
قدرت غنای متفاوتــی دارد که از ۱.۱ 
درصــد تا کمتر از 5 درصد را شــامل 

انجام غنی ســازی  با  اکنون  می شــود. 
اورانیوم در غناهای مختلف تا کمتر از 
5 درصد ایران قادر به تأمین ســوخت 
نیروگاهــی از جمله نیروگاه بوشــهر 

است.
ایران روز یک شــنبه اعالم کرد: مسائل 
فنی افزایش درصد غنی سازی اورانیوم 
انجام شده و تا ســاعاتی دیگر درصد 
غنی سازی ایران از ۳.۶۷ عبور خواهد 
کرد. پیش بینی ما این اســت که صبح 
دوشــنبه وقتی گزارش به آژانس داده 
شود، ما از ۳.۶۷ درصد فراتر رفته ایم و 
این اقدامی بوده که جمهوری اســالمی 

ایران اعالم کرده بود.
وی خاطرنشان کرد که افزایش درصد 
غنی سازی با توجه به نیاز کشور انجام 

می شــود و اکنــون نیاز مــا مربوط به 
نیروگاه هــای قدرت اســت و در بلند 
مدت هم نیاز برای پیشران اتمی که هر 
کدام درصدهای مختص خود را دارند.

معاون صالحی تاکید کرد گام اول شاید 

زمان می برد اما در گام دوم زمان مطرح 
نیست.

کمالونــدی هم چنیــن اظهــار کرد که 
"رونوشت یا DIQ تغییرات به آژانس 

داده شده است.

بنا بــر تعریف آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اورانیوم 5 درصد غنی شــده هم 
 LEU چنــان اورانیوم با غنــای کمتر

است و نشانه خطر جدی نیست.
به نظر می رســد ایران بــا اتکا به اصل 
عمل متقابــل و سیاســت گام به گام 
امیدوار است اروپا را وادار کند اقدامی 
جــدی برای حفــظ برجــام و تأمین 
خواســته های ایران به ویــژه در حوزه 

نفتی و بانکی انجام دهد.

اروپایی ها از 
فرصت ۶۰ روزه 

استفاده کنند
 معــاون اول رئیس جمهور خطاب 
به اروپایی ها با بیــان اینکه »ما ۱4 ماه 
است به شــما فرصت داده ایم؛ در یک 
هفتــه قرار اســت چه اتفاقــی بیفتد«، 
گفت: غربی ها و اروپایی ها می دانند که 
دوران ۶۰ روزه ای کــه ایران مجدداً به 

آن ها فرصت داده ۱۶ شهریور ماه پایان 
می یابد و این روز آغاز گام دیگری در 
راســتای کاهش تعهدات ایران خواهد 
بود؛ آن ها از این فرصت اســتفاده کنند 

تا بتوانیم به یک تفاهم دست یابیم.
جهانگیری  اسحاق  ایسنا،  گزارش  به 
با اشــاره به خروج آمریکا از برجام 
تأیید شــد  برجام  کرد:  خاطرنشــان 
راهکار  عنوان یک  به  توافق شــد  و 
جــدی و مهم و الگویــی برای حل 
در  جهانــی  مختلــف  بحران هــای 
اما  دنیای دیپلماســی معرفی شــود، 

آمریکایی هــا چــه پیــش از خروج 
خــود و چــه پس از خــروج خود 
از برجــام هیــچ وقــت نگذاشــتند 
برجام  از دســتاوردهای  ایران  مردم 

شوند. بهره مند 
معــاون اول رئیس جمهــور ادامه داد: 
پیــش از خــروج آمریــکا از برجام، 
با طرح موضوعاتی  مقامات این کشور 
مبنی بر اینکــه تعلیق تحریم های خود 
را دیگر تمدیــد نخواهند کرد، فضایی 
در جامعه جهانــی ایجاد کردند که در 
آن ایران آن طور که باید نتوانســت از 

برجام بهــره ببرد. در نهایــت نیز بعد 
از اعالم رســمی خروج شان از برجام 
در اردیبهشــت ســال گذشــته، تمام 
توان و قدرت خود را بــکار بردند تا 
تحریم هایــی را که وضع کردند حتی 
در نقــاط خیلــی دور آمریکا اجرایی 
ایــن زمینه آن هــا، چین،  کننــد. در 
روســیه و اروپایی هــا را وادار بــه 
تبعیــت از خود کردنــد. آمریکایی ها 
جنــگ  وارد  را  قدرت شــان  همــه 
اقتصادی با کشــور در حال توســعه 

کردند. ایران 

کمالوندی: 

سطح غنی سازی ایران به 4/5 درصد رسید

با همت اتحادیه شرکت های 
تعاونی تولید روستایی استان 

همدان صورت گرفت

ایجاد زنجیره 
تولید نهال 

پیوندی گردو 
برای نخستین بار 

در خاورمیانه

چالش 
خبرنگاران و متين 

در نشست خبري
■ رئیس سازمان صمت: سیب زمیني ارزان مي شود

■ خبرنگاران: کشاورزان همداني گفته اند سیب زمیني را 
ارزان نمي کنیم

ردپای باران بر آتش سوزی مراتع همدان

سیاه پوشی 55 هکتار 
مرتع و منابع طبیعی استان
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کندی تغییرات در استان!
 ۱- از آبان سال ۹۷ تاکنون که استان با مدیریت سیدسعید شاهرخی 
مدیریت می شــود، موضوع تغییرات همواره یکــی از بحث های داغ 

استان بوده است.
عالقه افکار عمومی به پیگیری تغییرات مدیریتی در استان و حساسیت 
نســبت به کسانی که قرار است در استان مدیریت ها را برعهده داشته 
باشند و میزان تاثیر نمایندگان یا افراد ذی نفوذ در انتصابات، همواره از 

مباحث رسانه ها و فضای مجازی در استان بوده است.
۲- سید ســعید شــاهرخی درباره انتصابات در همان آغاز اعالم کرد 
کــه می خواهــد از جوانان و بانــوان در مدیریت ها اســتفاده کند و 

شایسته ساالری را مدنظر دارد.
در این زمینه استاندار توانسته برای عمل به وعده های خود تالش کند 
و بانوان استان را به تحقق ۳۰ درصدی سهم زنان از مدیریت ها امیدوار 

سازد و بر ضرورت جوانتر شدن سن مدیریتی استان نیز تاکید کند.
اما هنوز زنان و جوانان تا رســیدن به شرایط مطلوب از مدیریت های 

استان و اعتماد به آنها در سمت های مهم و تاثیرگذار فاصله دارند.
۳- بومی یا غیر بومی بودن مدیران منصوب در اســتان همواره بحث 
برانگیز بوده و حتی در مواقعی کوتاه به مسائلی بین رسانه های استان 

همدان و لرستان تبدیل شده است.
در بررســی این شاخص می توان مشاهده کرد که از 4 معاون استاندار 
سه معاون، بومی استان و یک معاون غیر بومی اما با سابقه زیاد فعالیت 
در استان هستند. درواقع هر 4 معاون استاندار را می توان بومی استان 

و دارای شناخت کافی از استان دانست.
در مورد فرمانداران نیز 4 فرماندار غیر بومی و ۶ فرماندار بومی هستند 
که لر و اکثریت اصولگرا بودن شــاخصه اصلــی غیر بومی ها عنوان 

می شود.
4- در انتصابات مدیران اســتان از زمان استانداری شاهرخی سعی بر 
رعایت خواســته های افکار عمومی و معیارهای دولت در انتصابات 
شده اما در مواقعی حساسیت زیاد و ورود نمایندگان و تعدد گزینه ها و 
به توافق نرسیدن استاندار، وزارتخانه مربوطه و نمایندگان باعث کندی 

تغییرات و بی حوصلگی در انتصابات شده است.
در این زمینه انتصاب مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســالمی شاخص ترین 
مدیریتی است که با چالش کندی و سرخوردگی اهالی فرهنگ و هنر 

از این وضعیت مواجه شده است.
5- روند جدید تغییرات در استان که دوره سرپرستی را حذف و مدیر 
از همان آغاز به عنوان مدیرکل وارد اســتان می شــود و پس از تودیع 
و معارفه کار خود را بدون حاشــیه آغاز و اســتان هم از حاشــیه که 
باشــد و که نباشد و طرح هر روزه افراد عاشق خدمت  دور می ماند، 
روندی مطلوب برای انتصابات است. در این روند که در دانشگاه علوم 
پزشــکی، سازمان تبلیغات و اداره کل اوقاف مشاهده شد، حاشیه های 
دوران سرپرســتی کنار رفته و با توافقی که در ظرف و زمان خود بین 
استاندار با نهاد مربوطه و در مواقعی نمایندگان، درباره مدیر کل جدید 
می شود، فرایند انتصاب نیز سرعت گرفته و آن سازمان و اداره کلی که 
مدیر آن تغییر می کند هم احســاس بی مدیریتی نکرده و سازمان های 
غیر رسمی درون ســازمان ها و افراد ذی نفوذ غیرمسئول هم فرصت 

جریان سازی برای اینکه که باشد و که نباشد را از دست می دهند.
۶- با توجه به فواید انتصاب مدیر کل با گرفتن زمان حاشیه ســازی، 
انتصاب سرپرستان جدید در استان آن هم در استانداری مانند انتصاب 
فرهاد فرزانه به عنوان سرپرست اداره کل روستایی، برخالف این روند 
محسوب می شــود.در این میان و در شرایطی که وزارت کشور تغییر 
استانداران و فرمانداران تا انتخابات را ممنوع کرده، انتصاب درویشی 
به فرمانداری اسدآباد اقدامی در راستای افزایش آمادگی برای برگزاری 
انتخابات ارزیابی می شــود و به نظر می رسد به زودی حکم فرمانداری 
فرماندار درگزین نیز به امضای وزیر کشــور رسیده و تیم فرمانداران 

استان برای برگزاری انتخابات تکمیل می شود.
۷- انتصابات مدیریتی در اســتان روند مطلوب و بدون حاشیه ای به 
خود گرفته اســت و به نظر می رسد پس از حواشی ایجاد شده درباره 
برخی انتصابات، سعی بر این است که حساسیت ها در انتصابات لحاظ 
و از بروز چالش و حواشــی در استان پیشگیری شود، البته انتصابات 
آینده و به خصوص انتصاباتی که با کندی مواجه شده، این ارزیابی را 

تایید یا رد خواهد کرد.

۱- میزبانی دومین دوره جشــنواره پویانمایی به استان مجاور رسیده 
اســت. گویا صدا و سیما این میزبانی را از همدان دریغ و به کرمانشاه 
داده است. گفتنی اســت پس از برگزاری موفقیت آمیز نخستین دوره 
این جشنواره قرار بود، دبیرخانه دائمی جشنواره پویانمایی در همدان 
مستقر و این جشــنواره با نام همدان در جهان معروف شود که گویا 

صدا و سیما این قرار را برهم زده است. 
۲- وضعیت کاری یکی از گویندگان خبر شــبکه استانی همدان مبهم 
است. گویا مباحثی چون ممنوعیت از اجرای زنده درباره این گوینده- 
مجری مطرح شده است. گفتنی اســت با اینکه دلیل این تصمیمات 
چالش ایجاد شــده بین این گوینده خبر بــا یکی از نمایندگان عنوان 
می شــود، صدا و ســیمای مرکز همدان تاکنون درباره این اتفاقات و 

ابهامات واکنشی نداشته است.
۳- یکی از نمایندگان استان این روزها در جلسات حضور ندارد. گویا 
وی در ســفر و در حال استفاده از تعطیالت تابستانی مجلس است و 
فعال قید تبلیغات با فعال نشــان دادن خود را زده است. گفتنی است 
غیبت این نماینده در سفر مسئوالن کشوری به حوزه انتخابیه وی نیز 

مشهود بوده است.

امام جمعه موقت شهرستان همدان:
اجازه دهیم جوانان میدان دار جشن های 

اهل بیت)ع( باشند
 جوانان وقتی در جشــن های 
اعیــاد مربــوط بــه اهل بیت)ع( 
حضور می یابند که مدیریت را به 
خودشان بســپاریم و اجازه دهیم 

برگزار کننده جشن ها باشند.
امام جمعــه موقــت همــدان در 
هفته کرامــت، از دختران جامعه 
خواســت با تمســک جستن به 
زنان صدر اســالم کــه عالوه بر 

حفظ عفت، خدمتگذار والدین و همســر و فرزنــدان خود بودند، 
آینــده موفــق خود را تضمیــن و این را بــاور کنند که بــا مطالعه 
زندگی نامه آن بزرگواران، زیبایی ها و خصلت هایی را درک می کنند 
و با واقعیت هایی مواجه می شــوند که زمینه نگرش آنان به ســیره 

اهل بیت)ع( خواهد شد.
حجت االســالم محمد جــوادی در گفت وگــو با همــدان پیام و 
در پاســخ به ســؤال خبرنگار مبنــی بر دلیل نامگــذاری ایام میالد 
حضرت معصومــه)س( و امام رضــا)ع( بــه هفته کرامــت، گفت: 
نامگذاری هفتــه کرامت به دلیل خصوصیــت دو معصوم بزرگوار 
حضرت معصومه)س( و حضرت امام رضا)ع( اســت. چرا که این 
دو بزرگوار به داشــتن کرامت های فراوان که خداوند به آنها ارزانی 
داشــته، ملقب هســتند و موضوع دیگر ترویــج فرهنگ کرامت در 

جوامع از جمله اهداف نامگذاری این ایام است.
 وی درباره فضیلت حضرت معصومه )س( گفت: امامان معصوم)ع( 
درباره مقام حضــرت فاطمه معصومه )س( فرموده اند که "هر کس 
این بزرگوار را در قم زیارت کند، شــفیعش برای ورود به بهشــت 

خواهد بود".
امام جمعه موقت همدان درباره برگزاری جشن های اعیاد اهل بیت)ع( 
و تشویق جوانان برای حضور در جشن ها، گفت: بهتر است در این 
مراســم ها تعادل شادی رعایت شود و  برگزاری جشن ها را برعهده 
جوانان قرار دهند چرا که همین امر باعث تشویق همه اقشار جامعه 
به ویژه نســل پویا و جوان برای حضور پر شــور آنها در جشن ها و 

اعیاد و ترویج فرهنگ اهل بیت)ع( خواهد شد.

آزادی 8 زندانی در سالروز میالد 
امام رضا)ع( در همدان

ــی در  ــت زندان ــدان از آزادی هش ــه هم ــتاد دی ــل س  مدیرعام
ــزاری  ــا برگ ــال ب ــت: امس ــر داد و گف ــا)ع( خب ــام رض ــالد ام می
ــع آوری  ــان جم ــون توم ــارد و ۲۰۰ میلی ــزان یک میلی ــن گلری جش

شــد.
یــدا... روحانی منــش در گفت وگــو بــا فــارس اظهــار کــرد: 
امــام شــیعیان هشــت زندانــی  به مناســبت میــالد هشــتمین 
غیرعمــد گرفتــار در بنــد بــا کمــک خیریــن و عوامــل ســتاد دیــه 

از زندان هــای اســتان همــدان آزاد خواهنــد شــد.
ــه در  ــورت گرفت ــزی ص ــق برنامه ری ــه طب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مــاه رمضــان هــر روز یــک زندانــی آزاد شــد گفــت: خوشــبختانه 
ــا کمــک خیریــن در مــاه رمضــان ۳۰ زندانــی جرایــم غیرعمــد  ب

آزاد شــد.
ــان اینکــه از ایــن تعــداد دو  ــا بی ــه همــدان ب مدیرعامــل ســتاد دی
زندانــی زن و ۲8 نفــر مــرد بودنــد، افــزود: در عیــد قربــان و عیــد 
ــد  ــد آزاد خواهن ــم غیرعم ــان جرائ ــدادی از زندانی ــز تع ــر نی غدی
شــد کــه البتــه مــالک اصلــی ســتاد دیــه اســتحقاق افــراد در آزادی 

اســت.
ــتان  ــز اس ــیمای مرک ــه امســال صــدا و س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــش مهمــی  ــن نق ــواده شــهدا در جــذب و مشــارکت  خیری و خان
ــرای  ــزان ب ــن گلری ــتان جش ــتان اس ــت: در ۹ شهرس ــتند، گف داش
ــارد و ۲۰۰  ــان برگــزار شــد کــه در مجمــوع یک میلی آزادی زندانی

ــان جمــع آوری شــده اســت. ــون توم میلی
روحانی منــش بیــان کــرد: در شهرســتان نهاونــد نیــز جشــن 

گلریــزان در عیــد غدیــر برگــزار می شــود.

هنوز حکم تعلیق طبابت پزشک مرحومه
 "حسینی شعار" اجرا نشده است

 پزشــک معالج مرحومه »منصوره حسینی شعار« مادر بارداری که به دلیل تزریق آمپول 
آنتی بیوتیک با وجود حساسیت شدید جان خود را از دست داد، استان همدان را ترک کرد.

رئیس ســازمان نظام پزشــکی همدان در این بــاره با بیان اینکه پزشــک معالج مرحومه 
»حسینی شعار« از استان خارج شد و دیگر طبابتی در شهر همدان ندارد، گفت: این پزشک 
به درخواســت خود از همدان رفت اما پرونده او در هیأت  عالی انتظامی در حال بررسی 

است و هر حکمی برای او صادر شود، اجرا خواهد شد.

به گزارش فارس، علیرضا مدرکیان با اشاره به اینکه هنوز حکم تعلیق سه ماهه از فعالیت 
برای او اجرا نشده است، گفت: این حکم زمانی اجرا خواهد شد که هیأت عالی انتظامی 

رأی را تایید کند.
وی افزود: ممکن است در هیأت عالی انتظامی این رأی بشکند و تعلیق فعالیت به یک ماه، 

دو ماه، سه ماه یا به هیچ برسد یا اینکه حتی به یک یا چند سال برسد.
رئیس سازمان نظام پزشکی همدان خاطرنشان کرد: در این پرونده شاکی و پزشک هر دو 
شکایت کرده اند و ممکن است رأی به نفع شاکی یا پزشک تغییر کند یا اینکه رأی پیشین 

هیأت تجدیدنظر ابرام شود و این رأی به تایید هیأت عالی انتظامی بستگی دارد.
وی با بیان اینکه در پرونده های تخلفات انتظامی دو موضوع مطرح است که یکی قصور 

پزشــکی بوده که در آن درصد قصور یعنی دیه و موضوع مالی مطرح می شــود، افزود: 
مجازات های انتظامی نظام پزشکی نیز اجرا می شود که توبیخ کتبی، توبیخ شفاهی، تعطیلی 

مطب و... را دربرمی گیرد.
مدرکیان تصریح کرد: این پرونده عالوه بر پرداخت دیه، مشمول جرایم انتظامی که تعلیق 
بر طبابت بوده را شامل شده است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گویا اخیراً شاهد 
مرگ مشــکوک یک مادر دیگر در همدان بوده ایم، گفت: مرگ یک مادر در همدان ثبت 

شده اما هیچ شکایتی در سیستم ثبت نشده است.
رئیس سازمان نظام پزشکی همدان بیان کرد: گویا مادری مشکل قلبی داشته و مشکل او 

پس از زایمان حاد می شود و با مراجعه به بیمارستان فوت می کند.

 مالیــر- خبرنگار همدان پیــام:  در ادامه 
همدان،  اســتاندار  تاکید سیدسعید شاهرخی 
روز یکشــنبه مالیر میزبــان ظاهر پورمجاهد 
معاون امــور هماهنگی اقتصادی و توســعه 
منابع استانداری همدان و ۶ تن از مدیران کل 
و معاونان مدیران کل اســتان همدان برای رفع 
موانع و مشــکالت ۶ طرح تولیدی و صنعتی 
و ســایت های گلخانه ای این شهرستان بود که 

خروجی مطلوبی را به دنبال داشت.
در بازدیدی که از ۲ سایت گلخانه ای در دست 
طراحی و احداث این شهرســتان در روستای 
گنبد و پیمان دشــت روستای حسین آباد ناظم 
انجام شد، اجرای هرچه سریع تر این سایت ها 
طبق اولویت استان و به تبع آن کشور در توسعه 
کشت های گلخانه ای مورد تاکید قرار گرفت تا 
با آغاز عملیات اجرایی آنها بتوان از اعتبارات 
اســتانی و ملی برای این طرح های تولیدی و 

اقتصادی استفاده بهینه کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
همدان در نشســتی که در فرمانداری تشکیل 
شد، اظهار کرد: براساس سیاست دولت تدبیر 
و امید و سیاســت اســتاندار با تمــام توان و 
ظرفیت تــالش می کنیم در حوزه رونق تولید، 
اشتغال، ســرمایه گذاری و معیشــت خانواده 

اقدامات مؤثری انجام دهیم.
ظاهــر پور مجاهد هدف از بازدیدها را حضور 
در شهرستان ها و بررســی موانع و مشکالت 
تولید از نزدیک عنــوان و تصریح کرد: با این 
اقدام حساســیت موضــوع و اولویت ها نمود 

بیشتری پیدا می کند.
وی با اشــاره بــه اینکه طبق ســند راهبردی 
توسعه اســتان ۳ هزار و 5۰۰ نفر اشتغال و ۳ 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرستان 
مالیر در نظر گرفته شــده اســت، افزود: مایه 
خوشحالی اســت که فرماندار مالیر تدبیری 
اندیشیده و برنامه ایی دارند که مواردی از سند 

را ظرف دو سال عملیاتی می کنند.
ســایت گلخانه گنبد و پیمان دشت حسین آباد 
ناظم از جمله مواردی بود که مورد بازدید قرار 

گرفت.
پور مجاهد در این باره با بیان اینکه براســاس 

بازدید و اظهارنظر کارشناســان هر دو سایت 
ظرفیــت احداث حــدود ۱۰۰ هکتار خالص 
گلخانه را دارند، بر ضرورت تسریع روند کار 

جهت دریافت اعتبار ملی تأکید کرد .
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای همدان نیز 
هــدف را کاهش مصرف آب ناشــی از تولید 
محصــوالت در فضای کنترل شــده از جمله 
گلخانه هــا عنوان کرد و افزود: در این راســتا 
۲4۰ هکتار گلخانه در ســطح استان احداث 
خواهد شــد تا با توســعه گلخانه ها فشار بر 

بخش زراعت کاهش یابد.
منصور ســتوده بیان کرد: به هیچ وجه توسعه 
گلخانه با منبع آب جدید تعریف نشده است 
بلکه باید اراضی کشاورزی که چاه فعال دارند 

به کشت گلخانه ای تبدیل شود. 
پورمجاهد در ادامه اظهارنظرهای ستوده تأکید 
کرد که هدف ما توســعه کشت گلخانه ایی و 
ارتقای کشاورزی است که با توجه به ظرفیت 
آب شهرســتان فاز به فاز متناســب با آبدهی 
چاه، سایت گلخانه ایی با اولویت سایت گنبد 

احداث و در دست اقدام قرار گیرد.
شرکت کیان کرد که یک واحد صنعتی مهم در 
استان همدان است و سال گذشته به دلیل نبود 

نقدینگی و سرمایه در گردش مجبور به توقف 
تولید و معلق کردن ۳4۰ نیروی کار فعال شد، 

دیگر واحد تولیدی مورد بازدید بود.
پور مجاهــد با بیان اینکه واحدهایی می توانند 
در ستاد تســهیل قرار گیرند که برنامه مدون 
اجرایی داشــته باشــند، از مدیرعامل شرکت 
کیان کرد خواست برنامه اجرایی شرکت را به 
صنعت، معدن و تجارت استان و فرمانداری 

ارائه دهد.
در این نشســت مقرر گردیــد ظرف ۱۰ روز 
آینده بدهی معوق شــرکت در بانک صنعت و 
معدن تعیین تکلیف شــود، بر این مبنا که ۲۰ 
درصد بدهی به بانک پرداخت شود و مابقی را 
تقسیط کنند. همچنین هزینه های جاری شرکت 
اعم از برق و گاز پرداخت شــود و پرداخت 
بدهی پس از ۶ ماه از آغاز کار صورت گیرد و 
از بخشودگی جرائم ابالغ شده تأمین اجتماعی 

نیز استفاده شود.
واحد پرورش ماهی خانم روزبهانی در حسین 
آباد ناظم دیگر واحد تولیدی مشکل دار مورد 

بازدید بود. 
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع اســتان با پیشــنهاد تبدیــل این واحد، 

رعایت الگوی کشــت و ادامــه کار تا زمان 
حل مشــکل تأکید کرد: با توجه به اختالف 
جهاد کشــاورزی و امور آب ظرف یک هفته 
آینده موضوع تعیین تکلیف شود و برای رفع 
از  مشکل شرکت رز پاالیش غرب مشکالتی 
جمله تعیین کد استاندارد توسط شرکت های 
پاالیشــگاهی و مشــکالت ارزش افزوده آن 

بررسی و رفع شود.
 فرمانــدار مالیر نیز در این نشســت با مثبت 
ارزیابی کــردن بازدید ها گفت: بــا بازدید از 
ســایت های گلخانه ایی و رفــع موانع موجود 
متعهد هستیم در مدت زمان معین زیرساخت ها 
را آمــاده و عملیاتی کنیم تا براســاس قانون 
شرکت شهرک های کشاورزی در اختیار بخش 

خصوصی قرار گیرد.
قدرت ا... ولــدی ادامه داد: بــرای واحدهای 
تولیدی و صنعتی نیمه فعال برنامه ریزی کردیم 
تا براســاس سیاست های کلی استان به چرخه 
تولید بازگردند واین واحدها را در ســال ۹8 

پویا و فعال کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای رونق 
تولید و اشــتغال از تمام ظرفیت های مدیران 

استانی و شهرستانی استفاده خواهیم کرد.

در بازدید معاون استاندار از 6واحد تولیدی صنعتی مالیر عنوان شد

 رونق توليد 
با احيای واحدهای نيمه فعال

 دبیر اجرایی جشنواره »شهروندان برگزیده« 
همدان با بیان اینکــه ۲۰ تیرماه آخرین مهلت 
ثبت نام در جشــنواره »شــهروندان برگزیده« 
همدان اســت، گفت: همدانی ها شــهروندان 

نمونه را به شهرداری معرفی کنند.
به گــزارش مهــر، رضــا ســراجق در جمع 
خبرنــگاران با بیان اینکه برگزاری جشــنواره 
شــهروندان برگزیــده همــدان در راســتای 
سیاست های شورای شهر در سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری درحال پیگیری 
اســت، گفت: شورای سیاســتگذاری امسال 
بــا بهره گیری از ظرفیت هــا و توانمندی های 

مناســب تمامی مجموعه ها و افــرادی که در 
حــوزه مدیریت شــهری همــدان تأثیرگذار 
هستند، شکل گرفته و ۳ کمیته اجرایی، علمی 
داوری و تبلیغــات و اطالع رســانی با حضور 
افراد متخصــص و مجرب، مباحث اجرایی و 

داوری جشنواره را پیگیری می کنند.
وی بابیان اینکه امســال دومین سال برگزاری 
جشنواره شــهروندان برگزیده در دوره پنجم 
شورای شهر است، گفت: شیوه رسیدن به این 
اهداف بســتگی به تعاریف برنامه ها در زمان 
مقرر دارد و از ســوی دیگر مباحث فرهنگی 

اکثر مواقع، ممکن است زمان بر باشد.

سراجق با بیان اینکه اجرای این جشنواره یک 
تکه از پازل طراحی شــده مدیریت شــهری 
اســت، گفت: آموزش شــهروندی، شورای 
اجتماعی محله و پیوســت نگاری فرهنگی از 
پنجم  شاخص ترین سیاســتگذاری های دوره 
شــورای شهر همدان محسوب می شود که هر 
یک مکمل یکدیگر خواهند شــد تا در زمان 
مناســب، شــاهد بهره برداری صحیح آنها در 

سطح جامعه باشیم.
دبیر اجرایی جشنواره »شــهروندان برگزیده« 
همدان بــا یادآوری اینکــه ۲۰ تیرماه آخرین 
مهلت ثبت نام اعالم شده بود، اما بنا به تصمیم 

شورای سیاســتگذاری احتمال تمدید مهلت 
ثبت نــام وجــود دارد، گفت: از شــهروندان 
تقاضا داریم نســبت به ثبت نام خود و معرفی 
همســایگان، همکاران و همشهریان در قالب 
شاخص های ۹ گانه تعریف شده در جشنواره 
اقدام کنند. ســراجق با بیان اینکــه افراد باید 
خدمات و یا عملکرد اثربخشی در حوزه شهر 
و شهروندی داشته باشند، گفت: گاهی اوقات 
شهروندان به  دلیل اخالصشان در این مسیر قدم 
نمی گذارند که شهرداری در راستای شناسایی، 
معرفی و تجلیل از شهروندان برگزیده نیازمند 

همراهی مردم است.

دبیر اجرایی جشنواره »شهروندان برگزیده« همدان؛

۲۰ تیرماه آخرین مهلت ثبت نام 
در جشنواره »شهروندان برگزیده« همدان

سرکشی به زندان های استان همدان 
هدفمند و با برنامه باشد

 مدیرکل زندان های همدان با بیان اینکه باید سرکشی به زندان های 
همدان هدفمند و با برنامه باشــد، گفت: حفظ کرامت فرد زندانی در 

زندانبانی اسالمی مورد تاکید است.
به گزارش مهر، پژمان پروین در نشســت تخصصی با روسا و کارکنان 
حفاظت و اطالعات، بازرسی و فرماندهان یگان حفاظت گفت: رعایت 
نظم و انضباط موجب ارتقاء و پیشرفت مجموعه می شود و باید سلسله 

مراتب اداری و مقررات برای پیشبرد اهداف سازمانی رعایت شود.
وی اظهار داشــت: انسان اشرف مخلوقات و صاحب تفکر، اندیشه و 
احســاس است و باید نســبت به کار و شغل خود احساس مسئولیت 
داشته باشد و آن را به درستی و بر پایه مسئولیتی که بر عهده گرفته است، 
انجام دهد، نباید تعصبات و امیال شــخصی را در مسئولیت ها و شرح 

وظایف دخالت داد.
پروین با بیان اینکه باید با آموزش های مستمر و یادآوری نکات امنیتی 
و حفاظتی نســبت به حفظ نیروها از آسیب های متعدد درون و بیرون 
زندان توجه داشت، گفت: باید سرکشی به زندان ها هدفمند و با برنامه 
باشد و بازدیدهای شبانه در ســاعات مختلف انجام شود تا کارآیی و 

اثرگذاری الزم صورت گیرد.
وی ادامه داد: اقدامات نیز باید براســاس اهداف پیشگیرانه و آموزش 
پرســنل باشد تا نیازهای آنها برآورده شــود چراکه این موارد موجب 
ایجاد انگیزه و در نهایت افزایش بهره وری و دستیابی به اهداف سازمان 

خواهد شد.

عملیــات  و شفاف ســازی  هوشــمند   
مالــی دولت یکی از هفــت برنامه راهبردی 
وزارت اقتصــاد و دارایــی در ســال جاری 
اســت؛ رویکردی که در اســتان همدان نیز 
شــاهد اجرای آن خواهیم بود.مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی همــدان در آیین معارفه 
ذی حســاب جدید زنــدان همــدان، اظهار 
داشت: شفاف سازی و هوشمندسازی مسائل 
مالــی دولت از طریق نظــارت بر طرح ها و 

هزینه کردها است.
ناصــر محمــودی ادامــه داد: ذیحســابان 
دســتگاه های اجرایــی نقــش اساســی در 

شفاف ســازی مســائل مالی دارند. همچنین 
این قشر به علت داشــتن نقش نظارتی باید 
اسناد هزینه کرد را مطابق با قوانین و مقررات 

بررسی کنند.
وی، توســعه و توانمند سازی نیروی انسانی 
شایسته که بتوانند اهداف از پیش تعیین شده 
دولت را در نظام اجرایی عملیاتی کنند را از 
دیگر اولویت های هفتگانــه وزارت اقتصاد 
و دارایی برشــمرد.مدیرکل امور اقتصادی و 
دارایی همدان بیان کرد: ذیحســابان به عنوان 
مشــاوران امین دســتگاه های اجرایی نقش 
مهمــی در نظارت بر هزینه کرد دســتگاه ها 

دارند و اقدام به تطبیق هزینه ها و پرداخت ها 
با قوانین و مقررات می کنند.محمودی اضافه 
کــرد: این اقدام آنها در شــرایطی که اقتصاد 
کشور با مشکالتی مواجه است، صرفه جویی 
در اعتبارات هزینه ای دســتگاه ها را به عنوان 
یک ضرورت، به همراه دارد که با این وجود 
بایــد تالش کنیم تــا در هزینه کرد اعتبارات 
هزینه ای صرفه جویی شــده و از هزینه های 

غیرضروری اجتناب شود. 
وی گفــت: بنا بر مســئولیت هایی که داریم 
ذیحســابان دســتگاه های اجرایی به صورت 
دوره ای جابه جا می شــوند تا از تجربیات و 
توانمندی های آنــان در بخش های مختلف 
اســتفاده شــود.در این آییــن از تالش های 
علی ذوالفقاری قدردانی و جمشید می رازی 
به عنوان ذیحساب جدید اداره کل زندان های 

همدان معرفی شد.

لرزش خفیف همدان
 مســئول مرکز شــبکه لرزه نگاری استان 
همدان از لــرزش خفیف همــدان به دنبال 

زمین لرزه خوزستان خبر داد.
عــزت  ا... تیمــوری بیــان کرد: براســاس 
اطالعات مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه 
ژئوفیزیک دانشــگاه تهران در ساعت ۱۱:۳۰ 
امــروز زمین لرزه ای به بزرگی 5/۷ ریشــتر 

مسجدسلیمان، گلیگر و خوزستان را لرزاند.
وی در گفت وگو با ایســنا، گفت: این زمین 
لــرزه در عمق ۱۶ متری زمیــن رخ داده که 
شــدت آن موجب لرزه خفیف اســتان های 

همجوار و حتی همدان شده است.
مسئول مرکز شــبکه لرزه نگاری همدان در 
پایــان با بیان اینکه این لرزه در همدان خیلی 
خفیــف بوده و عــده کمی آن را احســاس 
کردنــد، گفت: عمــق زیاد ایــن زمین لرزه 
موجب گســترش آن در استان های همجوار 

شده است.

عملیات مالی دولت 
هوشمند و شفاف می شود
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4 واحد تولیدی در نهاوند اخطار زیست محیطی گرفتند

ــد  ــدی در نهاون ــد تولی ــار واح ــت: چه ــد گف ــت نهاون ــس اداره محیط زیس  رئی
ــد  ــه بودن ــرار گرفت ــورد بازرســی ق ــان اداره محیط زیســت م ــه از ســوی کارشناس ک
به علــت رعایــت نکــردن اســتانداردهای الزم اخطــار زیســت محیطی دریافــت 

ــد. کردن
عبــاس نجاری در گفت وگو با فارس اظهار کرد: در بازرســی هایی که به طور معمول از 
واحدهــای تولیدی به عمــل می آید یک واحد لبنی، دو واحد کشــتارگاهی و یک واحد 
صنعتی بزرگ  به علت آلودگی آب و پسماند، آلودگی هوا، انتشار ذرات و غبار بیش از حد 

استانداردهای زیست محیطی اخطار گرفتند.
ــی  ــع زمان ــوش در مقط ــکار وح ــش ش ــه کاه ــازی در زمین ــش فرهنگس ــه نق وی ب
ــت  ــوص اهمی ــازی  درخص ــا فرهنگس ــبختانه ب ــت: خوش ــرد و گف ــاره ک ــی اش کنون
حفــظ حیات وحــش در بــازه زمانــی فعلــی شــکار یــا صیــد غیــر مجــاز در مناطــق 

ــه اســت. حفاظــت شــده صــورت نگرفت
رئیــس اداره محیط زیســت نهاونــد همــکاری مــردم دربــاره حفــظ حیــات وحــش را 
قابــل تقدیــر دانســت و گفــت: طــی یــک مــاه گذشــته از ســوی اشــخاص حقوقــی 

چنــد حلقــه مــار تحویــل محیط زیســت شــده کــه در طبیعــت رهاســازی شــدند.
وی بــه مــوردی قابــل توجــه در ایــن زمینــه اشــاره کــرد و یــادآور شــد: طــی چنــد 

روز گذشــته یــک مــار در منــزل مســکونی فــردی را نیــش زده بــود کــه ایــن فــرد 
ــل  ــت عوام ــود درخواس ــا وج ــی ب ــود و حت ــه ب ــده گرفت ــتن، آن را زن ــای کش به ج
ــا ایــن درخواســت مخالفــت کــرده و  بیمارســتان بــرای قــرار دادن مــار در شیشــه ب

ــود. ــده را در طبیعــت رهاســازی کــرده ب ــن خزن ای
نجــاری همچنیــن از تحویــل چندیــن پرنــده شــکاری زخمــی توســط افــراد حقوقــی 
ــده شــکاری  ــه پرن ــه بهل ــر س ــاه اخی ــی م ــت: ط ــر داد و گف ــه اداره بهزیســتی خب ب
ــه از  ــل محیط زیســت شــدند ک ــی تحوی ــار از ســوی اشــخاص حقیق زخمــی و بیم
طریــق دامپزشــک ایــن اداره تحــت مــداوا قــرار گرفتنــد تــا پــس از بهبــودی کامــل 

در طبیعــت رهــا شــوند.

مدرسه موقوفه ای در کبودراهنگ ساخته شد
 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: عملیات اجرایی ساخت مدرسه 
چهار کالســه در کبودراهنگ و مدرسه دوکالسه در روستای موقوفه 
بــا اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان از محل موقوفــه امیرنظام به زودی آغاز 

می شود.
رئیس اوقاف و امور خیریه شهرســتان کبودراهنگ با بیان این مطلب 
افزود: با هماهنگی اداره نوســازی مدارس اســتان، عملیات اجرایی 
ساخت مدرسه چهار کالســه در کبودراهنگ و مدرسه دو کالسه در 
روســتای موقوفه با مجموع اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان از محل موقوفه 

امیرنظام به زودی آغاز خواهد شد.
احمد زارعی خاطرنشان کرد: یکی از نیات واقف خیراندیش، مرحوم 
امیرنظام رسیدگی به نیازمندان و فقرا از نظر پوشاک و خوراک است، 
در این راستا روز گذشته از محل موقوفه امیرنظام، ۱۰۰ بسته غذایی به 
ارزش ۱5 میلیون تومان به همراه گوشت گرم میان نیازمندان شهرستان 

توزیع شد.
وی با اشــاره به این که یکی دیگر از نیات واقف؛ بهداشــت و درمان 
نیازمندان است، گفت: طرح مهر تندرستی با محوریت ویزیت و درمان 
رایگان بیماران چند روستای موقوفه با حضور تیم پزشکی متخصص 
اعزامی از سوی اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودراهنگ اجرا شد.

زارعی در پایان عنوان کرد: در حال حاضر متخصصان قلب و داخلی 
به صورت ویزیت و درمان رایگان در چند روســتای موقوفه مرحوم 
امیرنظام خدمــات ارائه می کنند و داروهایی کــه در دفترچه بیماران 
توســط پزشک تجویز می شود نیز از سوی اداره اوقاف تهیه و به آنان 

تحویل می شود.

امیدواریم خبر »معدن کاری در منطقه 
خانگرمز و لشگردر« دروغ باشد

 یک فعال محیط زیســت در همدان با بیان اینکه منطقه خانگرمز و 
لشــگردر جزو خط قرمز محیط زیست استان هستند، گفت: خبرهایی 
مبنی بــر کوچک کردن یا واگــذاری محدوده ای بــرای معدن کاری 

شنیده ایم که امیدواریم صحت نداشته باشد.
محمد ســوزنچی در گفت و گو با فارس با بیان اینکه یکی از مسائلی 
که مغفول مانده ســهم مشارکت جوامع محلی در حفظ محیط زیست 
است اظهار کرد: متأســفانه افرادی که مخرب محیط زیست هستند با 
اتخاذ تصمیمات و تصویب قوانین پایه به عنوان حافظ محیط زیســت 
فعالیت می کنند.وی با بیان اینکه طرح مطالعاتی خانگرمز و لشــگردر 
آماده شده اســت اما به دلیل کمبود بودجه معطل مانده است، گفت:  
از مدیرکل محیط زیســت و منابع طبیعی استان تقاضا داریم مستندات 
الزم برای تحقق حفاظت مشــارکتی در این مناطق را ارائه و مدیران 
ارشــد اســتان حمایت الزم را به عمل آورند. این فعال محیط زیست 
با بیان اینکه رئیس ســازمان محیط زیست کشور چهار رکن آلودگی 
هوا، حفاظت خاک، آب و تاالب ها را به عنوان اولویت  در ســازمان 
محیط زیســت مطرح کرده است، تصریح کرد: اگرچه این چهار رکن 
بسیار مهم است اما متخصصان محیط زیست مسائل زیست محیطی را 

فراتر از این ارکان می دانند.
وی ادامه داد: در همین راســتا تقاضا داریــم درب اتاق گفت وگوی 
فعاالن و مهندسان محیط زیست باز شود، شاید راهکارهایی ارائه شد 

که با آن مشکالت محیط زیستی حل شود.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای )نوبت دوم( 

شرکت سهامي آب منطقه اي همدان

انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراست حوزه ستادی و سد های  شرکت آب منطقه اي همدان
شماره 98/5- الف

شرکت سهامي آب منطقه اي همدان در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری  مناقصات ، انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراست حوزه ستادی و سد های  شرکت 
آب منطقه اي همدان را به شرکتهاي واجد صالحیت که مورد تایید پلیس پیشگیری ناجا مي باشند واگذار نماید 

1- مدت اجراي کار:یکسال شمسي
۲- نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خیابان جهاد- نرسیده به میدان بیمه 

تلفن : 9- 8۲۲۰737 3)81 98+(  و فاکس: 38۲47993 )81 98+(  
3- محل اجراي کار : حوزه  ستادی  شرکت آب منطقه اي همدان)در محل سدهای اکباتان ،سد آبشینه ،سد کالن ،سد شیرین سو،سد سرابی (

4- برآورد اولیه:    1۰.15۲.7۲4.5۰9 ریال) این رقم بدون احتساب کسورات قانونی بیمه و سود( می باشد
5-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  مبلغ 5۰8.۰۰۰.۰۰۰)پانصدو هشت میلیون  ( ریال است که باید به یکي از صورتهاي مشروحه ذیل و  با رعایت مفاد آیین نامه 

تضمین  معامالت دولتی به شماره 1۲34۰۲/ت5۰659 همورخ 1394/۰9/۲۲  همراه با  اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود : 
الف : ضمانتنامه بانکي  و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

هستند 
ب :  واریز وجه به حساب شماره 4۰۰11164۰6376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه ای همدان نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

مدت اعتبار تضمینهاي فوق باید حد اقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده وبراي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشدو عالوه برآن ضمانتنامه بانکي باید 
طبق فرمهاي مورد قبول تنظیم شود.

6- مهلت  و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 98/۰4/17 لغایت پایان وقت اداري روز  پنج شنبه  مورخ 98/۰4/۲۰ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
به فروش می رسد 

7-تصویر  گواهینامه صالحیت از پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در پاکت ب الزامی است 
8- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: قیمت فروش اسناد مناقصه مبلغ 7۰۰.۰۰۰ریال است که باید به حساب سیبا به شماره 4۰۰11164۰4۰۲۰914بانک مرکزی  تحت 

عنوان سپرده آب منطقه ای همدان  واریز و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بار گذاری گردد
9- تاریخ اعالم عدم تمایل به شرکت در مناقصه: آخرین مهلت براي مناقصه گراني که اسناد را دریافت کرده و تمایلي به شرکت در مناقصه  ندارند حداکثر تا 

تاریخ 98/۰4/۲5 مي باشد.
1۰- تاریخ و مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: شرکت کنندگان در مناقصه باید اسناد مناقصه را پس از تکمیل حداکثر تا پایان وقت اداری  روز  دوشنبه  مورخ 
98/۰4/31 در پاکت الك و مهر شده هم  به صورت فیزیکی به دبیرخانه  حراست شرکت آب منطقه اي همدان تحویل و هم بصورت الکترونیکی در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت بار گذاری گردد
11- تاریخ بازگشایي پاکات : پیشنهادات واصله در ساعت 1۰صبح روز سه شنبه  مورخ 98/۰5/۰1  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  در کمیسیون 

مناقصه بازگشایي و خوانده مي شود و حضور یک نفر نماینده از جانب پیشنهاد دهندگان بالمانع است. 
1۲- ضمنا هزینه آگهی  برعهده برنده مناقصه می باشد . 

)م الف551(

 گــردو یکــی از مهم ترین محصوالت 
خشــکباری کشور اســت که پس از پسته 
در جایگاه دوم تولید قرار دارد. با توجه به 
ارزش غذایــی باال، تولید و صاردات گردو 
در بازارهای جهانی از رونق بســیار خوبی 
برخوردار اســت اما ایران به عنوان سومین 
تولید  کننده گردوی دنیا، جایگاهی در بین 

کشورهای صادر  کننده ندارد.
به گفته کارشناســان امروزه تولید گردو با 
روش موجود و با استفاده از درختان بذری، 
غیــر اقتصادی بوده و باید باغات قدیمی با 
باغات مدرن و حاصل از ارقام اصالح شده 
جایگزین شود، اما تامین پیوندک مورد نیاز 
برای پروژه های اصالح باغات چالشی مهم 

در صنعت گردوکاری کشوراست.
زنجیره کامل تولید نهال گواهی شده گردو با 
صرف اعتباری بیش از ۱۰5 میلیارد ریال در 
زمینی به مساحت ۱4 هکتار در سه بخش 
خزانه، باغ مادری و گلخانه احداث شده و 
با تولید نهال های گــردوی مقاوم در برابر 
ســرما زدگی، مغزهای یکدست و افزایش 
دهنده سطح کمی و کیفی تولیدات باغ های 
گردوی شهرستان تویسرکان عالوه بر تامین 
پیوندک های مورد نیاز این شهرســتان در 
پایتخت  به عنوان  نزدیک می تواند  آینده ای 
گردوی ایران، نهال و پیوندک های گواهی 
شده مورد نیاز برای نقاط مختلف کشور و 
حتی برخی نقاط خارج از کشــور را تامین 

کند.
 نهالســتان گردوی تویسرکان 
تضمین کننده آینده اقتصادی گردو 

در کشور است
وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته در آیین 
بهر ه بــرداری از زنجیره کامــل تولید نهال 
پیوندی گواهی شــده گردو در روســتای 
مرادآباد شهرستان تویسرکان گفت: فعالیت 
زنجیــره کامــل تولید نهال گواهی شــده 
در نهالســتان گردوی تویســرکان یکی از 
طرح هایی اســت که تضمین کننده ذخایر 
داشته های باغداری و آینده اقتصادی گردو 

در سراسر کشور است.
محمد حجتی اظهار داشــت: امروز شاهد 

بهره برداری از یک طرح اثرگذار کشاورزی 
و باغی با همت اتحادیه شرکت های تعاونی 
تولید روستایی استان همدان در مهد گردوی 
ایران هســتیم که با روش های نوین علمی 
بیشترین بهره وری در حوزه گردو را ایجاد 

می کند.
وی افــزود: در گذشــته فــن آوری تولید 
نهالســتان های کشاورزی و باغی در کشور 
چندان پیشــرفته نبــود اما اکنون شــاهد 
بهره برداری از طرح هایی مانند نهالســتان 
گردوی تویسرکان هستیم که به لحاظ علمی 
و تخصصی از جایگاه کم نظیری برخوردار 

است.
پروژه ای اثرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتی 

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان 
نیــز در این باره گفت: طبق برنامه ششــم 
توســعه ۶۰ هزار هکتــار از باغات گردو 
می بایست از طریق سرشاخه کاری اصالح 
و ۲۲ هزار هکتار به سطح زیرکشت گردو 

اضافه شود. 
رضا عباســی، افــزود: بنابرایــن با توجه 
به ضــرورت موجــود، با همــت اتحادیه 
شــرکت های تعاونی تولید روستایی استان 
همدان برای نخستین بار در کشور زنجیره 
تولید پیوندک و نهال پیوندی گواهی شده 
گردو در شهرستان تویســرکان راه اندازی 

شده و در آستانه بهره برداری قرار دارد.
عباسی با اشاره به اهمیت بی شمار این طرح 

تاکید کرد: کاهش سن باردهي درختان گردو 
از ۱۰-8 سال در نهال بذري به 4-۳سال در 
نهال هاي پیوندی، افزایش عملکرد محصول 
و تولید میوه هاي یکنواخت به لحاظ اندازه، 
وزن، رنــگ از موارد مهم اجرای این طرح 

محسوب می شود. 
مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان 
با بیان اینکه با اجراي این طرح نه تنها استان 
همــدان بلکه بخش عظیمي از کشــور از 
واردات پیوندک و نهال هاي خـارجي بي نیاز 
خواهد شد، گفت: در آینده مي توان بخشی 
از نهال های تولیدی را به خارج از کشــور 
صادر کرد که نشانگر اجرای طرحی موفق 

در اجرای اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: ارزش کل تولیدات سالیانه پس 
از رســیدن به حداکثر تولیــد بالغ بر ۱۳۰ 

میلیارد ریال است.
 اشتغال زایی ۲5 نفر

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان 
با اشاره به اینکه با اجراي این طرح ساالنه 
۲5 نفر به صورت دائم مشغول به کار خواهند 
شد، بیان کرد: این میزان با احتساب اشتغال 

فصلی  تا ۳۰۰ نفر در روز خواهد رسید.
۱۰5 میلیارد ریال مجموع سرمایه گذاری

عباسی با بیان اینکه مجموع سرمایه گذاری 

این طرح ۱۰5 میلیارد ریال است، تصریح 
کــرد: ۲5 میلیارد ریــال از محل اعتبارات 
تسهیالت اشــتغال روســتایي به عاملیت 
بانک توســعه تعاون،  ۷ میلیــارد و 5۰۰ 
میلیون ریــال از محل طرح تجهیز، تکمیل 
و راه اندازي شــرکت هاي تعاوني تولید به 
عاملیت صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزي، 8 میلیارد ریال سرمایه در گردش 
از منابع صندوق حمایت از توســعه بخش 
کشاورزي و ۶4 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال 
توسط مجري طرح ســرمایه گذاری شده 

است.
 موثر بر افزایش صادرات

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان 
با بیان اینکه این طرح در افزایش صادرات 
محصول تولیدی بســیار موثر خواهد بود، 
اظهار کرد: این نهالســتان نهال و پیوندک 
گواهی شــده گردو تولید خواهد کرد که 
اصالــت و ســالمت آن توســط نهادهای 

ذیصالح تضمین می شود.  
 وی با اشــاره بــه اینکه این طــرح برای 
نخستین بار در کشور در سه فاز باغ مادری، 
خزانه و گلخانه اجرا می شود، تصریح کرد:  
این طرح به مســاحت ۱4هکتار و با میزان 
ســرمایه  ۱۰5 میلیارد ریال در شهرســتان 
تویســرکان، دهســتان میان رود، روستای 

مرادآباد به بهره برداری رسیده است. 
 پیوندک هــا عــاری از هرگونه 

بیماری های ویروسی و باکتریایی 
عباســی با بیان اینکه تعداد بســیار زیادی 
پیوندک که براي انجام برنامه سرشاخه کاري 
باغات گردو کشــور نیاز اســت از طریق 
این پروژه تامین شــده اســت، بیان کرد: 
پیوندک های تولیدی از ارقام اصالح شــده 
و عاری از هرگونه بیماری های ویروســی، 

باکتریایی و سایر امراض خواهد بود. 
تولید  اصله؛ ظرفیت  هزار   ۲۰۰ 

پایه ساالنه
مدیرعامــل اتحادیه شــرکت های تعاونی 
تولید روســتایی استان همدان با بیان اینکه 
پیوندک ها در دو ســال نخستین خروجی 
نخواهند داشــت، عنوان کرد: در سال دهم 

تعداد پیوندک هــر درخت به 48۰ مورد و 
میزان تولید سالیانه پیوندک به  یک میلیون و 

۹۹۹ هزار و ۲۰۰ مورد خواهد رسید.
رضا خزایی با اشــاره به اینکه خزانه برای 
تولید پایه های مورد نیــاز جهت پیوند در 
گلخانه ایجاد شد، تصریح کرد: خزانه در دو 
قطعه ۲  هکتاری در سال ۹8 و ۳ هکتاری 

در سال ۹۷ احداث شد.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید پایه ســاالنه 
۲۰۰ هزار اصله است، گفت: ظرفیت تولید 
ســاالنه نهال گواهي شده گردوي پیوندي 

۱۰۰هزار اصله است.
 کاشت پایه های مناسب پیوند

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید 
روستایی استان همدان عنوان کرد: با توجه 
به این که پایه های کاشته شده در مجموعه در 
سال نخست تولید بوده و به اندازه مناسب 
برای پیوند نرسیده بودند، پایه های مورد نیاز 
خریداری و در گلخانه برای پیوند کشــت 

شدند 
 پیوند پایه ها

خزایــی با بیان این کــه  پایه ها پس از آغاز 
رشد )حدوداً یک ماه پس از کشت( با ارقام 
اصالح شده گردو پیوند شدند، اظهار کرد: 
تمام افراد پیوند زن از نیروهای بومی بودند 
که در ایــن مجموعه آموزش دیده و پیوند 

نهال ها را انجام دادند.
وی افــزود: ارقام گردو مورد اســتفاده در 
پیوند چندلر، پــدرو، هارتلی، فرنور، روند 
کاســپین،  پرشــیا،  فرانکت،  دمونتینیاک، 

چالدران و الوند است.
 گیرایی پیوند

خزایی اضافه کرد: نهال های پیوندی پس از 
گیرایی باید به سرعت رشد نموده و در پایان 

فصل به اندازه ۲-۱ متر برسند.
مدیرعامــل اتحادیه شــرکت های تعاونی 
تولید روســتایی استان همدان با بیان اینکه 
در طول دوره رشــد تغذیه مناسب ریشه و 
اندام های هوایی انجام می شــود، گفت: در 
نهایت در پایان سال تعداد ۱۰۰ هزار اصله 
نهــال پیوندی گردو در این مجموعه تولید 

خواهد شد.

با همت اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی استان همدان صورت گرفت؛

ایجاد زنجيره توليد نهال پيوندی گردو 
برای نخستين بار در خاورميانه

 عصر روز یکشــنبه بــر اثر انفجار 
در یکــی از کوره های معدن ســرمک 
۲ تن از مهندســان این شــرکت فوت 
کردند و یک تــن از کارگران مجروح 
شــد که علت این حادثه مرگبار توسط 

کارشناسان در دست بررسی است.
شرکت معادن ســرمک در سال ۱۳5۱ 
با هدف اولیه اســتخراج سرب و آهن، 
این ۲ فلــز حســاس در صعنت روز 
جهان، با پشــتوانه معدن آهنگران واقع 
در شهرســتان مالیر تأسیس شد و در 
حال حاضر با ۹۰ درصد نیروهای بومی 
منطقه مشغول به فعالیت است که روز 
یکشــنبه در حادثه ای دلخراش ۳ تن از 
مهندسان و کارگران این معدن کشته و 

زخمی شدند.
فرماندار مالیر در این باره به خبرنگاران 
گفــت: ســاعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه روز 
یکشــنبه حادثه ای در معدن ســرمک 
اتفاق افتاد که منجــر به فوت ۲ تن از 
مهندسان و زخمی شدن یک کارگر این 

معدن شد.
قدرت ا... ولدی بیان کرد: این درحالی 
اســت که خط تولیدی کــه انفجار در 
آن رخ داد، توســط مهندسان دردست 
آزمایش و بررســی بوده و قرار بود در 
آینــده نزدیک مــورد بهره برداری قرار 

گیرد.

وی ادامــه داد: به گفتــه مدیــر معدن 
ســرمک در حین انجام کار در انتهای 
یکی از این کوره ها به دلیل جمع شــدن 
گاز انفجاری رخ می دهد و حادثه تلخ 
را برای کارکنان معدن سرمک رقم زد.

فرماندار مالیر افزود: مهندســان معدن 
سرمک درحال بازرسی و آزمایش این 
خط بودند که به دلیــل انفجار از طبقه 
فوقانی به پایین پرتاب و بی درنگ فوت 
می کنند و یکــی از کارگران در انتهای 

خط نیز مجروح می شود.
ولــدی با تاکیــد بر اینکه مــوارد فنی 
و دالیــل ایجــاد این انفجار توســط 
کارشناســان در دســت بررسی است، 
اظهار داشــت: این یــک حادثه طبیعی 
اســت که در تمامی معادن در سراسر 

جهان رخ می دهد.

وی گفــت: ایــن شــرایط در تمامی 
حوزه هــای اقتصادی به ویژه حوزه های 
ســخت کاری همچــون معــدن رخ 

می دهد و قابل پیش بینی نیست.
فرماندار مالیر با اشــاره به بازدید یک 
ماه گذشــته از شرکت معادن سرمک و 
بررســی موارد ایمنی بیان کرد: تمامی 
مــوارد و نکات ایمنی حین کار در این 
معــدن رعایت می شــود و این انفجار 
یک حادثه است و کسی هم مقصر آن 

نیست.
ولدی یادآور شد: در این باره بی درنگ 
را  متولی  دســتگاه های  گزارش هــای 
دریافت کردیم و در حال بررسی حادثه 
و رونــد ادامه کار بــرای تولید معدن 
هستیم و مدیران استانی و شهرستانی تا 
پاسی از شب گذشته در معدن حضور 

داشتند.
خانواده های  بــه  تســلیت  وی ضمن 
نظری و میرهادی و آرزوی ســالمتی 
برای کارگــر مجروح این معدن افزود: 
صبــح امــروز از کارگر مجــروح در 
بیمارستان عیادت و برسرعت بخشیدن 

بر معالجه و درمان وی تاکید شد.
معاون اســتاندار همدان توصیه کرد: با 
توجه به اینکه خانواده ها درآمدشان از 
این معدن اســت، کارگران و مجموعه 
ایمنی  معادن ســرمک با حفظ مراتب 
همانند گذشــته به کار خود ادامه دهند، 
چراکه نمی خواهیــم کار این معدن با 

چنین ظرفیت عظیمی متوقف شود.
ولدی با اشــاره به انتشــار صحیح این 
خبــر در فضــای مجازی و رســانه ها 
گفت: در انتشــار اینگونه اخبار باید از 
حاشیه سازی و خبرهای غیر کارشناسی 

پرهیز شود.
شرکت معادن سرمک با ظرفیت تولید 
ساالنه ۲۰ هزار تن ژیلسونیت نخستین 
تولید کننده و فرآوری کننده این ماده در 
ایران است و ظرفیت تولید این شرکت 
در زمینه ســنگ آهن پنــج میلیون تن، 
کنسانتره سرب ۱۰ هزار تن و کنسانتره 

روی ۲۰ هزار تن در سال است.
در حــال حاضر بیش از ۳۰۰ کارگر در 

این معدن مشغول فعالیت هستند.

علت حادثه معدن ُسرمک مالیر 
در دست بررسی است

گزارش ویژه
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خبر

مدیرآموزشگاه کسب و کار نیوز:
خانواده ها بپذیرند آموزش مهارت 

فرزندانشان در اولویت است
پروین سلیمی  «

 هدف مدرسه کسب و کار نیوز پر کردن خأل تحصیالت آکادمیک 
و کمک به توســعه دانــش، مهارت، ارتقاء علمــی دانش آموزان در 
حوزه های مختلف کســب وکار اســت و مهمتر از آن قبوالندن این 
فکر به خانواده ها که بپذیرند توانمندی ومهارت آموزی فرزندانشــان 
از ســنین پایین بســیار مهم تر از مدارک آکادمیک است که در آینده 

شغلیشان کاربردی نداشته باشد. 
ــت  ــتای تربی ــزرگ در راس ــی ب ــوز قدم ــب و کار نی ــرکت کس ش
نیــروی کار در ســنین پاییــن افــراد جامعــه برداشــته اســت تــا بــا 
ــان بــرای قبــول  ــان و جوان ایــن روش ابتــکاری، یاری گــر نوجوان
مســئولیت های شــغلی و بــاور کــردن توانمندی هــای خــود باشــد. 
ــای  ــه آرمان ه ــوز ک مشــاورین و اســتادان موسســه کســب و کار نی
ــتین بار  ــرای نخس ــال ب ــد، امس ــال می کنن ــدت را دنب ــی م طوالن
ــا  ــد ت ــگاه کرده ان ــن آموزش ــذب ای ــان را ج ــر از نوجوان 4۰ نف
بتواننــد بــا مشــارکت نهادهــای دولتــی خألهــای مهارت آمــوزی و 

ــد. ــران نماین ــد را جب ــک غیرهدفمن ــای آکادمی آموزش ه
به گفته مدیرمرکز آموزشــگاه بازرگانی و مدرسه کسب و کار نیوز 
اســتان همدان هدف دست اندرکاران این موسسه کمک به توسعه 
دانــش، مهارت، ارتقــای علمی افراد در حوزه هــای کارآفرینی، 
آشــنایی دانش آمــوزان بــا فعالیت هــای خدماتــی، بازرگانی و 
اصناف اســت. مدیران و مشاوران این موسسه در طول سال های 
فعالیت خود به این نتیجه رســیده اند کــه کارآفرینی یک فرهنگ 
و مدل فکری اســت و برای داشــتن یک جامعه کارآفرین و پویا 
بایــد آموزش ها از ســنین پایین و پیــش از ورود افراد به جامعه 
کسب وکار اعمال شــود. برای عملی کردن ایده های ذکر شده از 
آغاز امسال مدرسه کســب و کار نیوز از دانش آموزان ۱۳ سال به 

باال ثبت نام به عمل آمده است.
نیــوز جبــران خــأل روش هــای  مدیرآموزشــگاه کســب و کار 
آموزشــی آکادمیــک و تئــوری را کــه در مــدارس و دانشــگاه 
آموزشــگاه  ایــن  دســت اندر کاران  اهــداف  از  را  دارد  وجــود 
ــطح  ــه را در دو س ــن مدرس ــای ای ــت: آموزش ه ــت و گف دانس
تعریــف کرده ایــم کــه در مرحلــه نخســت مباحــث شــغلی 
ــای  ــور در محیط ه ــن حض ــوزان ضم ــود و دانش آم ــرح می ش مط
ــی،  ــای کارآفرین ــغل ها، مدل ه ــواع ش ــایی ان ــب و کار و شناس کس
مشــاهده  نزدیــک  از  را  اشــتغالی  خــود  و  ســرمایه گذاری 
ــه  ــش ب ــوز را از گرای ــن دانش آم ــد ذه ــن فرآین ــد. در ای می کنن
پشــت میز نشــینی تغییــر داده و به ســمت خالقیــت و پویایــی 
ــان و  ــه روی نوجوان ــی ک ــا سنجش ــم و ب ــوق می دهی ــد س و تولی
جوانــان انجــام می شــود، طبــق عالقــه و توانمنــدی هــر فــرد آنهــا 
ــه فــرد  را مشــاوره می دهیــم کــه مناســب چــه شــغل هســتند و ب
ــی  ــر درآمدزای ــه فک ــی ب ــن نوجوان ــه از س ــم ک ــوزش می دهی آم

ــک. ــدرک آکادمی ــن م ــط گرفت ــه فق ــد ن باش
علــی دادون در گفت وگویــی صمیمانــه کــه بــا همدان پیــام 
داشــت، ایــن رســانه را حامــی قدرتمنــدی  بــرای موسســه 
ــک  ــی کوچ ــرد: در فضای ــان ک ــت و خاطرنش ــب و کار دانس کس
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی را ب ــاد اداری و خصوص ــته ایم۶۰ نه توانس
ــدت  ــم و در م ــای کار آوری ــی خــود، پ ــت کارآفرین ــداف تربی اه
۱۱ ســال فعالیــت خــود ایده هــای ســازنده و کارشناســی شــده را 

ــم. ــرار دهی ــم ق ــار ه کن
 وی ضمــن برشــمردن اهمیــت ایده پــردازی در دانش آمــوزان 
ــوز  ــب و کار نی ــه کس ــه مدرس ــه وارد عرص ــل از اینک ــت: قب گف
ــزار  ــدت ۱۳ ســال گذشــته  توانســته ایم ســاالنه 4 ه شــویم در م
نفــر در حــوزه اصنــاف، ۳ هــزار نفــر در زمینــه صنعــت و ۱۰۰۰ 

ــم.  ــوزش دهی ــی آم ــر تجــارت و بازرگان ــز در ام ــر را نی نف
دادون ادامــه داد: از دیگــر ایده هــای ســازنده و نــو کــه در 
ایــن مجموعــه آموزشــی بــه آن پرداختــه می شــود، بازدیــد 
دانش آمــوزان از صنایــع و کارخانه هــای مختلــف، گلخانه هــا، 
ــه  ــعار مدرس ــه ش ــت. چراک ــارت اس ــاف و تج ــای کاری اصن فض
ــروی کار  ــت نی ــک و تربی ــگان کوچ ــرورش نخب ــب و کار پ کس

ــت. ــالق اس ــد و خ توانمن
ــاد دارد  ــان اعتق ــگاه اصفه ــی از دانش ــل بازاریاب ــن فارغ التحصی ای
ــده  ــدارد و آین ــی ن ــاص ارتباط ــغل های خ ــه ش ــت ب ــه موفقی ک
موفــق را صاحــب شــغل می ســازد. دســت اندرکاران مدرســه 
کســب و کار نیــوز طبــق اســتعداد و شناســایی توانمندی هــای 
ــک  ــا کم ــه آنه ــوزان ب ــخصیت دانش آم ــن ش ــان همچنی نوجوان
ــا  ــن ب ــر ای ــد. عالوه ب ــاب کنن ــغلی را انتخ ــه ش ــه چ ــد ک می کنن
ــوق دادن  ــدف س ــوزان باه ــواده دانش آم ــا خان ــاوره ب ــام مش انج
آنــان بــه ســمت واقعیت هــا و اینکــه پذیــرش توانمنــدی و 
ــک اســت  ــدارک آکادمی ــر از م ــارت فرزندانشــان بســیار مهم ت مه
ــی در عمــل  ــد می شــود ول کــه در جامعــه از آن تعریــف و تمجی
هیــچ گونــه کاربــردی بــرای شــغل و درآمــد فــرد نــدارد، نیــز از 

ــت. ــگاه اس ــن آموزش ــای ای ــر برنامه ه دیگ

سه عامل مهم بهبود امید به  زندگی در بیماران دیابتی

 نتایج یک پژوهش داخلی نشان می دهد خود کارآمدی، عزت نفس و حمایت اجتماعی 
ادراک شده، در بهبود امید به زندگی در بیماران مبتال به دیابت نوع دو، اهمیت دارد.

دیابــت مانند دیگر بیماری های مزمن برای فرد مشــکالتی به وجود مــی آورد که تمام 
جنبه های زندگی فرد را تحــت تأثیر قرار می دهد. آمار بیماران مبتال به دیابت در جهان 
بیش از ۲5۰ میلیون نفر است و پیش بینی می شود که در سال ۲۰۲۰ به میزان ۳5۰ میلیون 

و در سال ۲۰۳۰ به بیش از 4۳8 میلیون نفر افزایش یابد.
به گزارش ایســنا، دیابت نــوع دو، به صورت ناهنجاری پاتولوژیک، اختالل در ترشــح 
انسولین، مقاومت محیطی به انسولین و تولید بیش از حد گلوکز کبدی مشخص می شود. 

بیماری دیابت می تواند تأثیرات منفی بر ســالمت عمومی و احســاس خوب بودن و به 
عبارتی بر کیفیت زندگی بیماران داشته باشد.

امید به زندگی با ســالمت روانی و جســمی که با انواع مقیاس ها مانند پاســخ مثبت به 
مداخله پزشکی، سالمت ذهنی، خلق مثبت، پرهیز از رویدادهای پرفشار زندگی، نشاط و 

شادکامی در امور زندگی ارتباط مثبت دارد و آنها را پیش بینی می کند.
نتایج این پژوهش نشــان می دهد که بین خود کارآمدی و امید به زندگی بیماران رابطه 
مثبت معناداری وجود داشــت، به عبارت دیگر با افزایش خود کارآمدی، امید به زندگی 

در بیماران نیز افزایش می یابد.
درواقع می توان گفت که خود کارآمدی، به طور مســتقیم بر رفتارهای مرتبط بر سالمت 
اثر می گذارد. خود کارآمدی به علت باورهای قوی درباره فرد به طور مستقیم و از طرفی 

با افزایش خود مدیریتی باعث ایجاد احســاس خوب، آرامش و در نتیجه بهبود امید به 
زندگی می شــود. تقویت خود کارآمدی بیماران در تبعیت بیمار از رژیم درمانی و کنترل 
دیابــت ایفای نقش مهمی دارد و می تواند بهبود رضایــت از زندگی بیماران را به دنبال 

داشته باشد.
این محققان می گویند: خود کارآمدی باال توانایی درک بیمار از شرایط و عوامل مؤثر بر 
ســالمتی را امکان پذیر ساخته و وی می تواند جهت ارتقای سالمتی خود تصمیم گیری 
کرده و آنها را به اجرا بگذارد. این باور که بیمار بر وقایع زندگی و بیماری خود تســلط 
دارد و می تواند با چالش هایی که پیش می آیند روبرو شود، حس خود باوری او را تقویت 
می کند و فرد را نسبت به کاهش خطرات مشتاق تر می سازد که در نهایت باعث افزایش 

امید به زندگی بیمار می شود.

آگهي مناقصه عمومي

محمد حسین پور-شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد تفاهم نامه اي که في مابین این شهرداري واداره کل راه و شهرسازي استان همدان به منظور تحقق 
سند ملي راهبردي احیا و بهسازي ،نوسازي و توانمند سازي بافت هاي فرسوده وناکار آمد شهري مصوب 93/7/۲ واصالحیه مورخ 95/6/6  
وهمچنین پیرو سیاستهاي ستاد ملي باز آفریني کشور اجرا ي پروژه ساماندهي مسیل اصلي شهر نهاوند را باشرایط ذیل واز طریق آگهي 

مناقصه عمومي به شرکتهاي واجد صالحیت وداراي گرید حداقل 5ابنیه واگذار نماید :

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و گرفتن اسناد مناقصه مي بایست از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran .ir کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ازطریق این 

سامانه انجام میگیرد  ویا با شماره تلفن هاي ۰8133۲3745 داخلي 1۰5 و۲۰8 تماس حاصل نمایند.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از مورخ 1398/۰4/19 لغایت تا پایان وقت اداری 1398/۰4/۲9 می باشد 

شهرداري در رد یاقبول هریک از پیشنهاد ها مختار مي باشد .
در روز انجام مناقصه مدیر کل راه وشهرسازي به همراه عامل ذیحساب شرکت باز آفریني شهري نیز حضور ونظارت خواهند داشت.

هزینه انتشار آگهي ودیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.
کلیه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه  مي باشد.

به پیشنهاد هاي مخدوش ومشروط وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 متقاضیان مي بایست مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب ۰1۰4868466۰۰3 بانک ملي بنام حساب سپرده 
شهرداري نهاوند واریز وفیش واریزي را در داخل پاکت الف قرارداده  ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده ویا به جاي وجه نقد مي توانند 
از ضمانتنامه بانکي ویا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند همچنین در سامانه تدارکات 

الکترونیکي دولت بارگذاري شود.
متقاضیان مي بایست رزومه کاري ،گواهینامه صالحیت پیمانکاري ،فتوکپي شناسنامه وکارت ملي مدیر عامل ورئیس هیات مدیره ،اسناد 

مناقصه را در  سامانه تدارکات الکترونیکي دولت بارگذاري نمایند  .
مناقصه گران ،اسناد مناقصه را بصورت الکترونیکي در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ( بارگذاری نموده و ضمانتنامه را در داخل 

پاکت گذاشته و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند 
در تمامي مراحل اجراي پروژه و پس از اتمام پروژه نماینده اداره کل راه و شهرسازي با حضور در کمیسیون تحویل ودر صورت تایید نسبت به 

پرداخت صورت وضعیت ارسالي ویا آزاد سازي ضمانتنامه اقدام مي نماید.
نظارت برنحوه اجراي کار بر اساس نقشه و مشخصات بعهده شهرداري ونظارت عالیه به عهده اداره کل راه و شهرسازي مي باشد .

تاریخ بازگشایی پیشنهاد ها : 1398/۰4/۲9 میباشد 
کمیسیون عالي معامالت شهرداري باتفاق مدیر کل راه و شهرسازي و همچنین عامل ذیحساب شرکت باز آفریني  ساعت 11 صبح  مورخ  
1398/۰4/3۰  تشکیل و  ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( در کمیسیون مناقصه در محل )شهرداري ( بازگشایي و خوانده 

مي شود. چنانچه حداقل سه پیشنهاد ارائه شده باشد پیشنهاد ها مفتوح وبرنده اعالم خواهد شد.
 تاریخ اعتبار پیشنهاد یک روز می باشد چناچه برنده مناقصه پس از تاریخ اعالم کمیسیون به وی حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وی 

به نفع شهرداری ضبط میگردد .  
)م الف 55(

مبلغ ضمانتنامه شرکت گرید ونوع شرکتمبلغ پروژه )ریال(نوع پروژهردیف
در مناقصه

محل اعتبار پروژه 
اعتبارات

پروژه ساماندهی مسیل اصلی شهر 1
نهاوند به طول حدود 900 متر طول 
شامل :جداره سازی مسیل ،اجرای 
پیاده رو و... مطابق برآورد نقشه 
های صورت گرفته توسط مشاور

1/250/000/000 حداقل   5ابنیه 25/000/000/000
ریال

اعتبارت کمک های 
فنی واعتباری موضوع 

بند الف تبصره 18

 حمید نصرتی قانعی «

 محمــد فاضلی نیــا پــدر امیرعباس 
فاضلی نیا اســت. پدری کــه می گوید: از 
ابتدای کودکی درد فرزندش با نام اس. ام. 
ای یا آتروفی عضالنی نخاعی که ۱۳ سال 
پیش پزشکان مشخص کرده اند را شناخته 
اســت و تاکنون فرزندش بــا این بیماری 
خاص دست و پنجه نرم می کند و نیازمند 
کمک خیران حوزه ســالمت برای تأمین 

هزینه های درمان است.  
 وی می افزایــد: اس. ام. ای یــک بیماری 
ژنتیکی عصبی- نخاعی پیش رونده اســت 
که ناتوانی حرکتی در فرزندش ایجاد کرده 
و عضــالت بدنش را برای حرکت تحلیل 
برده اســت تا فرزندش ناتوان از حرکت 
شــود. این بیماری هزینه های زیادی برای 
درمــان دارد و داروی آن هم باید از خارج 
وارد شود. این بیماری در نوع های مختلف 
یک، دو، ســه و چهار بین افراد به صورت  
ژنتیکی بروز می کند که با گذشــت زمان 

شدت بیماری افزایش دارد و برای د
رمان هم نیازمنــد تأمین دارویی خاص از 
یک شــرکت خارجی اســت که فقط این 
شرکت دارو را به مجموعه درمانی خاصی 
می دهــد و پوکه داروی مصرف شــده را 
هم برای تحویــل دارو های بعدی تحویل 

می گیرد.
فاضلی نیــا با یاد آوری اینکه دو فرزند دارد 
و فقــط یکی از آنها به ایــن بیماری مبتال 
اســت و تاکنون تالش هــای زیادی برای 
به شــکل های  بیمــاری فرزندش  درمان 
مختلف انجام داده اســت، اظهار می کند: 
این بیماری یکی از انواع بیماری دیستروفی 
اســت، بیماری که عضالت بــدن فرد را 
به مــرور کاهش می دهد و فــرد ناتوان از 
حرکت می شود. سیر این بیماری می تواند 
به صــورت آهســته و یا ســریع رخ دهد 
که برای پیشــگیری از رونــد پیش رونده 
بیماری حتما باید شخص بیمار تحت نظر 
پزشک فرایند درمانی را با دریافت دارو و 

بهر ه مندی از خدمات کاردرمانی طی کند.
  هزینه گزاف درمان و راه سخت 

تأمین دارو
وی نــام داروی مورد نیاز درمان فرزندش 
را »اسپینرازا« نام برده و می گوید: این دارو 
تولید یک شرکت آمریکایی است و برای 
تأمیــن آن باید در حــدود ۷5۰ هزار دالر 
هزینه کرد )بدون هزینــه تزریق دارو( که 
از توان مالی ایــن پدر درد مند و عزیز هم 
خارج است و والدین افرادی که در ایران به 
این بیماری مبتال هستند گروهی تلگرامی 
برای تبادل اطالعــات روش های درمانی 
راه اندازی کرده اند تا راهکار های درمان را 
با هم به اشــتراک بگذارند و شرایط درمان 

فرزندانشان بهتر شود.
 فاضلی نیا می افزایــد: خیرانی هم مبالغی 
برای کمــک به درمــان فرزنــدش اهدا 
کردند کــه البته مبلــغ آن در مقابل هزینه 
کالن درمان قابل توجه نیســت و تقاضای 
کمک مالی دارد تا جامعه خیران به کمک 
درمان فرزندش و ســایر افراد مبتال به این 
بیماری بشــتابند و در تأمین داروی وی و 
دیگر والدین بیمارانی مانند فرزندش آنها 

را یاری دهند.
 پــدر امیر عبــاس تقاضا دارد تــا وزارت 
بهداشــت درمان و آموزش پزشکی کشور 
این بیمار ان را در لیست بیماری  های خاص 
قرار دهد و حمایت خــود را برای تأمین 
داروی بیمارانی مانند فرزندش افزایش دهد 
تــا رنج این عزیزان بیش از این نباشــد و 
طبق فرمایــش رهبر معظم انقالب بیماران 
در کشــور اسالمی فقط درد بیماری داشته 

باشند و نه تأمین هزینه های درمان
گفتنی است  شماره تماس پدر امیر عباس 
در دفتر روزنامه محفوظ است خیرینی که 
تمایل به کمک دارند می تواند با شــماره  
۰8۱۳8۲۶44۳۳ روزنامه همدان پیام تماس 

بگیرند.
 حدود مبتالیان در کشور

 اما بیمــاری تحلیل برنده عضالت بدن یا 
همان اس. ام. ای چیست؛ که درد جانکاهی 
به عزیزان هموطن ما در حدود ۲۰۰ نفر در 
کشور، طبق گفته پدر امیر عباس فاضلی نیا، 
تحمیل کرده است و هنوز انجمن خاصی 

برای برای حمایت از آنان در کشور تشکیل 
نشــده و وجود ندارد و فرایند نخستین آن 
در مراحل طی شدن است. وزارت درمان و 
آموزش پزشکی کشور هم داروی آن را در 
گروه حمایت از سایر بیماری های خاص 
قرار نداده اســت تا شــرکت های بیمه ای 

پوشش درمانی برای آن داشته باشند.
 فاضلی نیا درباره اینکه اکنون روند درمانی 
فرزنــدش در چه مرحله ای اســت، اظهار 
می کند: اکنون با کمک فردی، فرزندش از 
خدمات کار درمانی استفاده می کند و یکی 
از پزشکان در تهران دارویی به نام کپسول 
کیوتن ۱۰۰ میلی گرم برای درمان فرزندش 
تجویز کرده است که دارو خانه ها فقط دوز 
۳۰ میلی گرم آن را دارند و این دارو هم در 

کشور نیست. 
 بیماری نادر و خاص اس. ام. ای 

چیست؟
 نوع یک بیماری

 بیمــاری اس. ام. ای چیســت و چــه 
ویژگی هایی دارد. این بیمار ی در تیپ های 
یک، دو، ســه و چهار وجود دارد که نوع 
یک آن شــدیدترین نوع بیماری و شــایع 
در بیماران اســت و قبــل از ۶ ماهگی یا 
قبل از ۳ ماهگی قابل تشــخیص اســت. 
بیماران این گروه قادر نیســتند تا ســر و 
گردن خــود را به صورت عادی نگه دارند 
و یا همچون بیماران عادی به صورت چهار 
دســت و پا راه بروند. هنگامی هم که آغاز 
به راه رفتــن می کنند پای آنان قدرت کافی 
برای حرکت ندارد و برای بلند شــدن از 
زمین به کمک احتیــاج دارند. در تغذیه و 
بلع غذا هم دچار مشــکل هستند. تمامی 
عضالت در این بیماران تحت تأثیر بیماری 
است به طوری که حرکات زبان این بیماران 
را نیــز تحت الشــعاع قــرار داده و هنگام 

صحبت کردن حرکت موجی شکل دارد. 
افزون بر این زبان بیمــاران هم در برخی 
موارد برجستگی های ریزی دارد. قوی ترین 
عضلــه در این گــروه از بیمــاران عضله 
دیافراگم اســت که به عنــوان یک عضله 
تنفســی مورد اســتفاده قرار می گیرد؛ این 
بیمــاران به دلیل اینکه ســینه مقعر و فرو 
رفته دارند برای تنفس بیشــتر از عضالت 
شکمی استفاده می کنند که همین موضوع 
باعث نبود رشد مناســب در ریه ها است 
و با گذشــت زمان در سرفه کردن مشکل 
دارند. به این دلیل در هنگام خواب شــبانه 
مقداری اکســیژن و دی اکسید کربن در ریه 
این بیماران باقی می ماند که گاها برای آنها 
مشکل تنفسی ایجاد می کند، گویی که یک 

حالت شبه خفگی در آنان ایجاد می کند.
  نوع دوم اس. ام. ای

بیمــاری اس. ام. ای »نــوع دو« معمــوال 
عالئم آن از ۱5 ماهگی تا دو سالگی قابل 
تشخیص اســت . این بیماران در نشستن 
مشــکل دارند و تعداد کمی از آنان بدون 
نیــاز به کمک، می توانند بنشــینند، گرچه 
نمی تواننــد زمانی که خواب هســتند به 
راحتی بنشینند و برای نشستن نیاز به کمک 
دارند. مشکالت بلع در گروه دوم همچون 
گروه اول وجــود دارد اما نه در همه آنها، 
یعنی ممکن اســت بیماری در بلع مشکل 
داشته باشد و بیمار دیگر هیچ مشکلی در 
بلع نداشته باشــد. گروه دوم بیماری اس. 
ام. ای نیز به دلیل اینکه مشکالت خوردن 
دارند ممکن اســت کمتــر تغذیه کنند که 
همین موضوع باعث نبود رشــد کافی در 

آن ها می شــود. در حالتی که انگشتان آن ها 
نیز باز باشــد دچار لرزش شده و همچون 
گروه اول نیز تنفس دیافراگمی دارند. این 
گروه نیز به ســختی قادر به سرفه هستند 
و بــه دلیل باقــی ماندن اکســیژن و دی 
اکســید کربن در ریه ها همان احساس شبه 

خفگی را دارند.
نوع ســه اس.   

ام. ای
ای  ام.  اس.  بیمــاری 
» نوع ســه« معموال از 
بروز  کودکــی  ســنین 
می کند. تیپ سه بیماری 
اس. ام. ای را با نام های 
اس. ام. ای نوجوانــان 
والندر  برگ-  کوگل  یا 
دلیل  به  می نامنــد.  نیز 
متنــوع بــودن این نوع 
ممکن اســت از سنین 
یعنی ۳ سالگی  کودکی 
و یا حتی بزرگسالی رخ 
دهد کــه در راه رفتن و 
ایستادن مشکل چندانی 

نداشــته و قادر هســتند تا خود به راحتی 
فعالیت داشته باشند. اما ممکن است تا در 
باال رفتن از پله ها و فعالیت های این چنینی 
دچار مشکل شــوند. این نوع رشد طبیعی 
دارند و در راه رفتن ممکن است مدام زمین 
خورده و هنگام بلند شــدن از زمین نیز با 
جایی  از  گرفتن  کمک 

بلند شوند.
بــا همه ایــن تعاریف 
از نــوع ســوم بیماری 
ایــن  ای  ام.  اس. 
اســت  ممکن  بیماران 
نتواننــد هیچــگاه راه 
گروه،  درایــن  بروند. 
انگشتان  ریز  پرش های 
در حالــت کشــیده و 
باز دیده می شــود ولی 
روی  برجســتگی های 
زبان کمتــر وجوددارد. 
مشــکالت تغذیه ای و 
بلــع در دوران کودکی 
بیمــاران کمتر  این  در 
است. بیماران این گروه 

توانایــی راه رفتــن را در دوران کودکی، 
نوجوانی و یا حتی بزرگســالی با تأخیر به 
دســت می آورند که اغلب در نتیجه بروز 

جهش های رشدی و یا بیماری است.
 ویژ گی های نوع چهار

بیماری اس. ام. ای نــوع چهار عمدتا در 
سنین بزرگسالی بروز دارد. به عبارت دیگر 
معموال از ســنین ۳5 سالگی به باال عالئم 
بیماری اس. ام. ای بــروز می کند. البته به 
ندرت در بین ۱8 تا ۳۰ ســالگی نیز آغاز 
این بیماری گزارش شــده است. این نوع 
بیماری از انواع دیگــر گروه  های بیماری 
اس. ام. ای کمتر یافت شده و عضالت این 
بیماران که مسئول بلع و تنفس هستند کمتر 
درگیر است و به این دلیل مشکالت بلع و 

تنفس در آن ها کمتر وجود دارد.
 نحوه تشخیص بیماری اس. ام. 

اس
تشخیص بالینی بیماری اس. ام. ای سخت 
اســت و معموال این بیماری همانطور که 
در توضیحات هریک از انواع آن ارائه شد 
دارای عالئم گوناگونی است. اگر کودکی با 
این مشخصات را می شناسید سعی کنید تا 
با والدین وی صحبت کنید تا سریعا به یک 
پزشک متخصص مراجعه کند. در صورتی 
که بیماری دارای ضعف عضالت است اگر 
در معاینه رفلکس  تاندون های عمقی ندارد 
باید به وقوع این بیماری شــک کرد که در 
این حالت باید آنزیم های عضالت چک و 

بررسی شود.
 نتایج تحقیقات بیماری

 به دلیل موروثی بــودن بیماری باید همه 
اعضای خانــواده درجه اول و دوم بیماران 
در هنگام ازدواج و بارداری بررسی شوند 
تا نقص ژنی در خانواده بررســی شود و 
امکان تشخیص بیماری در نوزادی که در 
نسل بعد متولد می شود میسر و بیماری به 
نسل بعدی منتقل نشــود. بررسی ابتدایی 
بیماری هم در دو ســطح  دریافت نمونه 

خــون از زوجین و همچنیــن پدر و مادر 
بیمار و یا خــود بیمار و همچنین دریافت 
نمونــه در دوران حاملگــی ) هفتــه ۱۰ 

حاملگی( از پرزهای جفتی است.
بیماری اس.ام.ای به دلیل انواع گوناگونی 
که دارد غالبا  عالئمی مانند  ضعف عضالنی 
در سنین کودکی و یا بزرگسالی) مشکل در 
بلع و خوردن غذا، مشکالت تنفسی، سرفه 
کردن،  احساس خفگی و گرفتگی عروق 
قلب و ریه و فرورفتگی قفسه سینه( دارد. 
تاکنون مطالعات و آمار و ارقام راضی کننده 
و تقریبا مناسبی ازتعداد ابتالی خانواده های 
ایرانی بــه بیماری اس.ام.ای به غیر از یک 
بررســی توسط دانشگاه آزاد اسالمی برای 
جامعه آماری ۲4۳ خانواده مبتال بررســی 
نشده اســت. نتایج آن نشان دهنده؛ ابتالی 
۱۹5 خانواده به بیماری اس.ام.ای تیپ یک 
، ابتالی ۳۰ خانــواده به بیماری اس.ام.ای 
تیپ دو    ابتــالی ۱8 خانواده به بیماری 

اس.ام.ای تیپ سه است.
 هزینه درمان بیماری 

در حال حاضر تنهــا داروی موجود برای 
درمان بیماری اس.ام.ای »داروی اسپینرازا« 
است که توســط شــرکت بایوژن تولید 
و بعد از تایید از ســوی ســازمان غذا و 
داروی آمریکا توزیع تجاری شــده است. 
این دارو آمپولی است که در کانال نخاعی 
بیمار تزریق شــده و بایــد در 4 مرحله با 
فاصله زمانی دو هفته از هم انجام شــود؛ 
با پایان دوره دوماهه تزریق دارو با فواصل 
زمانــی 4 ماهه از هم بایــد ادامه یابد. در 
نهایت طی روند تزریق داروی» اسپینرازا 
«بیمــار باید تحت کاردرمانی قرار گیرد تا 
روند تولید ژن اس.ام ان ۲ به اندازه کافی 
افزایش یابد. این دارو در حال حاضر فقط 
در کشورهایی مانند آمریکا، ایتالیا، ترکیه و 
غیره توزیع شــده است و روند یک دوره 
درمانی این بیمــاری حدود۷5۰ هزاردالر 

هزینه دارد.

لطفا درد بيماران خاص را بشنوید و درمان کنيد

اکنــون با کمــک فردی، 
خدمــات  از  فرزنــدش 
می کند  استفاده  کار درمانی 
و یکی از پزشکان در تهران 
دارویــی به نام کپســول 
کیوتن 1۰۰ میلی گرم برای 
تجویز  فرزنــدش  درمان 
دارو خانه ها  که  است  کرده 
آن  میلی گرم  فقط دوز 3۰ 
را دارنــد و این دارو هم در 

کشور نیست
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چرا آتش سوزی طبیعی رخ می دهد؟
 معموال فصل تابســتان در بســیاری از نقاط جهان مصادف با 
وقوع آتش سوزی های گسترده ای در محیط زیست و طبیعت است. 
این آتش ســوزی ها عمدتا در جنگل ها، دشت ها و در برخی موارد 
خاص مانند آتش سوزی اخیر میقان، تاالب ها را درگیر خود می کند. 
در بسیاری از موارد عوامل انسانی عامل بروز این  آتش سوزی های 

گسترده هستند. 
برای مثال فرد یا افرادی به عمد یا از روی ســهو آتش روشن کرده 
یا آن را در طبیعت رها کرده یا با انداختن فیلتر سیگار در علف های 

خشک زمینه ساز بروز آتش سوزی های گسترده می شوند. 
از سوی دیگر گاهی رها کردن زباله هایی مانند بطری های شیشه ای 
نیــز می تواند با توجه به زاویه آفتاب و نــوع قرار گرفتن بطری ها 

به صورت ذره بین عمل کرده و باعث بروز آتش سوزی شوند.
 در برخی موارد نیز کشاورزان با آتش زدن بقایای محصول خود در 
زمین های کشــاورزی که با اهداف مختلفی از جمله تقویت خاک 
انجام می شود می توانند زمینه ساز بروز آتش سوزی در محیط زیست 

شوند.
به گــزارش ایســنا، از ســوی دیگر در بســیاری از ایــن موارد، 
آتش سوزی ها منشاء انسانی نداشته و در ماه های گرم تابستان وقوع 
رعد و برق می تواند موجب آتش ســوزی مراتع خشک و جنگل ها 
شوند. مطالعات جدید انجام شده توسط پژوهشگران مرکز جهانی 
تغییرات اقلیمی طبیعت، نشان می دهد که گرمایش زمین و کاهش 
میــزان بارندگی نیز نقش مهمی در بروز آتش ســوزی های طبیعی 
داشــته و هرچند وقوع آتش سوزی های دوره ای به عنوان بخشی از 
اکوسیســتم طبیعی جنگل  های نیمکره شمالی محسوب می شود که 
هر ۶۰ تا ۱۰۰ ســال رخ می دهد، اما گرم شدن اقلیم مناطق قطبی 
موجــب از بین رفتن این چرخه طبیعی شــده و آمارهای موجود 
نشــان می دهد که آب و هوای آالســکا در 5۰ سال گذشته به طور 
متوســط با افزایشی ۲ درجه ای رو به رو بوده که این رقم دو برابر 
بیشتر از گرمایش رخ داده در ســایر بخش های کره زمین به شمار 

می رود. 
در همین حال و طی دوره زمانی فوق الذکر، میزان آتش ســوزی در 
جنگل های این مناطق نیز با رشــدی قابل توجه رو به رو بوده که 
در مجموع باعث بیشتر شدن طول دوره آتش سوزی به مدت چهار 

روز در هر دهه شده است.
در حقیقت طی این فرایند، ذوب شــدن پیــش از موعد برف ها و 
خشک شدن گیاهان ســبب افزایش احتمال آتش سوزی می شوند. 
 )Spanish moss( خزه های موســوم به خزه های اســپانیایی
برای خشک شــدن تنهــا به دو هفتــه زمان نیاز دارنــد و پس از 
خشک شدن به مانند یک سوخت اولیه مناسب برای تولید و توسعه 

آتش سوزی عمل می کنند.
 موانع و دشواری های مهار آتش سوزی در طبیعت

در بیشــتر مواقع مهار آتش ســوزی های رخ داده در دامان طبیعت 
کار دشــواری هســتند و حتی در مواردی مانند آتش سوزی اخیر 
کالیفرنیا شــاهد این هستیم که علی رغم تجهیز آتش نشانان و به کار 
بردن تمامی امکانات از سوی آنها، مهار آتش سوزی در جنگل های 
منطقه زمان بســیار زیادی به طول انجامیــد. این موضوع در حالی 
اســت که در عملیات اطفای حریق جنگل هــای کالیفرنیا بیش از 
۱۰ هزار نیروی آتش نشان و ۱4 هلیکوپتر آب پاش حضور داشتند.

■ در اینجا به بررسی دالیل دشواری مهار آتش سوزی در طبیعت 
می پردازیم:

دشــوار بودن دسترســی: در بیشــتر مواقع این آتش سوزی ها در 
مناطقــی دور از راه هــا و جاده ها رخ داده و امکان دسترســی به 
محل آتش ســوزی دشوار اســت. برای نمونه در آتش سوزی اخیر 
اســتان مرکزی این موضوع به خوبی حس شده و در مواردی مانند 
آتش سوزی های جنگل های آالسکا، دشت های سیبری و جنگل های 
کالیفرنیا نیز این موضوع به عنوان عاملی مهم از موفقیت آتش نشانان 

جلوگیری کرده است.
■ وزش باد: در هنگام وقوع آتش سوزی در طبیعت، نوع وزش باد، 
ســرعت و جهت آن بسیار مهم بوده و می تواند به آتش نشان ها در 
مهار آتش ســوزی کمک کرده یا بالعکس شرایط را وخیم و دشوار 
کند. وزش باد معموال باعث گسترش آتش سوزی و افزایش شدت 
آن شده و یکی از مهم ترین مشکالت پیش رو در هنگام مهار آتش 
در طبیعت اســت. از ســوی دیگر آتش سوزی خود باعث افزایش 
فشار در ارتفاعات فوقانی منطقه شــده و همزمان با کاهش میزان 

رطوبت محیط، سبب وزش باد می شود.
■ حرارت زیاد و خشــکی هوا: آتش ســوزی در طبیعت معموال 
با ابعادی بســیار بزرگ رخ می دهد که این موضوع سبب می شود 
دمای محیط اطراف محل آتش سوزی افزایش زیادی پیدا کرده و با 
کاهش رطوبت شاهد خشک تر شدن محیط شویم که این موضوع 
سبب می شود تجهیزات آتش نشانی و نیروی انسانی توانایی نزدیک 
شــدن به آتش را نداشته باشند. از ســوی دیگر هنوز فناوری های 
موجود در کشورهای پیشــرفته نیز برای مبارزه با آتش سوزی های 

بزرگ طبیعی مناسب نیستند.
■ دود و آلودگی: یکی دیگر از مشــکالت پیش روی آتش نشانان 
برای مهار آتش ســوزی، کاهش سطح اکسیژن در محیط و افزایش 
دودهای ســمی و آلودگی در محل اســت. این موضوع می تواند 
تنفس آتش نشــانان را با مشــکل رو به رو و در مهار آتش اختالل 

ایجاد کند.
■ کمبــود امکانات: بــا توجــه به ایــن موضوع کــه معموال 
آتش ســوزی های رخ داده در طبیعت در محلی دور از شــهرها و 
مراکــز اصلــی رخ می دهند، امکانات محلی بــرای مبارزه با آتش 
محــدود بوده و این موضوع در آتش ســوزی اخیــر میقان نیز به 
وضوح مشــاهده شــد و چه بسا اگر اســتان مرکزی به هواپیمای 
آب پاش مجهز بوده و این هواپیما از تهران به محل اعزام نمی شد، 
آتش سوزی تاالب با سرعت بیشتر و در زمان کمتری مهار می شد.

اعتماد: افزایش شکاف عرضه و تقاضا در بازار مسکن 
 سیمان نیست بریزن شکاف پر بشه ؟؟؟

همدان پیام: مهاجم جدید استقالل در تست پزشکی 
 مشخص کن می خواد پزشک بشه یا بیمار 

اعتماد: در سایه ناکامی اروپا در وفای به عهد در برجام
 عاقبت بخیری برجام در گرو این است که دست از سرش بردارین
ایران: رایزنی وزیر ورزش برای رفع موانع ورود بانوان به ورزشگاه ها 

 به این می گن وزیر کاردان
همدان پیام: ۲5 درصد از مراتع همدان در آتش سوخت 

 با چی درصد سنجی کردی مهندس؟!
اعتماد: زوجین فقط با یک ضامن و سفته وام می گیرند 

 به این می گن خوشبختی 
گل ورزشی: کی روش با بغض رفت 

 حتما بهش بستنی ندادین
خراسان ورزشی: آواز خوش خروس ها

 قناری کم یاب شده رو آوردن به خروس 
جوان: دالر 4۲۰۰ تومان در سفره مردم 5۰ هزار تومان

 تو این سفره فقط نون پیدا می شه 
مردم ساالری: قصه سیل به سر رسید وعده مسؤالن به ثمر نرسید 

 سیل باعث شدکه شاعر بشی ؟
دنیای اقتصاد: پرش نفت با سقوط پهپاد

 یعنی پهپاد با نفت کار می کنه؟!
ایران: ثبت نام بیش از ۱۰ هزار نفر در انتخابات شورا یاری ها 

 چه دست و پاها که در این انتخابات نمی شکند
گل ورزشی : طال مس شد

 اینا فامیل هستن می خوان تعامل داشته باشن 
ایران : ناشی گری در ورزشگاه باعث دوپینگ او می شود 

 دوپینگ نکرده خودش قویه
اعتمــاد: خبرگزاری فارس حکم ابالغ نشــده به خاتمی و وکیلش را 

منتشر کرد 
 زبل خان یعنی این 

 

پیماش ملی درباره »ازدواج سفید«
انجام نشده است

 رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: تا به حال کار ملی و یا 
پیمایشی در حد ملی در حوزه ازدواج سفید انجام نشده است.

تقی رســتموندی در گفت وگو با مهر، اظهار کرد: بحث ازدواج سفید 
تابع سبک زندگی است و در حقیقت باید در چارچوب سبک زندگی 

پیگیری کنیم.
وی افزود: مطالعاتی که تا به امروز در حوزه ازدواج سفید انجام شده 
اســت، مطالعاتی محدود و موردی در سطح دانشجویان و اساتید آن 

هم به صورت موردی است.
رئیس ســازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: تا به حال کار ملی 

و یا پیمایشی در حد ملی در حوزه ازدواج سفید انجام نشده است.
رستموندی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما به عنوان سازمان 
امور اجتماعی تحقیقات و یا مطالعاتی در این حوزه داشته اید یا خیر، 
گفــت: خیر، ما هــم هیچ مطالعه، تحقیق و یا کار پیماشــی در مورد 

ازدواج سفید و مسائل پیرامون آن انجام نداده ایم.
وی بیان کرد: البته این موضوع جزو دغدغه های ما اســت و تصمیم 
داریم مطالعات پیمایشــی مربوط به ازدواج سفید را در برنامه هایمان 
جا بدهیم.رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پایان گفت: موضوع 
خانواده در کشور ما یک نهاد مستحکم است که جزو قوت های جامعه 
ایرانی حســاب می شود، البته این جمله به معنی نفی ازدواج سفید در 
ایران نیســت چراکه وقتی مطالعاتی در این مورد نداشته ایم، نمی شود 

اظهار نظر کرد.
رهبر معظم انقالب در در دیــدار مداحان اهل بیت)ع( فرمودند: »این 
ازدواج های ســخت، این ازدواج های دیر، این فرزندآوری کم، این به 
تعبیر غلط زشتشــان »ازدواج های ســفید« -که سیاه ترین نوع زندگی 

مزدوج است- همه اینها به خاطر این است که خانواده از بین برود.
رواج شهوات، از بین رفتن حیا و عّفت، امروز جزو برنامه های دشمن 
اســت. شــما مبارزه با اینها را جزو برنامه های خودتان قرار بدهید. 
طهارت و پاکیزگِی دامان جوان های این کشور را مورد هّمت خودتان 
قرار بدهید، بر آن هّمت بگمارید، این یکی از بهترین کارها و یکی از 
مؤثّرترین شیوه ها برای حفظ انقالب و برای رشد انقالب و برای حفظ 
نظام اسالمی است.«حدود 5 ماه از این هشدار معظم له گذشته است و 
هیچ نهاد و سازمانی در این زمینه فعالیت موثر که نکرده اند هیچ، بلکه 

هیچ مطالعه و تحقیقی هم انجام نداده اند.
به گفته کارشناسان پدیده ازدواج سفید در کشور ما به لحاظ فرهنگی 
و اجتماعی، مقبولیت زیادی ندارد اما با پیشــگیری نکردن از مسائلی 
کــه می تواند به این معضــل دامن بزند احتمــال دارد این پدیده در 
ایران اسالمی زیاد شــود و فرصت طالیی برای پیشگری را از دست 

بدهیم.

استعالم از نهادهای قانونی درباره اعمال »حداقل حقوق« برای دانشجومعلمان
 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حقوق دانشجومعلمان براساس قانون متعهدین خدمت 
تعیین می شود و اصالح آن برای اعمال حداقل حقوق، نیازمند اخذ استعالم از نهادهای قانونی است، گفت: در حال پیگیری هستیم تا 
اگر مجوز دادند که دانشجومعلمان هم مشمول اعمال حداقل حقوق هستند، قطعاً احکام را اصالح خواهیم کرد، در غیر این صورت 

چنین اتفاقی نمی افتد.
علی الهیار ترکمن در گفت وگو با ایسنا، درباره اصالح احکام حقوقی دانشجومعلمان و افزایش حقوق آنها اظهار کرد: 44۰ هزار تومان 

افزایش حقوق برای دانشجومعلمان اعمال شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی با اشاره به ماده ۶ قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش گفت: حقوق دانشجومعلمان براساس این قانون تعیین می شود و 

فعاًل مجوزی برای اعمال حداقل حقوق وجود ندارد.
وی ادامه داد: در حال پیگیری مجوزیم که دانشجومعلمان هم مشمول اعمال حداقل حقوق شوند.

فعالیت 120 هزار خّیر سالمت در سطح کشور
 معاون امور استان ها در مجمع خیرین سالمت کشور با بیان اینکه ۱۲۰ هزار خیر سالمت در کشور فعالیت می کنند، گفت: ضرورت 

دارد از ظرفیت بانوان در حوزه خیّرین سالمت بیشتر استفاده شود.
به گزارش ایلنا، اظهار کرد: بیش از یک دهه از عمر این مجمع می  گذرد و با اســتقبال بســیار خوبی که توسط خیّران صورت گرفت، 
در ۳۰۰ نقطه کشــور و با جمعی بیش از ۱۲۰ هزار خیّر سالمت فعالیت دارد.وی با بیان اینکه بخشی از فعالیت  های خیر، توسط این 
مجمع و بخشی توسط سایر نهادها جذب شده  اند، گفت: تا پایان سال گذشته خیّران بیش از ۷ هزار میلیارد تومان در حوزه سالمت 
هزینه کردند.وی تصریح کرد: هر کجا که مدیریت برعهده خیّرین بود پیشرفت  های بسیاری را شاهد بودیم و امروز هم توفیق بسیاری 

در این حوزه کسب شده است.
وی اســتفاده از ظرفیت بانوان را بســیار مهم دانست و یادآور شــد: یکی از بزرگترین ظرفیت های کشور ما زنان بوده و در واقع آنها 

موتور محرکه مردان هستند.

شکوفه رنجبر «

 انسان عامل ۹5 درصد آتش سوزی ها در 
طبیعت اســت، نابودی عرصه طبیعی که به 
منزله نابودی زمین و بشــر عنوان می شود و 
حفاظت از آن در برابر تهدیدها، ضامن بقای 

موجودات زنده است. 
بنا بر گفته کارشناســان امســال با توجه به 
بارندگی هــای قابل توجــه و افزایش دمای 
محسوس در همدان همانند بسیاری از نقاط 
کشور، عرصه های طبیعی شاهد رویش قابل 
توجه گیاهان بوده و همین موضوع در فصل 
گرم سال احتمال وقوع آتش سوزی در مراتع 
و جنگل های این استان را افزایش داده است.
در این بین همــواره این نگرانی وجود دارد 
که با گرم شــدن هوا، علوفه های سبز مراتع 
خشک شده و به عنوان یکی از عوامل اصلی 
آتش ســوزی با ایجاد کمترین حرارتی، آغاز 
کننده آتشی وســیع و جبران ناپذیر در سطح 

جنگل ها و مراتع همدان باشند.
طبیعی  منابــع  در عرصه های  آتش ســوزی 
با کنار هم جمع شدن ســه عامل هوا، مواد 
ســوختنی و جرقه رخ می دهــد که ۲ عامل 
هوا و مواد ســوختنی )پوشــش گیاهی( در 
طبیعت وجود دارد و به خودی خود خطرزا 
نیســت، اما زمانی که انســان با بی احتیاطی 
خود جرقــه ای را رها می کند، آتش به دامان 
طبیعت می زند و مراتع و جنگل ها را ســیاه 

پوش می کند.
مراتع استان همدان هرچند به لحاظ پوشش 
گیاهی عمدتًا در رده متوســط قــرار دارند 
لیکن دارای نقش مهمــی در حفظ خاک و 
ارزش هــای اکولوژیکی اســت، با این حال 
از آغاز ســال ۹8 تاکنون ۲۹ فقره حریق در 
55 هکتار از اراضــی و منابع طبیعی همدان 

گزارش شده است.
مســاحت جنگل های استان اگر چه کم ولی 
در نوع خود شــاخص اند، درختان کهنسال 
همــدان نیز در نــوع خود به لحــاظ تعداد 
و قدمت کم نظیــر و ارزشــمندند، بنابر این 

حفاظت از این مراتع بسیار ارزشمند است.
براساس آمارها ساالنه به طور میانگین حدود 
پنج هزار هکتار از جنگل هــا و مراتع ایران 
طعمه آتش می شود، اتفاقی که شاید یکی از 
عوامل مهم آن غفلت و آتش افکنی در مراتع 
باشد.در هفته گذشــته بیش از 5۰ هکتار از 
طبیعت استان در بخش های مختلفی در آتش 
بی احتیاطی شــهروندان خاکستر شد که این 
مسأله بهانه ای شــد تا همدان پیام، در زمینه 
پیشــگیری از حریق در مراتــع و جنگل ها 

گفت و گویی با مسئوالن ذیربط داشته باشد.
مدیــر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
همدان با اشــاره به اینکه این اســتان دارای 
۹۰5 هزار هکتار منابع ملی است به خبرنگار 
مــا گفت: با توجه به اینکه از این میزان 8۲۲ 
هزار هکتار مرتع اســت؛ از بین رفتن منظر 
زیبــای طبیعت، نابودی پوشــش گیاهی در 
منطقه آتش گرفته، غیر اقتصادی شدن مراتع 
و شــیوع آفت ها و امراض گیاهی در مناطق 

سوخته را به دنبال دارد.
اســفندیار خزایی تاکید کــرد: آغاز ریزش 
نزوالت جوی از فروردین امسال باعث شد 
شاهد رشد گیاهان یکساله باشیم تا جایی که 

رشد کامل آنها ســبب تعلیف نشدن گیاهان 
یکساله از سوی دام ها و مستعد آتش سوزی 

شدن آنها شد.
وی افزود: بیشتر گیاهان یکساله در مرز مراتع 
و عرصه های طبیعی با مزارع کشاورزی قرار 
دارنــد و همچنین این گیاهان در آغاز حریم 

به سمت مراتع می رویند.
آبخیزداری همدان  و  منابع طبیعــی  مدیرکل 
اظهار داشــت: عامل ۹5 درصد آتش سوزی 
در مراتع، انســانی است که اغلب به صورت 
سهوی و نادانسته زمینه بروز آتش در طبیعت 

را فراهم می آورند.
خزایی با بیــان اینکه، گردشــگران طبیعت 
هنگام خــروج از عرصه های طبیعی آتش را 
به ظاهــر خاموش رها می کننــد درحالی که 
خاکســتر و ذغال باقی می مانــد، افزود: این 
باقی مانده خاکستر ها به علت قرار گرفتن زیر 
نور مســتقیم خورشید و مجاورت با گیاهان 
یکســاله که به مثابه بنزین می مانند مشــتعل 
شــده و عرصه های طبیعی را تا مرز نابودی 

پیش می برند.
وی اضافه کــرد: تا زمان رســیدن تیم های 
یگان حفاظت منابع طبیعی به محل حریق به 
تناســب نوع منطقه، ۲۰ دقیقه تا یک ساعت 
طول می کشــد که در این مدت زمان بخش 

زیادی از مراتع طعمه آتش می شوند.
آبخیزداری همدان  و  منابع طبیعــی  مدیرکل 
بیان کرد: مناطق بحرانی و مستعد آتش سوزی 
در عرصه های منابع طبیعی شناسائی شده و 
در ایــن مناطق بُرجک دیده بانی دایر شــده 
همچنین از تجهیزات جدیــد نظیر دمنده و 
آتش کوب موتوری برای مهار آتش استفاده 

می شود.
خزایی با بیــان اینکه، ایجاد یک هزار هکتار 
آتش بُــر در مراتع ۱۰ شهرســتان تابعه این 
اســتان پیش بینی شده و بخشــی از آن نیز 
اجرایــی گردیــده، عنوان کــرد: درصورت 
بروز حریــق، دیگر شهرســتان های مجاور 
نیز به کمــک آمده و همچنیــن طبق قانون 
4۷ حفاظــت و بهره بــرداری از جنگل ها و 
مراتع، موقع آتش سوزی در جنگل ها تمامی 
مأموران دولتی اعم از لشــکری و کشــوری 
و شــهرداری ها موظفنــد بــه درخواســت 

منابع طبیعی با تمامی وســایلی که در اختیار 
دارند در مهار آتش کمک کنند.

این مقام مســئول اضافه کرد: در نشســتی 
با حضــور معاون امور عمرانی اســتانداری 
همــدان و مدیــرکل بحــران اســتانداری 
جلســه های توجیهــی برگزار و مقرر شــد 
مدیران دستگاه ها، اســامی نیروها و شماره 
تماس آنها را برای برقراری ارتباط در زمان 

اضطراری در اختیار منابع طبیعی قرار دهند.
خزایی آتش را بالی جان طبیعت دانست و 
اظهار داشت: دود ناشی از آتش سوزی برخی 
مواقع موجب بروز مشکل برای روستانشینان 

و خفگی و مرگ موجودات می شود.
وی به بهره برداران و کشاورزان توصیه کرد: 
با توجه به حاضر بودن این افراد در طبیعت، 
درصورت بروز آتــش در مراتع و جنگل ها 
با تلفن ۱5۰4 عالوه بر گزارش این موضوع 
به یگان حفاظت منابع طبیعی تا رسیدن نیروها 

نسبت به مهار دامنه آتش اقدام کنند.
مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری همدان 
ادامــه داد: آتــش زدن بقایــای محصوالت 
کشــاورزی موجب از بین رفتن ســاختمان 
خــاک و میکروارگانیزم هــای موجــود در 
خاک شــده همچنین برخی بــر این باورند 
آتش زدن علف داخل باغ ســبب دور شدن 
حشرات موذی می شود.خزایی افزود: نه تنها 
این راهکار پاسخگو نیست بلکه باید بدانیم 
که تمامی حشــرات و گونه های جانوری با 
هدفی خلق شــده اند و حــذف یکی از آنها 
باعث بروز مشکل در چرخه طبیعی می شود.
وی تصریح کرد : اســتان همدان دارای 4۲ 
هزار هکتار اراضی و ذخیرگاه های جنگلی و 
جنگل کاری دســت کاشت است که با توجه 
به کمبود جنگل در این اســتان و اهمیت و 
ارزش ویــژه آن، مراقبــت از جنگل با دقت 

باالیی صورت می گیرد.
خزایــی افزود: مراتع درجه یک اســتان نیز 
در دســت عشــایر قرار دارد و آنها نسبت 
به حفاظــت از ایــن مراتع توجیه شــدند 
به گونه ای که ســال گذشــته حتی یک مورد 
آتش ســوزی نیز رخ نــداد.وی اضافه کرد: 
بیشــتر آتش سوزی ها از حریم شهر و روستا 
آغاز می شود که از نظر پوشش، مرتع درجه 

ســه به شــمار می رود اما با این وجود برای 
منابع طبیعــی این قبیل مراتع نیز ارزشــمند 

هستند.
این در حالی است که فرمانده یگان حفاظت 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان طبق 
آخرین اظهار نظر خود از طعمه شــدن 45 
هکتار از مراتع اســتان در دامان آتش تاکنون 

خبر داد. 
بهــرام رســولی بــا بیــان اینکــه ۲5 فقره 
آتش ســوزی در اراضــی ملی و ســه فقره 
آتش ســوزی در اراضی حریم شهر واگذار 
شــده به راه و شهرســازی تاکنون رخ داده 
اســت، عنوان کرد: وســعت آتش سوزی در 
مراتع همدان روند رو به رشــد داشته است 
و در ســال ۹۷ حــدود 4۲ هکتار از اراضی 
همدان دچار آتش ســوزی شد درحالی که تا 

امروز این آمار به 55 هکتار رسیده است.
و  منابع طبیعــی  یگان حفاظــت  فرمانــده 
آبخیزداری اســتان همدان، تقویت پوشــش 
گیاهی، گرم شدن هوا، خشک شدن علوفه را 
تهدیدی برای منابع طبیعی دانست به گونه ای 
که بــا کوچک ترین جرقه ای بخش زیادی از 

اراضی ملی تبدیل به خاکستر می شود.
رسولی ادامه داد: کم توجهی مردم به ارزش 
مراتــع و اهمیت منابع طبیعــی نیز در آتش 
زدن مراتع مؤثر اســت و در این میان برخی 
سودجویان برای تصرف اراضی ملی اقدام به 
از بین بــردن علوفه های مرتعی با آتش زدن 
آنها و فراهم کردن زمینه شخم زمین می کنند.

وی بیان کرد: در نشســت اخیر اســتانداری 
همدان مصوبات خوبــی مدنظر قرار گرفت 
که مهمترین آنها همــکاری نیروهای نظامی 
و انتظامی برای پیشــگیری از بروز حریق در 

عرصه های طبیعی بود.
و  منابع طبیعــی  یگان حفاظــت  فرمانــده 
آبخیــزداری اســتان همــدان اضافــه کرد: 
همچنیــن پهپــاد در اراضی ملــی به منظور 
شناســایی و پایش وضعیــت این اراضی به 

پرواز در می آید.
رســولی گفت: در عین حــال منابع طبیعی 
همدان گشــت مشــترکی با نیروی انتظامی 
با هــدف برخورد بــا متخلفــان و عامالن 

آتش سوزی راه اندازی می کند.

ردپای باران بر آتش سوزی مراتع همدان

سياه پوشی 55 هکتار مرتع 
و منابع طبيعی استان

توضیح شرکت 
سازنده داروی 
خبرساِز "لوزارتان"
 به دنبال حواشی ایجاد شده در پی دستور 
سازمان غذا و دارو برای جمع آوری داروی 
لوزارتان با ماده موثره هندی از سطح عرضه، 
شرکت ایرانی »اکتوور« در اطالعیه ای اعالم 
کرد که دســتور توقف فوری فروش داروی 
لوزارتــان را به شــرکت های پخش صادر 
کــرده و فرآیند جمع آوری دارو از ســطح 

داروخانه ها آغاز شده است.
به گــزارش ایســنا، در اطالعیــه شــرکت 

داروســازی اکتــوور آمده اســت: در پی 
مکاتبه ســازمان غــذا و دارو در تاریخ ۱۱ 
تیرماه ۱۳۹8 مبنــی بر ریکال )جمع آوری( 
داروی لوزارتان شرکت داروسازی اکتوور، 
متاســفانه مطالبی غیرواقع و بی اســاس از 
ســوی معدود رســانه ها منتشر شــد که با 
بزرگنمایی و نشــر اکاذیــب درباره داروی 
لوزارتان و ایجاد نگرانی و تشــویش اذهان 
عمومی، مجموعــه ای از اتهامات و مطالب 
غیرواقع را درباره مجموعه دارویی اکتوور 
با سابقه 5۰ ساله مطرح کرده است. کارخانه 
داروســازی اکتوور در حال حاضر یکی از 
دارو در خاورمیانه  تولیدکننــدگان  برترین 
اســت که با رعایت حقوق بیمــار و التزام 
 GMP همیشــگی به آن و اخــذ گواهی

)استاندارد بهینه تولید( برای تمامی خطوط 
اســتانداردهای  رعایت  تولید خود، ضمن 
جهانی، موفق به تولید انواع دارو با باالترین 

کیفیت شده است.
مجموعه داروســازی اکتــوور الزم می داند 
جهت تنویر افکار عمومی و رفع نگرانی های 
به حق مردم و جامعه دارویی و درمانی کشور 
درخصوص داروی لوزارتان، توضیحاتی را 

به شرح ذیل به اطالع عموم برساند:
مجموعــه داروســازی اکتــوور به محض 
دریافت مکاتبه ریکال از سازمان غذا و دارو، 
دستور توقف فوری فروش داروی لوزارتان 
را به شرکت های پخش صادر کرد و فرآیند 
جمع آوری دارو از سطح داروخانه ها نیز آغاز 

شده است.

بــا توجه به این کــه تمامی ایــن موارد با 
دستور ســازمان های غذا و دارو از طریق 
انجام می شود، جای سوال  مجاری قانونی 
و تاســف دارد که چرا این بار و برخالف 
مــوارد قبلی، ریکال یک دارو تا این اندازه 
ســبب نگرانی و تشــویش اذهان عمومی 

شده است؟
در پایــان مجموعــه داروســازی اکتوور 
اعالم مــی دارد که بالفاصله پس از اطالع 
از دســتور ســازمان غذا و دارو برحسب 
وظیفه قانونــی، اخالقی و حرفه ای خود، 
اقدامات الزم را انجام داده اســت و روند 
هماهنگــی کامل خود با ســازمان غذا و 
دارو را در تمامــی محصــوالت تولیدی 

لحاظ نموده و می نماید.
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خدمات امور مشترکان مخابرات به دفاتر 
پیشخوان دولت واگذار شد

 سرپرســت شرکت مخابرات استان همدان از واگذاری خدمات امور 
مشترکان مخابرات به دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.

ــه  ــهولت ارائ ــتای س ــراً در راس ــزود: اخی ــن اف ــی گرزی محمدعلــ
ــر پیشــخوان دولــت  ــه دفات ــه مشــترکین ب ــوط ب خدمــات، امــور مرب

ــت. ــده اس ــذار ش واگ
وی بیــان کــرد: مشــترکین بــرای خدمــات غیرحضــوری ماننــد 

ــرای پرداخــت  ــد و ب ــه کنن ــه ســایت tci.ir مراجع ــن ب ــام تلف ثبت ن
غیرحضــوری قبــوض خــود بــا تلفــن رایــگان ۲۰۰۰ و بــرای 

پشــتیبانی ADSL بــه ۲۰۲۰ تمــاس بگیرنــد.
سرپرست شـــرکت مخابرات استان همدان خاطرنشان کرد: در گزارش 
خرابی و رفع آن به ســامانه ۲۰۱۱۷، شکایات به سامانه ۱۹5 و سرویس 
پشتیبانی اینترنت های تجاری به سامانه ۲۰۱۰ مراجعه و خدمات دریافت 

کنند.
ــر  ــورد نظ ــای م ــدام از راه ه ــه هیچک ــر ب ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
دسترســی پیــدا نکردنــد، دفاتــر خدمــات ارتباطــی در سراســر اســتان 

به عنــوان پیشــخوان شــرکت مخابــرات آمــاده ارائــه خدمــات اســت، 
بــه فــارس گفــت: تمــام خدماتــی کــه مشــترکان در گذشــته از دفاتــر 
ــروز در  ــد ام ــت می کردن ــی دریاف ــز مخابرات ــترکان مراک ــور مش ام

ــود. ــه می ش ــخوان ارائ ــر پیش دفات
گرزین با اشــاره به اینکه در حال حاضر مشــترکان شرکت مخابرات 
همچنان به مراکــز مخابراتی مراجعه می کنند، خاطرنشــان کرد: تمام 
مشــترکان برای انجام امور مربوط به مخابرات می توانند با در دســت 
داشتن کارت شناســایی معتبر به دفاتر پیشــخوان مراجعه و خدمات 

ارتباطی مربوط به مخابرات را دریافت کنند.

»نرخ ارز واقعی نیست« اما واقعیت چیست؟
 معاون اقتصادی وزارت اقتصاد معتقد است که نرخ فعلی در بازار 
ارز به هیچ وجه واقعی نیست و این اصل را هر اقتصاددانی قبول دارد. 
همچنیــن وزیر اقتصاد هم نرخ دالر را بدون در نظر گرفتن مســائل 
سیاسی 8 هزار تومان عنوان کرده است، اما تحلیل واقعی از این قضیه 

چیست؟
براســاس گزارش تارنمای وزارت اقتصاد، محمدعلی دهقان دهنوی، 
گفته که وجود برخی محدودیت های خارجی، به این معنی نیســت 
که تعادل نداریم، بلکه این محدودیت ها هســتند که نرخ ها را تعیین 
می کنند و هرچه سیاستگذاری ما هوشمندانه تر و مواجهه ما با شوک ها 
و تالطم ها قوی تر باشــد، کمک می کند بیشتر به سمت تعادل حرکت 

کنیم.
 بازه سه تومانی اقتصادسنج ها برای قیمت دالر

بــا این حال واقعی بودن یا نبودن نرخ ارز مســأله ای اســت که همه 
اقتصاددانــان روی آن تفاهم نظــر ندارند. برخــی از اقتصاددانان و 
اقتصادسنج ها براساس مدل های ارزی که خود ترسیم کرده اند معتقدند 

که قیمت واقعی دالر در همین محدوده فعلی است.
 پیش بینی نرخ دالر

به گــزارش ایســنا، برخی دیگــر از اقتصاددانــان خوش بین تر مانند 
اقتصاددانان وابسته به مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد معتقدند که دالر 
قیمتی در حدود ۲8۰۰ تومــان دارد و نرخ های باالتر از این، طرحی 

برای تأمین کسری بودجه است.
هرچند دیگر اقتصاددانان وابســته به این مؤسسه در زمان اوج تالطم 
دالر در ســال گذشته هم روی دالر 4۰ هزار تومانی شرط بسته بودند 

که این اتفاق محقق نشد.
 اقتصاددانان معتقد به فنر ارزی

گروه دیگری از اقتصاددانان معتقد به فرضیه "فنر نرخ ارز" نیز هستند 
که معتقدند نرخ ارز باید به تناسب تورم افزایش داشته باشد و در غیر 
این صورت زمانی که دولت بخواهد به صورت تصنعی و با ابزارهای 
دســتوری نرخ آن را اصطالحاً ســرکوب کند، این فاصله با نرخ تورم 
بعداً خود را به صورت جهشی، دقیقاً مشابه آنچه در سال ۱۳۹۷ اتفاق 

افتاد، نشان خواهد داد.
 پای سیاست در بساط اقتصاد

با این حال آنچه مســلم است، این اســت که وضعیت بازار ارز این 
روزها پیچیده تر از هر زمان دیگری اســت؛ به طوری که حتی بسیاری 
از اقتصاددانانی که از مدل های اقتصادی دقیق و نرم افزارهای آن چنانی 
برای رصد نوسانات دالر اســتفاده می کردند، دیگر کمتر می توانند با 

قطعیت در این باره صحبت کنند.
واقعیت این اســت که بازار ارز امسال بیشــتر از هر سال دیگری به 
تحوالت و اخبار سیاســی وابســته شده اســت و دیگر فاکتورهای 

اقتصادی به تنهایی برای ارزیابی این بازار کفایت نمی کنند.
تحوالت سیاســی پیش آمده در روابط بین الملل کشــور و همچنین 
اظهارنظرهایی که به صورت روزانه از شبکه های خبری منتشر می شود، 

باعث شده بازار ارز از مالک های اقتصادی فاصله گیرد.
در این بین البته نمی توان از اقدامات ثبات بخش بانک مرکزی در زمینه 
کنترل نوســانات نرخ دالر و حتی کاهش آن به راحتی چشم پوشــی 
کرد. کنترل نرخ دالر آن هم در شــرایطی که موضع گیری های سیاسی 

به صورت روزافزون در حال افزایش است، کار مهمی است.
پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی تحلیلی بر قیمت دالر داده و 
گفته بود که قیمت این ارز بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی تا زیر 

8 هزار تومان هم می تواند پایین آید.

ریشه فرار مالیاتی کجاست؟
 آمارها نشــان می دهد در کشــورهای عضو ســازمان بین المللی 
همکاری و توســعه اقتصادی)OECD( نسبت درآمدهای مالیاتی 
بــه تولید ناخالص ملی )GDP( تقریبًا پنج برابر ایران اســت. این 

به معنای فاجعه مالیاتی در ایران است.
زمانی رهبران و پادشــاهان کشــورها برای تأمین هزینه های قلمرو 
خود، از مردم چیزی به عنوان خــراج دریافت می کردند. این خراج 
ممکن بود پول صرف نباشد و برخی از مردم محصوالت کشاورزی 
یا دام های خود را برای خراج می دادند؛ اما قرن ها از آن زمان گذشته 
اســت و اکنون خراج نام مالیات به خود گرفته اســت؛ پولی که مردم 
بابت خدمات ارائه شــده از ســوی دولت به این نهاد می پردازند؛ با 
وجود ایــن در ایران همه چیز متفاوت اســت و آن هایی که باید در 
ردیف نخســت پرداخت مالیات قرار گیرند، از دادن مالیات سرباز 

می زنند.
در شــرایطی که کشــورهای توســعه یافته با اتکا به بخشــی از 
درآمدهــای مالیاتی، اهداف بلندمدت و بودجه ســالیانه خود را 
اجــرا می کنند، در ایــران هنوز هم مهم تریــن و اصلی ترین منبع 
درآمــد، درآمدهــای نفتی اســت. آن هم در شــرایطی که قیمت 
نفــت به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر رســیده اســت و 
کشــورهای بزرگ تولیدکننده نفت با مشکالت بودجه ای شدیدی 
مواجه شــده اند؛ بنابراین دولت باید تا دیر نشده برای حل بحران 

بیندیشد. مالیات دهی در کشور چاره ای 
آمارها نشان می دهد در کشورهای عضو سازمان بین المللی همکاری 
و توسعه اقتصادی )OECD( نســبت درآمدهای مالیاتی به تولید 
ناخالــص ملی )GDP( تقریبًا پنج برابر ایران اســت. این به معنای 
فاجعه مالیاتی در ایران اســت. سال گذشته بود که تقوی نژاد، رئیس 
وقت ســازمان امور مالیاتی، آماری فجیع؛ اما قابل باور از میزان فرار 
مالیاتی در کشور اعالم کرد. براساس گفته های او در کشورمان شاهد 
مــوارد فرار مالیاتــی از ۱۳ هزار میلیارد تا ۳۰ هــزار میلیارد تومان 

هستیم.
ریشه این میزان فرار مالیاتی و عمل خالف قانون کجاست؟! جدای 
از نبود نظارت و کنترل کافی بر مشاغل و افرادی که مالیات بر آن ها 

واجب است، فرهنگ سازی مهم ترین بحث در این زمینه است.
درصورتی که مردم و صاحبان مشاغل بدانند و مشاهده کنند پولی که 
بابت مالیات به دولت پرداخــت می کنند صرف چه کارهای بزرگ 
و پروژه های عظیمی می شــود، به طور قطع مشارکت خود را بیشتر 
خواهند کرد. مالیات ابزاری مهم در جهت تحقق عدالت، ســالمت، 

بهداشت و باالبردن سطح فرهنگ در کشورهاست.
بــا اعتبار حاصل از مالیات بســیاری از پروژه هــای نیمه تمام کامل 
می شــود و دیگر از کســری بودجه های ســالیانه خبری نیســت. 
براســاس آنچه مســئوالن اعالم کرده اند، از میزان ۹ درصد مالیات 
بــر ارزش افزوده کاال و خدمات، یک درصد آن به حوزه ســالمت 
و درمان و ۳ درصد به شــهرداری ها اختصاص داده می شــود که در 
این باره می توان نقش ســهم مالیاتی را در طرح جامع نظام سالمت 
که به اجرا درآمده و هزینه های درمان را بســیار پایین آورده اســت، 

مشاهده کرد.
البته اگر همه مردم در بحث مالیات مشــارکت داشــته باشــند و 
مالیــات خود را به موقع و بدون ابزارهای فشــار قانونی پرداخت 
کنند، مســأله درست هزینه کردن مالیات ها هم باید در نظر گرفت. 
اگر این پول دریافتی در جای درســت هزینه نشود، اعتماد مردم 
از بیــن می رود و به طــور قطع مشــارکت در مالیات دهی کاهش 

می کند. پیدا 
* مسعود دانشمند

گواهینامه رانندگی پایه ۲ به نام حسین جوادی برنا با شماره ملی 
4۰3۲4۰553۰ فرزند اسد ا.. متولد 66/9/۲1 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

غزل اسالمي «

 نشست خبري روز گذشته رئیس سازمان 
صنعــت، معدن و تجارت اســتان همدان هم 
مانند دو نشست اخیر با چالش هاي رسانه اي 
مواجه شــد. خبرنــگاران، حمیدرضا متین را 
هدف انتقادات خود قرار دادند اما او با تسلط 
به سواالت پاسخ داد. وي شخصیتي با صداقت 
در پاسخگویي دارد اما با این حال در مواردي 
تقصیر را به گردن تصمیمات کشوري انداخت 
و ســعي کرد که خود را کنار بکشــد. در این 
جلسه وي نتوانســت در برابر برخي سواالت 
خبرنگاران پاســخ قانع کننــده اي بدهد، زیرا 
بسیاري از نوسانات قیمتي از حیطه اختیارات 
متین خارج اســت و ریشه سیاسي و کشوري 

دارد. 
آنچه که در جلســه روز گذشته مهم مي نمود 
افزایــش قیمت هــاي لجــام گســیخته بود. 
خبرنگاران به دنبال چرایي باال رفتن قیمت هاي 
روزبــه روزي بودند و متیــن در برخي موارد 
پاسخي براي آنها نمي داد و مي گفت از حیطه 

اختیارات استان خارج است.
قیمت ســیب زمیني داغ تریــن موضوعي بود 
کــه خبرنــگاران آن را پیگیــري مي کردند تا 
مصداقي باشــد براي کاالهاي دیگر که قیمت 
آنها نوســات غیرقابل کنترل دارند. هرچند که 
متین عنوان کرد با عرضه ســیب زمیني همدان 
به بازار قیمت ها تا حدودي کاهشــي مي شود 
اما برخي خبرنــگاران آن را نپذیرفتند و گفتند 
که کشاورزان گفته اند چون سال گذشته نهاده 
را با ۳ برابــر قیمت تهیه کرده ایم امکان ندارد 
قیمت سیب زمیني را پایین بیاوریم. البته متین 
در برابر این موضوع تســلیم شــده بود اما بر 
روي کاهش کم قیمت ســیب زمیني پافشاري 
مي کرد. در نهایت بحــران قیمت ها در بخش 
محصوالت کشاورزي و دامي مطرح شد. متین 
در این باره گفت که حدود ۱۲ ســال است که 
مي گوییم براي کنترل قیمت ها و نظارت بهتر 
در این بخش باید شــبکه تأمین به وجود بیاید 
تا کشاورزان نتوانند بر روي محصوالت خود 
نرخ گذاري کنند امــا تاکنون این اتفاق نیفتاده 
است. حرف رئیس ســازمان صمت این بود 
که اگــر در بخش تأمین، مواد غذایي و کاالها 
را بــا قیمت پایین به ما بدهند ما هم مي توانیم 
آنها را با قیمت پایین توزیع و عرضه کنیم. به 
گفته وي، هر استاني باید محصوالت تولیدي 
خود را پیگیري کند؛ استان هاي شمالي پیگیر 
قیمت برنج و گرفتن ممنوعیت هاي صادراتي 

آن و همدان هم پیگیر قیمت ســیب زمیني که 
قطب تولید آن اســت. طبق اظهــارات متین، 
۲8 روز پیــش نامه اي به وزارتخانه ارســال 
و درخواســت شــده که ممنوعیت صادرات 
ســیب زمیني را صادر کنند اما تاکنون پاسخي 
دریافت نشده اســت. اما وي تصدیق کرد که 
قیمت سیب زمیني به قیمت مرغ نزدیک است.

آنطور که در این جلســه مطرح شد: بسیاري 
از صــادرات ارزآوري ندارند چون مراودات 
با کشــوري مانند عراق به صورت ریالي انجام 

مي شود.
 چه بگویم!

در این جلســه وقتي موضوع کم فروشــي در 
برخي کاالها مطرح شد باز هم رئیس سازمان 
صمت پاســخي براي آن نداشت. خبرنگاران 
مطرح کردنــد که در بســیاري از اقالم مانند 
ماکاروني یا ماست قیمت ها افزایشي مي شود 
اما همزمان مقــداري از حجم آن هم کاهش 
مي یابد، وي در پاســخ به این سؤال گفت که 
چنین اتفاقي نمي افتد و اگر هم وجود داشــته 
باشــد غیرقانوني اســت و مي توانید گزارش 
بدهید تا موضوع را بررســي کنیم. اما حرف 
خبرنگاران ایــن بود که اغلب این اتفاقات در 
برخي از فروشگاه هاي زنجیره اي رخ مي دهد 
و درست اســت که بســیاري از اقالم آن از 
فروشگاه هاي دیگر ارزان تر فروخته مي شوند 
اما بــا حجم کمتــر، و وقتــي مصرف کننده 
حســاب وکتاب مي کند متوجه مي شــود که 

خریداري از این فروشــگاه ها گران تر از سایر 
فروشگاه ها مي افتد، اما متین پاسخي براي این 

سؤال نداد و سکوت کرد.
وي در پاســخ به سؤالي درباره افزایش حدود 
دو برابري شوینده ها در یک ماه اخیر هم گفت: 
ایران تولیدکننده مواد شوینده است و مشکلي 
ندارد، اما قیمت جهاني پتروشــیمي باال رفت 
که قیمت ها در ایران هم تابع قیمت بین المللي 
اســت و ممکن است مجدداً با افزایش قیمت 

جهاني مواجه شویم.
به گفته متین، سال گذشته هم با کاهش ارزش 
ریال و افزایش قیمت جهاني، شاهد افزایش ۷ 
تا 8 برابري قیمت پالستیک بودیم که متأسفانه 
این قیمت ها تابع عرضــه و تقاضا در بورس 

است.
ســؤال دیگر درباره وضعیت معادن در استان 
بــود که متین گفــت: مخصوصــاً واحدهاي 
شن وماسه با شدت بیشــتري به چرخه تولید 
بازگشــته و ۱۲ واحد تعطیــل دیگر به زودي 
فعال خواهند شــد. وي دلیل فعال شدن این 
واحدها در اســتان و حتي اراک و قم را رونق 
در مسکن ســازي مخصوصاً پس از سیل اخیر 

در سطح کشور دانست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان در پایان نشست گفت: نمي توانم بگویم 
تأمین مواد اولیه و کسري نقدینگي نداریم اما 
اکنون شرایط تولید براي تولیدکنندگان واقعي 
بسیار خوب است و مشکل بازار و فروش که 

همیشه بر روي تولید سایه انداخته بود وجود 
ندارد و بازار فروش شرایط مناسب تري نسبت 
به قبل دارند،  به طوري که صادرات در ۳ ماهه 
اول سال ۹8 نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ با 
۳۰ میلیون و 4۷۲ هزار دالر ۲۹ درصد رشــد 

را نشان مي دهد. 
گراني کاالهــا و باالرفتن روزبه روز موضوعي 
نیست که به استان همدان منحصر شده باشد 
با این حال رئیس ســازمان صنعت و معدن تا 
بوده در تیررس انتقادات قرار داشــته اســت. 
وي هرچند که رئیس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان و دبیر ستاد تنظیم بازار 
است اما بسیاري از چالش ها متوجه او نیست. 
زیرا نوســانات ارزي، باال رفتــن قیمت مواد 
نیمایي،  ارز  ممنوعیت هاي صادراتــي،  اولیه، 
برون ســپاري ارزي و انحصار در صادرات و 
واردات برخي اقالم از اختیار او خارج است. 
بــا این وجود وي باید پاســخگوي بخشــي 
از نظارت هایي باشــد که در اســتان صورت 
مي گیرد. ممکن اســت برخي چشم پوشي ها 
در بعضي از نظارت هاي مأموران در بازار رخ 
بدهد. همین چشم پوشــي ها است که برخي 
فســادها و گراني هاي مضاعف را ایجاد کرده 
که ممکن است در سطح کشور به این شدت 

نباشد. 
بنابراین انتظار مي رود که رئیس ســازمان این 
چشم پوشــي توســط برخي از نظارت ها را 

کشف کند و مانع آنها بشود.

چالش خبرنگاران و متين 
در نشست خبري
■ رئیس سازمان صمت: سیب زمیني ارزان مي شود

■ خبرنگاران: کشاورزان همداني گفته اند سیب زمیني را ارزان نمي کنیم

 مدیــر شــرکت پخــش فرآورده های 
نفتی منطقه همــدان گفت: همه دارندگان 
خودروهای شــخصی و موتورسیکلت ها 
به منظور کسب اطمینان از صحت عملکرد 
کارت هوشــمند ســوخت خود تا تاریخ 
تعیین شــده باید با کارت اختصاص یافته 

به وسیله نقلیه خود، سوخت گیری کنند.
باید تا  امین روستایی گفت: شــهروندان 
پایان تیر ماه و قبــل از پایان مهلت تعیین 
شــده یک بار بــا کارت ســوخت خود 

سوخت گیری کنند.
به گــزارش ایرنــا، وی اظهــار داشــت: 
شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل 
احتمالی کارت ســوخت به آدرس سایت 
www.niopdc.ir مراجعــه و راهکار 

رفع مشکل را دریافت کنند.
ــه  ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتایی ب روس
ــک و ۲ منظــوره  ــا و مجــاری ت جایگاه ه
از میهمان هــا و  اســتقبال  ســوخت در 
مســافران تابســتانی آمــاده هســتند، عنوان 
ــی  ــی و کیف ــرل کم ــای کنت ــرد: تیم ه ک
منطقــه به طــور منظــم و تصادفــی در 
جایــگاه حضــور می یابنــد و تحویــل 

ــهروندان را  ــه ش ــتاندارد ب ــرآورده اس ف
پایــش می کننــد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت مصرف بهینه 
سوخت به عنوان راهکاری برای کمک به 
اقتصاد خانواده محســوب می شود، ادامه 
داد: شــماره تلفــن ۰۹۶۲۷ به صــورت 
۲4 ســاعته آمــاده پاســخگویی به نقطه 
نظرات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان 

درخصوص سوخت رسانی است.

توســعه  معاون   
تشکل ها  تعاونی ها، 
نظام هــای  و 
سازمان  بهره برداری 
تعــاون  مرکــزی 
با  ایران  روســتایی 
حضــور در همدان 
اتاق های  تشکیل  از 
اصناف کشــاورزی 
نزدیک  آینده ای  در 

خبر داد.
به گزارش مهر، عبدالرضا مســلمی گفت: 
نخســتین رســالت اصلی نظــام صنفی 
هویت بخشی به کشاورزان است تا بتوان 

از حقوق آنها دفاع کرد.
وی افــزود: با این حال همــواره چالش 
شناســایی بهره بــرداران وجــود دارد و 
متاسفانه در عصر فناوری هنوز یک بانک 
اطالعاتی منســجم برای اثبــات فعالیت 

وجود ندارد.
مسلمی موج ســواری را یک چالش در 

بحث بیمه کشــاورزان دانست و گفت: 
این امر ســبب می شــود بــرای معرفی 
کشــاورزان به بیمه جهت بهره گیری از 
یارانه دولتی با حساسیت باالتری انجام 

شود.
وی از تشــکیل اتاق های صنفی در آینده 
نزدیک خبــر داد و اضافه کــرد: پس از 
تشکیل اتاق های صنفی کشاورزی کماکان 
نظام های صنفی وجود دارند تا اطالعات 

کامل منتقل شود.

شهروندان از صحت عملکرد 
کارت سوخت خود مطمئن شوند

معاون سازمان تعاون روستایی ایران:

اتاق های اصناف کشاورزی 
به زودی تشکیل می شود

با اعالم وزارت جهادکشاورزی به گمرک
صادرات گوشت مرغ آزاد شد

 معاون وزیر جهاد کشــاورزی در نامه ای به رئیس کل گمرک ایران 
صادرات گوشت مرغ را بالمانع اعالم کرد.

به گزارش مهر، معاون وزیر جهاد کشــاورزی در نامه ای به رئیس کل 
گمرک ایران اعالم کرد؛ صادرات گوشت مرغ بالمانع است.

متن نامه به این شرح است:
با توجه به نامه شــماره ۷۳484 / ۶۰ مــورخ ۷/۳/۱۳۹8 وزیر محترم 
صنعت، معدن و تجــارت درخصوص رفع ممنوعیت صادرات برای 
محصوالت طیور با تأیید این وزارت به اســتحضار می رســاند بند ۳ 
کاالهای اعالم شــده در نامه مذکور درخصوص صادرات گوشــت 
مــرغ با کد تعرفه های ۰۲۰۷۱۱۰۰ و ۰۲۰۷۱۲۰۰ نیاز به تأیید وزارت 
جهاد کشــاورزی و همچنین تأیید سیســتمی این معاونت در پنجره 
تجــارت فرامرزی گمرک جمهوری اســالمی ایران نــدارد. بنابراین 
صادرات گوشت مرغ با کد تعرفه های مذکور، صرفاً با رعایت قوانین 
و مقررات فنی و بهداشــتی )از جمله اخذ گواهی بهداشتی از سازمان 

دامپزشکی کشور( بالمانع است.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق پاسخ داد:
منشا آب نبات های صادراتی کجاست؟

 دبیرکل اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق معتقد اســت در 
شــرایطی که ارز چند نرخی شــده و بر راه هــای دور زدن قوانین 
موجود در این حوزه نظارت کافی وجود ندارد، تخلف هایی همچون 

آب نبات های صادراتی به وجود می آید.
سیدحمید حســینی درباره تخلف صورت گرفته مبنی بر صادرات 
کاالهایــی که با ارز 4۲۰۰ تومانی مواد اولیه دریافت کرده اند، اظهار 
کرد: اگر برخی صادرکنندگان توانسته اند با استفاده از فضای موجود، 
قانــون را دور بزنند؛ این اتفاق به دلیل ضعــف در نظارت رخ داده 

است.
وی به ایســنا گفت: ما از آغاز نیــز گفته ایم که چند نرخی کردن 
ارز به صالح اقتصاد ایران نیست، زیرا امکان نظارت وجود ندارد 
و برخی افراد با بهره بردن از رانت نســبت به ســودجویی اقدام 

می کنند.
دبیــرکل اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و عراق بــا بیان این که 
آمارها نشــان می دهد در ماه های گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون دالر 
صادرات شــیرینی جات از ایران به عراق به ثبت رســیده است، 
اظهار کرد: این آمار که افزایشــی قابل توجه داشته، نشان می دهد 
که بســتری جدید برای فعالیت فراهم شــده اســت، اما تاجر با 
توجه به بررســی شــرایط نســبت به برنامه ریزی های آینده خود 
اقدام می کند. این دولت اســت که باید درصورت اجرایی کردن 
سیاســت ارز چند نرخی، مقدمات نظارت بــر بازار را نیز فراهم 

می کرد.
به گفته دبیرکل اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و عراق، تا زمانی که 
مســائل طراحی عوارض برای صادرات این نــوع کاالها و نظارت 
دقیق در فرآیندهای اجرایی بازار شــکل نگیــرد، نمی توان انتظاری 

جز این داشت.



C M Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

سه شنبه  18 تیرماه 1398  شماره 3515

7

 تیم کشتی امیدهای استان برای شرکت 
در مسابقات کشتی قهرمانی امیدهای کشور 

راهی تهران می شود.
امیدهای کشور  مسابقات کشــتی قهرمانی 
در روزهــای ۱۹ تا ۲۱ تیرماه با حضور کلیه 
استان ها در دو رشته فرنگی و آزاد در سالن 

هفتم تیر تهران برگزار می شود.
پــس از انجام مســابقات کشــتی قهرمانی 
امیدهــای اســتان، اردوئی چنــد روزه با 
مربیان  زیر نظر  منتخب  حضور کشتی گیران 
در همدان برگزار شــده و سرانجام ترکیب 
تیم اعزامی به این رقابت ها مشــخص شد. 
کشــتی استان در این رقابت ها در رشته آزاد 
8 ســهمیه از طرف فدراسیون داشت و یک 

سهمیه نیز از استان اضافه شد و در مجموع 
با ۹ کشــتی گیر در اوزان مختلف فردا راهی 

تهران می شود.
 اسامی تیم اعزامی 

5۷ کیلوگرم: امین طاهرلو از همدان 
۶۱ کیلوگرم: سعید عنبری از همدان 

۶5 کیلوگرم: مرتضی فرزین فر از همدان 
۷۰ کیلوگرم: عرفان مالمیر از تویسرکان 

۷4 کیلوگرم: مجتبی خدابنده لو از همدان 
8۶ کیلوگرم: حمیدرضا علی بخشی از نهاوند 

۹۷ کیلوگرم: دانیال شریعتی از همدان 
۱۲5 کیلوگرم: مهدی صدری و میثم شریفی 

از همدان 
■ مربیان: مســعود مصطفی جوکار، ســعید 

ابراهیمی، حسین بختیاری، حامد کوکبی و 
وحید بیگم جانی 

■ سرپرست: مسعود نوروزی 
در ترکیــب تیم اعزامی بــه این رقابت ها ۷ 
کشتی گیر همدانی، یک کشتی گیر نهاوندی 

و یک کشتی گیر تویسرکانی شرکت دارند.
همچنین مسابقات کشتی فرنگی امیدها نیز 
برگزار خواهد شد و همدان در این رقابت ها 
دو سهیمه دارد. در وزن 5۷ کیلوگرم محمد 
 ۱۲۰ وزن  در  و  رزن  از  عزیز محمــدی 

کیلوگرم سروش رنجبر از همدان 
وزن کشی مســابقات روز چهارشنبه 4/۱۹/ 
۹8 خواهد بود و مســابقات نیز در روزهای 

پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد.

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود: ۱4:۱5

 ساعت خروج: ۱4:۳5

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی 
در فامنین 

 به مناســبت گرامیداشــت والدت حضرت معصومه)س( و روز 
دختر همایش پیــاده روی خانوادگی با حضــور مدیر کل ورزش و 

جوانان در شهرستان فامنین برگزار شد.
و  معصومــه)س(  حضــرت  والدت  گرامیداشــت  به مناســبت 
ــا حضــور محســن  ــی ب ــاده روی خانوادگ ــش پی ــر، همای روز دخت
ــاون  ــر مع ــرداد نادری ف ــان، مه ــر کل ورزش و جوان جهانشــیر مدی
امــور اجتماعــی اســتانداری و رئیــس هیــأت روســتایی عشــایری، 
شــهردار فامنیــن، شورای شــهر فامنیــن، محســن قهرمانــی معــاون 
توســعه ورزش و معصومــه پیــر دهقــان مســئول امــور هماهنگــی 

ــوان برگــزار شــد. بان
ــزار و از  ــا برگ ــر از خانواده ه ــور ۶۰۰ نف ــا حض ــش ب ــن همای ای
ــن  ــد. در ای ــت کردن ــت حرک ــارک مل ــمت پ ــم به س ــجد اعظ مس
مراســم جهانشــیر ضمــن قدردانــی از برپایــی ایــن همایــش 
ــن  ــردن ورزش در بی ــی ک ــت: همگان ــن گف ــتان فامنی در شهرس
خانواده هــا از مهم تریــن اهــداف ورزش و جوانــان می باشــد. 
وی افــزود: مــا برآنیــم توســعه همگانــی ورزش را در شهرســتان ها 
ــم.  ــه کنی ــا نهادین ــور و نشــاط را در خانواده ه ــیم و ش ــر باش پیگی
در پایــان مراســم بــه صــد نفــر از شــرکت کنندگان بــه قیــد قرعــه 

ــد. ــدا ش ــه و... اه ــه، دوچرخ ــه کارت هدی ــزی از جمل جوای

کارگاه آموزشی سوپر کنتاکت 
کیک بوکسینگ در مالیر

 هیأت رزمی شهرســتان مالیر با برگزاری کارگاه آموزشی سوپر 
کنتاکت کیک بوکســینگ با هدف باال بردن ســطح علمی داوران و 

مربیان خود، دهه کرامت را گرامی داشت.
کارگاه آموزشــی سوپر کنتاکت کیک بوکسینگ به همت هیأت رزمی 
شهرســتان مالیر با هدف باال بردن ســطح علمی مربیان و داوران و 
به روز کردن اطالعات آنهــا در آغاز دهه کرامت و والدت حضرت 
معصومه)س( در ســالن جلســات خانه جوانان استادیوم تختی این 

شهرستان برگزار شد.
ــی در دو  ــته ورزش ــن رش ــان و داوران ای ــر از مربی ــداد 4۰ نف تع
بخــش آقایــان و بانــوان در ایــن کارگاه آموزشــی یــک روزه 
شــرکت کردنــد و بــا دریافــت آموزش هــای الزم نســبت بــه بــروز 
ــالت تابســتان  ــا در تعطی ــد ت ــدام کردن کــردن اطالعــات خــود اق
ســال جاری شــاگردانی را تربیــت کننــد کــه هــم در زمینــه اخــالق 
ورزشــی و هــم در زمینــه اخــالق معنــوی ســرآمد و الگــو باشــند 
و نیــز افتخاراتــی را در آینــده بــرای ورزش شهرســتان و اســتان در 

میادیــن ملــی و فــرا ملــی کســب کننــد.
ــی  ــته ورزش ــن رش ــام ای ــان و داوران به ن ــدی از مربی ــرو زن خس
مدرســی ایــن کارگاه آموزشــی را برعهــده داشــته و بــا بیــان شــیوا 
ــم روز  ــی عل ــح و اصول ــوزش صحی و رســای خــود ســعی در آم
ورزش ســوپر کنتاکــت کیک بوکســینگ بــه مربیــان و داوران 

ــه را داشــت. ــن شهرســتان در رشــته مربوط ــی ای ــأت رزم هی

حضور مربیان همدان 
در دوره بین المللی هاکی

 دو مربــی مجرب همدان برای نخســتین بار در دوره بین المللی 
هاکی روی چمن آسیا شرکت کردند.

کارگاه آموزشــی هاکــی چمنــی به مــدت ســه روز بــه میزبانی 
آذربایجان شــرقی برگزار شــد و لیم چیو چوان مدرس فدراسیون 

جهانی هاکی تدریس این دوره را برعهده داشت.
هر ۲ مربی دارای مدرک بین المللی هاکی داخل سالن هستند.

با توجه به اینکه همدان دارای ورزشــگاه اختصاصی رشــته هاکی 
روی چمن اســت، این ورزش می تواند به شــکل گسترده در این 

استان توسعه و رشد یابد.
همــدان از دیرباز یکی از قطب های اصلی هاکی کشــور به شــمار 
می رود و دارای زیرســاخت بســیار خوبی است و در هاکی چمن 
جزو معدود اســتان های کشور هســتیم که از ورزشگاه اختصاصی 

برخورداریم.

اعالم فهرست جدید تیم ملی 
بدون لژیونرها

 ســرمربی تیم ملی فوتبال اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی 
تیم ملی را اعالم کرد.

مدت زمان اردو که قرار بود با توجه به لغو اردوی ملی پوشــان در 
دوره زمانی اســفندماه ســال گذشته ۱۱ روز باشــد، با توجه به نظر 
سرمربی تیم ملی به جهت همراهی هرچه بیشتر بازیکنان با باشگاه ها 

در مقطع زمانی پیش فصل به سه روز کاهش یافت.
فهرست ملی پوشان دعوت شده به شرح ذیل است؛

■ دروازه بان ها
محمدرشید مظاهری، مهدی امینی، احمد گوهری

■ مدافعان
محمد انصاری، محمدحسین مرادمند، سیاوش یزدانی، ایمان سلیمی، 

دانیال اسماعیلی فر، مهدی شیری، محمد نادری و سعید آقایی
■ هافبک ها

علی کریمی، احمد عبدا...زاده، رضا اســدی، امیرحســین کریمی، 
مهرداد محمدی، محمد محبی، محمد کریمی، ســعید واسعی، آرش 

رضاوند و مجید علیاری 
■ مهاجمان 

شهریار مغانلو و پیمان رنجبری
دور جدید تمرینات تیم ملی از شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد.

21 تیرماه آغاز فوتبال نونهاالن استان 
 مســابقات فوتبال قهرمانی نونهاالن باشگاه های استان از روز ۲۱ 

تیرماه آغاز می شود.
 مســابقات فوتبــال نونهــاالن اســتان هفتــه گذشــته بــا شــرکت ۱4 
ــروه ۷  ــای شــرکت کننده در دو گ ــم ه ــد و تی ــم قرعه کشــی ش تی
ــزار  ــت برگ ــت و برگش ــورت رف ــود را به ص ــابقات خ ــی مس تیم
می کننــد. ایــن رقابت هــا بــه نــام یــادواره شــهید امیــر فضل الهــی 

ــود. ــزار می ش برگ
در گروه نخســت این رقابت ها تیم های شــهرداری همدان، اکباتان 
همدان، یــاران کوروش نهاوند، یاوران مالیــر، ذوب فلزات بهار و 

شهرداری مریانج حضور دارند.
در گــروه دوم نیز تیم های علم و ادب همدان، شــهید امینی همدان، 
پاســارگاد نوین نهاوند، ستاره سرخ توســیرکان، فاتح اسدآباد، پاس 

همدان و شاهین همدان شرکت دارند.
کمیته اجرایی مسابقات برنامه هفته نخست این رقابت ها را اعالم کرد 

و روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه این رقابت ها کلید می خورد.
برنامه هفته نخست جمعه ۲1 تیرماه 

پاس همدان .................................................................  پاسارگادنوین 
ساعت ۱5 ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 

.................................................................  شهید امینی  شاهین همدان 
ساعت ۱۷ ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 

..............................................................  یاوران مالیر  عقاب اسدآباد-
ساعت ۱5 ورزشگاه شهید راحمی اسدآباد 

.....................................................  ستاره سرخ تویسرکان  فاتح اسدآباد
ساعت ۱۷ ورزشگاه شهید راحمی اسدآباد 

........................................................  اکباتان همدان  شهرداری مریانج 
ساعت ۱۷ ورزشگاه شهید حاج بابایی مریانج

ذوب فلزات بهار ..............................................  یاران کوروش نهاوند 
ساعت ۱۷ ورزشگاه جوانان شهر بهار 

در این هفته تیم های علم و ادب و شــهرداری همدان اســتراحت 
دارند.

کمیته اجرائی مســابقات اعالم کــرد: تیم هایی که مدارک خود را 
تا وقت تعیین شــده ارائه ندهند، از دور مســابقات کنار گذاشته 

خواهند شد.

فوتبال نوجوانان استان 20 تیر کلید 
می خورد

 مســابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان باشــگاه های استان از روز 
پنجشنبه ۲۰ تیرماه آغاز می شود.

این رقابت ها هفته گذشته با شرکت ۱۰ تیم قرعه کشی شد و تیم های 
حاضر در مسابقات در دو گروه 5 تیمی مسابقات خود را به صورت 

رفت و برگشت برگزار خواهند کرد.
ــرکت  ــا ش ــتان ب ــال اس ــر ۱۶ س ــان زی ــال نوجوان ــابقات فوتب مس
ــان  ــی پوش ــرکان، آب ــرخ تویس ــتاره س ــن، س ــر اللجی ــای مه تیم ه
همــدان، پدیــده ســرخ همــدان و پــاس همــدان در گــروه اول و تیم 
یــاوران مالیــر، فاتــح اســدآباد، میثــاق همــدان، شــهرداری مریانــج 
و اکباتــان همــدان در گــروه دوم قــرار دارنــد کــه از روز پنجشــنبه 

هفتــه جــاری مســابقات خــود را آغــاز خواهنــد کــرد. 
کمیته مســابقات هیأت فوتبال برنامه هفته نخست این رقابت ها 
را اعــالم کرد اما یادآور شــد چنانچه تیم تا مهلت داده شــده 
مدارک خود را تکمیل نکنند، از دور مســابقات کنار گذاشــته 

شد. خواهند 
برنامه هفته نخست پنجشنبه ۲۰ تیرماه 

................................................... پاس همدان  ستاره سرخ تویسرکان
ساعت ۱۷ ورزشگاه شهید هرمزی تویسرکان 

.................................................  آبی پوشان همدان  پدیده سرخ همدان 
ساعت ۱۷ ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 

...............................................................  اکباتان همدان  فاتح اسدآباد 
ساعت ۱۷ ورزشگاه شهید راحمی اسدآباد 

...........................................................  میثاق همدان  شهرداری مریانج
ساعت ۱۷ ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج 

تیم های مهر اللجین از گروه اول و یاوران مالیر از گروه دوم در این 
هفته استراحت دارند.

این رقابت ها به نام یادواره شهید امیر امیرگان برگزار می شود.

1

2

3

پیشخوان
برزیل قهرمان کوپاآمه ریکا شد

 تیــم ملــی فوتبــال برزیــل به عنــوان قهرمــان رقابت هــای 
ــود  ــه خ ــا را ب ــن دوره از رقابت ه ــز ای ــه جوای ــکا، هم کوپا آمه ری

اختصــاص داد.
ــال  ــی فوتب ــم مل ــید و تی ــان رس ــه پای ــکا ب ــای کوپا آمه ری رقابت ه
ــرو را  ــال پ ــدار فین ــا توانســت در دی ــن رقابت ه ــان ای ــل میزب برزی
بــا نتیجــه ســه بــر یــک شکســت دهــد و جــام قهرمانــی را بــاالی 
ــز  ــا همــه جوای ــن رقابت ه ــان ای ــوان قهرم ــل به عن ــرد. برزی ســر بب

ــت آورد. ــز به دس را نی
دنی آلوس کاپیتان باتجربه برزیلی ها درحالی که ۳5 ســال ســن دارد، 
توانست عنوان بهترین بازیکن جام را به دست آورد. او بیشترین تعداد 

جام را در تاریخ مستطیل سبز به دست آورده است.
آلیســون بکــر، ســنگربان نــام آشــنای برزیــل کــه در ۶ دیــدار تنهــا 
یــک گل دریافــت کــرد به عنــوان بهتریــن دروازه بــان جــام انتخــاب 
شــد. تنهــا گلــی کــه بکــر دریافــت کــرد در همیــن دیــدار فینــال و 

آن هــم از روی نقطــه پنالتــی بــود.
اورتون پدیده این جام مشــترکا به همراه پائولو گریرو از پرو با زدن سه 

گل عنوان بهترین گلزن جام را کسب کردند. البته یک گل مهاجم پرو از 
روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، این درحالی است که هر سه گل اورتون 
در جریان بازی بود و به همین خاطر او در بین این همه مهاجم نام آشنا 

بهترین گلزن جام شد.
و امــا جایــزه بــازی جوانمردانــه هــم بــه برزیــل رســید، چــرا کــه 
ــای زرد و  ــن کارت ه ــا کمتری ــن رقابت ه ــوع ای ــم در مجم ــن تی ای

قرمــز را دریافــت کــرد.
در دیــدار رده بنــدی نیــز آرژانتیــن بــا ســتاره نامــدارش لیونــل مســی 

بــا غلبه بــر شــیلی عنــوان ســوم را بــه خــود اختصــاص داد.

حضور ورزشکاران 
مالیری در مسابقات 

انتخابی اسنوکر کشور
 مالک قاسمی ورزشکار مالیری پس 
از شکســت حریفان خود در مسابقات 
انتخابی اسنوکر کشور مجوز حضور در 

مسابقات قهرمانی را دریافت کرد.
مالک قاسمی ورزشکار مالیری توانست 
با شکســت حریفان سرسخت کشوری 
خود مجوز حضور در مسابقات قهرمانی 
کشور را دریافت و افتخاری دیگر را برای 
ورزش این آب و خاک به ارمغان آورد.

مسابقات انتخابی قهرمانی اسنوکر کشور 
به میزبانی ارومیه برگزار شد و تیم شش 
نفره اسنوکر شهرستان مالیر توانست در 
این دوره از مســابقات حضور پیدا کند.

شایان ذکر اســت مالک قاسمی، وحید 
مومنی، مجیــد زهره وندی، کیوان ربیعی 
و علی شــکری از ورزشکاران مالیری 
هستند که با توجه به داشتن استعدادهای 
بالقوه و قهرمانی های استانی در این دوره 
از مســابقات شــرکت کردند و قاسمی 
موفق به دریافت مجوز برای شرکت در 

مسابقات قهرمانی اسنوکر کشور شد.

اسلوونی به لیگ ملت های 
والیبال راه یافت

 تیم ملی والیبال اسلوونی با قهرمانی 
در مسابقات چلنجر کاپ، به رقابت های 
فصل آینده لیگ ملت های والیبال صعود 

کرد.
مسابقات چلنجر کاپ ۲۰۱۹ با حضور ۶ 
تیم اسلوونی، کوبا، مصر، ترکیه، شیلی و 
بالروس به میزبانی اسلوونی برگزار شد 
که در دیدار نهایی این مسابقات، اسلوونی 
با نتیجه سه بر صفر کوبا را شکست داد.

در لیــگ ملت ها ۱۲ تیــم حضور ثابت 
دارند و چهار تیم به نام چلنجر شــناخته 
می شــوند. از میان تیم های چلنجر، هر 
تیمی کــه پایین ترین رتبه را به دســت 
بیاورد، از مســابقات ســقوط می کند و 
قهرمان مسابقات چلنجرکاپ جایگزین 

آن می شود.
امســال پرتغال بدترین تیم چلنجر لیگ 
ملت ها بود و حذف شد تا اسلوونی جای 

این تیم را بگیرد.
ایــران از جملــه تیم هــای ثابت لیگ 
ملت هاست که تا پنج سال دیگر هم در 

این مسابقات حاضر خواهد بود.

فوتسال روستایی مالیر
 قهرمان المپیاد استان شد

 تیم فوتسال روستایی شهرستان مالیر 
با شکســت حریفان هم استانی خود با 
اقتــدار به مقام قهرمانی دســت یافت و 
مجوز حضور در مســابقات کشوری را 
المپیاد  دریافت کرد.مســابقات فوتسال 
اســتان در دو مرحله در پایتخت تاریخ 
و تمــدن ایران زمین بــا حضور ۹ تیم از 

شهرستان های استان برگزار شد.
این مسابقات به صورت  مرحله نخست 
دوره ای برگزار شد که چهار تیم همدان، 
اسدآباد، مالیر و تویسرکان از بین ۹ تیم 

به مرحله دوم صعود کردند.
در مرحلــه دوم تیــم روســتایی مالیر 
قدرتمندانه حاضر و با شکست حریفان 
سرسخت هم اســتانی خود با اقتدار به 
مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست 
پیدا کرد و مجوز حضور در مســابقات 
کشــوری را به نام دیار سردار مهربانی ها 

شهید واال مقام تاجوک دریافت کرد .
شایان ذکر است این تیم تحت نظر مربی 
جوان فوتســال شهرســتان مالیر ایوب 
احســانی و با نظارت هیأت روستایی و 
بازی های بومی محلــی و حمایت های 
بی دریغ دهیاری و شــورای روســتای 
حســین آباد شــاملو تمرینــات خود را 
در ســالن های ولیعصر)عج( و شهدای 
حسین آباد شاملو انجام  می دهد و در حال 
حاضر نیز مشغول آماده سازی خود برای 

حضور در مسابقات کشوری است.

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهرستان نهاوند
با استناد مادتین 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالك کشور تحدید حدود قسمتی از بخش دو ثبت شهرستان نهاوند بنا به درخواست 

وراث مرحوم شفیع ترکمان و محمدرحیم ترکمان به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
ششــدانگ پالك 37/5۰ اصلی بخش دو ثبت  شهرستان نهاوند ششــدانگ یک قطعه زمین بیشه زار واقع در روستای 
قلعه قباد ملکی شــفیع ترکمان به میزان یک سهم از پنج سهم و محمد رحیم ترکمان به میزان چهار سهم از پنج سهم 
ششدانگ پالك فوق تاریخ تحدید حدود فوق روز شنبه 1398/6/9 ساعت 1۰ صبح می باشد لذا مراتب به موجب ماده 14 
و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورین پالك فوق الذکر به وسیله این آگهی اعالم می شود روز و ساعت مقرر در آگهی در 
محل وقوع ملک حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر 
نباشد تحدید حدود به عمل آمده و واخواهی طبق ماده۲۰ قانون ثبت به حدود و حقوق ارتفاقی رقبه مورد تحدید تا یک 
ماه بعد از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود از طریق اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند پذیرفته می شود. )م الف 74(

تاریخ انتشار: سه شنبه 1398/4/18
محمدعلی جليلوند

رئيس اداره و ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند 

آگهی ابالغ اجرائیه ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه 97۰۲518
بدینوســیله به آقای مرتضی وصالی اکبرپور نام پدر محــب علی تاریخ تولد: 1356/4/3 
شــماره ملی387۲۲8۲1۰7 به شماره شناسنامه 15۲9 به نشانی همدان، 1۲ متری صفوی 
کوچه ســرا ابالغ می شــود که بانک مهر اقتصاد همدان جهت وصول مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال به استناد چک شــماره 573۲76 مورخ 139۲/۲/19 علیه شما اجراییه صادر نموده 
و پرونده اجرایی به کالســه 97۰۲518 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1397/1۲/۲8 مأمور محل اقامت شــما به شرح متن سند شــناخته نشده است. لذا بنا بر 
تقاضای وکیل بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ می شــود به پرداخت بدهی خود اقــدام ننمایید، عملیات اجرایی 

جریان خواهد یافت.)م الف 554(
تاریخ انتشار: 98/4/18

رئيس اداره اجرای اسناد رسمی همدان- جالل حدادی 

آگهی ابالغ اجرائیه ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه 97۰۰739
بدینوســیله به آقای علی رضایی فرح فرزند علی اصغر شناسنامه شماره  6۲34 شماره 
شناسنامه 6۲34 ابالغ می شود که بانک مهر اقتصاد جهت وصول طلب خود  به استناد 
یک فقره چک شماره 7655۰3 به مبلغ ۲4۰۰۰۰۰۰۰ ریال  علیه شما اجراییه صادر نموده 
و پرونده اجرایی به کالســه 97۰۰739 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
97/5/۲5 مأمور محل اقامت شــما به شرح متن سند شــناخته نشده است. لذا بنا بر 
تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ می شود به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان 

خواهد یافت.)م الف 555(
تاریخ انتشار: 98/4/18

رئيس اداره اجرای اسناد رسمی همدان
 جالل حدادی 

اميدهای استان 
در کشتی قهرمانی کشور 

مالیر میزبان 
مسابقات شطرنج 
قهرمانی کشور 
 مســابقات شــطرنج قهرمانی کشور جام 
کریم خان زند همزمان با دهه کرامت در تیرماه 
سال جاری به میزبانی شهرستان مالیر برگزار 

خواهد شد.
مســابقات شــطرنج قهرمانــی کشــور بــا 

ــومین  ــرای س ــد ب ــان زن ــام کریم خ ــام ج ن
ــطرنج و  ــأت ش ــت هی ــی به هم ــال پیاپ س
ــان شهرســتان  همــکاری اداره ورزش وجوان
مالیــر و هیــأت شــطرنج اســتان به مناســبت 
گرامیداشــت دهــه کرامــت بــه میزبانــی 
ســرزمین هــزار و صــد اللــه ســرافراز، شــهر 
ــزار  ــت برگ ــل و منب ــور و مب ــی انگ جهان

ــد. ــد ش خواه
مســابقات شــطرنج قهرمانی کشــور )جام 
کریم خان زنــد ( از روز چهارشــنبه مورخ 

۱۹تــا ۲۱ تیرماه در ســالن شــهدای خلبان 
مجموعه ورزشی شهید روحیان این شهرستان 
به صورت اپن در رده سنی آزاد برگزار خواهد 

شد.
تاکنــون بیــش از ۱۰۰ نفــر از قهرمانــان و 
شــطرنج بازان کشور از اســتان های همدان، 
گیــالن، تهران، البرز، لرســتان، کردســتان، 
آذربایجان شــرقی و غربی، خراسان رضوی 
و خوزستان برای شــرکت در این مسابقات 

ثبت نام کرده اند.

وزن ۴۵- کیلو گرم:
۱- علی مرادی از همدان

۲- حسین خانجان از مالیر
۳-امیرعلی قاسملو از بهار و اشکان مومیوند 

از تویسرکان
وزن۴۸- کیلو گرم:

۱- محمدیاسین جالیی ازهمدان
۲- محمد مرادی ازمالیر

۳-حسین خداکرمی و امیر گرجی از همدان
وزن ۵۱- کیلو گرم:

۱- علی حسنوند از مالیر
۲- مهدی عزیزی ازبهار

۳- امیرحســین فرهادی از همدان و سجاد 
گنجعلی ازمالیر

وزن ۵۵- کیلو گرم:
۱- حسین نوابی از نهاوند

۲- عرفان فعله گری از همدان
۳- نیما بخشــی از مالیــر، فردین ترکماند 

ازمالیر
وزن ۵۹- کیلو گرم:

۱- علی نصیری از مالیر
۲-امید امیدی ازمالیر

۳- علی جمالی از همدان- امیراحمد بیات 
از مالیر

وزن ۶۳- کیلوگرم:
۱-حسین عبداللهی از نهاوند

۲-علی حیدری از همدان
۳-امین قنــدی از همدان و مهدی حاجی 

بیگی از مالیر
وزن ۶۸- کیلو گرم:

۱-کیا گودرزی از همدان
۲- احمد رضا سلگی از نهاوند

۳- امیرحســین ملکی از همــدان و آرش 
مسلمانی از همدان

وزن ۷۳- کیلوگرم:
۱- سجاد قاسملو از بهار
۲-آرش تکرلی از همدان

وزن ۷۸- کیلوگرم:
۱- علی اکبر محمودی از همدان

۲- مهدی اکبری از همدان
۳- محمدمهدی فردی از نهاوند

نتایج مسابقات تکواندو نوجوانان قهرمانی استان
 مسابقات تکواندو نوجوانان قهرمانی استان و انتخابی لیگ کشور به میزبانی خانه تکواندو استان برگزار شد.

مسابقات تکواندو قهرمانی استان و انتخابی لیگ کشور در رده سنی نوجوانان پسر برگزار شد، که این مسابقات با حضور ۶5 تکواندوکار نونهال 
از سراســر اســتان در اوزان مختلف برگزار شد که در پایان شهرستان همدان با ۶۶ امتیاز درعنوان نخست را کسب کرد و شهرستان مالیر با 44 

امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و شهرستان نهاوند با ۳۲ امتیاز مقام سوم را به خود اختصاص داد.
در بخش انفرادی نتایج در اوزان مختلف به شرح زیر اعالم شد
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کارت های اعتباری تلفن همگانی 
مجددا فعال می شود

 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از قابلیت شارژ و فعال سازی مجدد 
کارت های اعتباری تلفن همگانی از اول مردادماه امسال خبر داد.

به گــزارش شــرکت مخابــرات ایــران، مجیــد صــدری اظهــار 
داشــت: در فــاز نخســت ســاماندهی کارت هــای اعتبــاری، 
ــر  ــرز، تغیی ــران و الب ــی اســتان هــای ته دســتگاه های تلفــن همگان
یافتــه و دارنــدگان ایــن کارت هــا، بــرای فعال ســازی روی ســامانه 
جدیــد، از آغــاز مردادمــاه بــا در دســت داشــتن کارت تلفــن 
ــه مراکــز امــور مشــترکان  همگانــی و کارت شناســایی می تواننــد ب
ــت  ــه دریاف ــه، نســبت ب ــا پرداخــت هزین ــه  و ب ــرات مراجع مخاب

ــد. ــدام کنن ــد اق کارت جدی

روسیه به سربازانش پهپادهای 
حامل بمب می دهد

 ارتش روســیه قصــد دارد از این پس از پهپادها به عنوان ســالح 
جنگی و نه ابزار شناسایی استفاده کند و لذا به سربازان خود پهپادهای 

حامل بمب می دهد.
به گزارش مهر، وزارت دفاع روســیه اعالم کرده که نه تنها پهپادهای 
کوچکی را در اختیار ســربازان خود قرار می دهد، بلکه بر روی آنها 
برخــی انواع تســلیحات را نیز نصب می کند. وزارت دفاع روســیه 
بمب های نصب شــده بر روی این پهپادهــا را بمب های مینیاتوری 
نامیده که البته تکمیل و تولید آنها هنوز به پایان نرســیده است. ظاهراً 
این ابتکار عمل واکنشی به تجارب جنگی روسیه در سوریه و مقابله 

با تروریست های گروه داعش است.

موتور برق گازی بومی شد
 محققان کشور موفق به تولید موتور برق گازی شدند که می تواند 

به صورت دائم و به صرفه برای تمام صنایع، برق تولید کند.
منصــور فتحعلی، رئیــس صندوق پژوهــش و فناوری صنعت 
بــرق و انرژی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: محققان کشــور 
در زمینــه نصــب و راه انــدازی نیروگاه هــای مقیاس کوچک 
در نظــر دارنــد باتوجه به نیــاز صنعت برق کشــور به موتور 
مقیاس  نیروگاه های  در  اســتفاده  گازســوز جهت  ژنراتورهای 
کوچک، تولید برق و بومی ســازی تکنولوژی ســاخت این نوع 
موتور ژنراتور در کشــور، براســاس یکی از دستاوردهای این 
فعالیــت، کارخانه تولید این موتورها را در شهرســتان بجنورد 

. سیس کنند تأ

قانون شکنی اف بی آی در زمینه استفاده از 
فناوری تشخیص چهره

 اگرچه مقامات محلی و برخی شرکت های آمریکایی به علت نقض 
حریم شخصی کاربران اســتفاده از فناوری تشخیص چهره را متوقف 
کرده اند، اما اف بی آی بــر این کار اصرار دارد.گزارش خبری روزنامه 
واشــنگتن پست در این باره نشان می دهد پلیس فدرال آمریکا )اف بی 
آی( و اداره گمرک و مهاجرت این کشور از عکس های گواهینامه های 
رانندگی مانند یک معدن طال برای جمــع آوری داده های مورد نیاز در 
سیستم شناسایی چهره بهره می گیرند.این سازمان ها با اسکن کردن صدها 
میلیون عکس قابل دســترس از این طریق یک پایگاه داده غیررســمی 
کنتــرل و نظارت طراحی کرده و به طور منظم از داده های این عکس ها 
برای شناسایی مجرمان جرائم خرد مانند سارقان و غیره استفاده می کنند.

اندروید داخلی طراحی شد 
 وزیــر ارتباطات از طراحی سیســتم عامل بومی موبایل توســط 
دانشجویان دانشگاه شــریف و نصب آن روی گوشی داخلی خبر داد.

به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار ویدئویی در اینستاگرام 
از طراحی سیستم عامل بومی موبایل توسط دانشجویان دانشگاه شریف 
و نصب آن روی گوشی داخلی خبر داد. در این ویدئو آمده است: »یک 
گروه دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف برای مقابله با تحریم های 
گوگل سیستم عاملی طراحی کرده که گوگل امکان حذف آن را ندارد. 
برای اطمینان بیشــتر کاربران ایرانی یک گوشی توسط جی ال ایکس 
تولید شده که این سیستم عامل را پشتیبانی می کند.این سیستم عامل این 
امکان را به کاربران ایرانی می دهد که اپلیکیشن های مربوط به کسب و 

کارهای خود را بدون نگرانی از تحریم های آمریکا، فعال کنند.«

نظم در برنامه شاد حامد آهنگی 
در گرو تجربه اجراکنندگان  بود 

 موفقیــت برگــزاری رویدادهــای فرهنگــی 
ــگاه ها  ــا و نمایش ــرت ها، همایش ه ــون کنس همچ

ــان آن دارد.  ــه مجری ــه تجرب بســتگی ب
در  متعــددی  رویدادهــای  اخیــر  ماه هــای  در 
اســتان برگــزار شــده اســت کــه ویترینــی از 
نمایــش  بــه  آنهــا  مجریــان  توانمندی هــای 

گذاشــته اســت.
ــری  ــزاری کنســرت در مجتمــع فرهنگــی هن برگ
همــدان  بین المللــی  نمایشــگاه  و  ابن ســینا 
توانســت ظرفیــت متمایــزی از داشــته های اســتان 

ــذارد.  ــت  بگ ــه رقاب را ب
کنســرت های  در  صوتــی  سیســتم  مدیریــت 
همــدان هرازگاهــی کــه مجریــان و مدیــران 
کنســرت ها تغییــر می کنــد دچــار تلرانــس و 

می شــود.  متفــاوت  خروجــی 
مردمــی کــه بــرای حضــور در کنســرت ها هزینــه 
خریــد بلیــت پرداخــت می کننــد، نمی تواننــد 
ــال  ــه در قب ــران برنام ــی مدی ــی از کوتاه به راحت
ــتم های  ــان و سیس ــت زم ــم و مدیری ــاد نظ ایج

ــد. ــاوت باش ــردازی بی تف ــرداری و نورپ صداب
شــبی کــه برنامــه شــاد و مردمــی حامــد آهنگــی 
بین المللــی  نمایشــگاه  اجتماعــات  ســالن  در 
ــی  ــر کس ــاید کمت ــت، ش ــن رف ــدان روی س هم
بــاور می کــرد انعــکاس صــدا، نورپــردازی و 
مدیریــت ورود و خــروج بیــش از ۱۲۰۰ نفــر بــه 
ایــن ســالن بــا چنــان نظــم مشــخصی بــه نمایــش 
ــای  ــب برنامه ه ــالف اغل ــر خ ــود. ب ــته ش گذاش
ــرداری  ــم و بیــش سیســتم صداب ــه ک فرهنگــی ک
ــار همــه مــوارد  ــا چالــش مواجــه اســت ایــن ب ب

ــد. ــت ش ــی مدیری ــگاه به خوب ــالن نمایش در س
امــروز رویدادهــا عامــل مهمــی در جامعه انســانی 
اوقــات  زمــان،  کمبــود  و  می رونــد  به شــمار 
فراغــت و منابــع مالــی از جملــه مــواردی اســت 
کــه باعــث می شــود مخاطبــان رویــداد بــا مواجــه 
شــدن بــا کمتریــن اشــکالی بــه اعتــراض و نشــان 

ــد. ــدام کنن دادن واکنــش اق
اگــر کوچکتریــن کــم و کســری در چنیــن 
از  کــدام  هیــچ  خــورد  رقــم  برنامه هایــی 
ــی  ــرای سرپوش ــد ب ــی نمی توان ــای متول ارگان ه
آن ورود کنــد کــه ایــن مهــم از جملــه عواملــی 
ــری  ــگ خط ــود زن ــب می ش ــه موج ــت ک اس
باشــد بــرای همــه کســانی کــه مجوزهــای 
اســتان  در  را  فرهنگــی  برنامه هــای  اجــرای 

می کننــد.  صــادر 
بــه  مســلط  و  بومــی  مجریــان  بســا  چــه 
ارتباط گیــری بــا عوامــل الزم می توانــد نقــش 
ــی  ــه محل ــت جامع ــذاری در کســب رضای تأثیرگ

از برگــزاری آن رویــداد بــازی کنــد.
چیدمــان  آهنگــی  حامــد  اجــرای  شــب  در 
ــت  ــن مدیری ــماره گذاری همچنی ــا و ش صندلی ه
اجرایــی،  عوامــل  و  بلیت هــا  کــردن  چــک 
آنچنــان هماهنــگ و خــارج از هــر گونــه ایــرادی 
ــاهد  ــهر ش ــمان ش ــر آس ــتیم زی ــه توانس ــود ک ب
ــوزه  ــرام در ح ــته احت ــه  شایس ــدن تجرب ــت ش ثب

ــیم. ــی باش فرهنگ
در مقایســه بــا برخــی کنســرت ها کــه در مجتمــع 
فرهنگــی ابن ســینا همــدان برگــزار می شــوند 
ــکاس  ــا، انع ــت اجراه ــودن کیفی ــم ب ــان ک همچن
نــگاه کارشناســان حــوزه  بــه  نــور  صــدا و 
فرهنگــی به صــورت مســتقیم وابســته بــه تجربــه، 
تســلط و هماهنگــی برنامه ریــزان و مجریــان ایــن 

ــا دارد. رویداده

با قلم و کلمه مهربان باشیم
 هجدهــم تیــر، روزی 
بــه یاد ماندنی بــرای همه  
قلم و کلمه  دوســت داران 
می توان  که  روزی  اســت. 
با  را  کتاب خانه هــا  پنجره  
شادمانی گشــود تا صدای 
دعوت کتاب هــا به گوش 
کــودکان و نوجوانان ایران 

برسد.
سال هاست که قفسه های باز 
کتابخانه های کانون رسالت 
عظیم پویش ادبی را به شایسته ترین شیوه  انجام داده اند و قطار کلمه ها از 
البه الی کتاب ها، برگه های سپید و جوهر قلم ها با قوت، سوت می کشد 

و به خارج از مرزهای مراکز کانون و در متن جامعه راه پیدا می کند.
کارشناســان و مربیان ارجمند کانون که جایگاه واالی هنر و ادبیات را 
همواره ســتوده اند و لحظه ای از مسیر تفکر و خالقیت غافل نمی شوند، 
بیش از پنج دهه برای پاسداشــت حرمت قلم کوشیده اند. تالش برای 
گســترش فرهنگ کتابخوانــی و پیوند عمیق کــودکان و نوجوانان با 
کلمه ها، نمونه  بارز اهمیت مراکز کانون پرورش فکری به عنوان پایگاهی 

تخصصی برای گرامیداشت شعر، داستان و متون ادبی بوده است.
به یقین تاکید همه  متولیان فرهنگ و اندیشــه بر مسیر شکوفایی نسلی 
اســت که جهان را با دقت بیشتری می نگرد و با سرعت حیرت انگیزی 
در حال کشــف و جستجوســت. ورود فضای مجازی به بستر زندگی 
روزمره و فرصت و تهدیدی که دنیای درونی کودکان و نوجوانان را از 
آغاز سوار شــدن بر قطار کلمه احاطه کرده است، اهمیت ورود به باغ 

پرطراوت شعر و قصه را یادآوری می کند.
روح لطیف و صیقلی کودکان و نوجوانان، همواره آماده  انعکاس امواجی 
اســت که از منبعی تاثیرگــذار بتابد و در این میــان »ادبیات« به عنوان 
مطمئن ترین تکیه گاه برای والدین و فرزندان، می تواند در جاده  ناهموار 
دنیای مدرن امروز، چراغ راه باشــد و با اثربخشی عمیقی که بر ذهن و 
عاطفه  کودکان و نوجوانان برجای می گذارد، فرصت های بی شماری را 

برای پرورش روح، آرامش و کشف استعدادهای نهفته ایجاد کند.
سال هاســت که مربیان خالق کانون با برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از 
خالقیت و آموزش غیرمســتقیم، کودکان و نوجوانان را در مراکز کانون 
با قلم آشــتی داده اند و مفهوم آفرینش متنی ادبی پشــت میزهای رنگی 
کتابخانه ها، رنگ و نور را به قفسه های کتاب پاشیده است. به راستی که 
آفرینش کلمه می تواند چشم ها را بشوید و جور دیگر دیدن را به جهان 
کودکانــه هدیه دهد. هجدهم تیرماه که مزین بــه نام بزرگ مرد ادبیات 
کودک و نوجوان اســت، پلی رنگین را بر فــراز قصه های خوب برای 
بچه های خوب ترســیم می کند و به یادمان می آورد که به احترام مهدی 

آذریزدی بایستیم و نام ماندگارش را با گلباران کلمه، عطرآگین کنیم.
انتخاب این روز در دفتر تقویم، تلنگر عمیقی اســت برای همه  آن ها که 
متولی کار فرهنگی برای کودکان و نوجوانان اند و فرصتی اســت تا روز 
ملی ادبیات کودک و نوجوان را میان کتاب های کتابخانه، روی میزهای 
رنگــی و در لبخند شــاد اعضای خوب مراکز کانــون گرامی بداریم و 
یادمان بماند که ادبیات، در گستره ی یک روز و هفته و ماه و سال جای 
نمی گیــرد، همان طور که پرورش روح و جــان کودکان و نوجوانان در 
چارچوب زمان و مکان نمی گنجد. برای شکوفایی استعدادها و تعمیق 
شادی و لبخند، الزم است که از خودمان آغاز کنیم. با قلم و کلمه مهربان 
باشیم و درهای جهان شخصی مان را به روی ادبیات و هنر بگشاییم و هر 
روز تشــنه تر از روز قبل در طلب چشمه  حیات باشیم. در این صورت 
است که می توانیم همچون پیرمرد مهربان قصه ها، برای بچه های دیروز 
و امروز و فردا تا ابد تاثیرگذار باشیم و سوت قطار کلمه را در کتابخانه ها 

به صدا در آوریم.

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

دوست داشتن برادران ، از دیْن دوستی آدمی است.        
الخصال : ص 3 ح 4

■ دوبیتي:
گلم گر نیستی خارم چرایی فلک در قصد آزارم چرایی  
ته که باری ز دوشم بر نداری          میان بار سربارم چرایی

باباطاهر

سینـما

■ قد  س.......  شبی که ماه کامل شد- ما همه باهم 
هستيم- تگزاس2 - زهرمار

......................... ................. ما همه باهم  ■ قد  س2
هستيم- تگزاس2

...................سرخ پوست - ايکسالرژ ■ فلسطين1 
فلسطين 2.......................... شبی که ماه کامل شد

■ سينما کانون..... زهرمار
■بهمن مالير.... ........... ايکسالرژ - شبی که ماه 

کامل شد - ما همه باهم هستيم
■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

 ســفر چهارصدروزه  خانواده گردشگر ) لطیفی( 
پــس از دو ماه برنامه ریزی و تالش شــبانه روزی، 
۲۰ مرداد ۹۷ آغاز شــد و حــاال که ۷۰ روز تا پایان 
ســفر مانده است به همدان رســیدند. این خانواده 
طبق برنامه ای که داشــتند در آغاز ســفر از اصفهان 
به ســمت قزوین به راه افتادند. ویژگی بارز این سفر 
خانه   ماشــینی آنهاست که توانسته است توجه همه 
را به خود  جلب  کند. خانواده گردشــگر با رینگو 
ماشــین ویژه خود که نقش خانه را بــرای آنها در 
سفر ایفا می کند با شعار »پیش به سوي ناشناخته ها«؛ 
وارد همدان شــدند و مورد اســتقبال مهرداد حمزه 
مدیرعامل خانه مطبوعات قــرار گرفتند. خانواده 4 
نفره گردشگر که با شعار »پیش به سوی ناشناخته ها«، 
ایرانگــردی 4۰۰ روزه خود را آغاز کرده بودند، در 
همدان بــا همراهی"مهرداد ضیایی مهــر" راهنمای 
گردشــگری اســتان همدان ، به منظور شناساندن و 
معرفی جاذبه های گردشــگری شــهر همدان رقم 
خورد. همچنین آنها در کمیســیون گردشــگری و 
سرمایه گذاری شورای اســالمی شهر همدان درکنار 
شــهردار و برخی اعضای شــورای شهر نیز حاضر 

شدند .
در این حضور بخشــی از برنامه های سفر خانواده 
گردشــگر معرفی شــد. خانواده گردشگر از حس 
خوب خود در پیاده راه میدان مرکزی شــهر همدان 
و بازدیــد از مجموعه تفریحی توریســتی گنجنامه 
و صرف غــذا در حمام تاریخی قلعــه در صفحه 
اینستاگرام خود نیز تصاویر و متونی منتشر کرده اند.

محمد و فریبا لطیفی به همراه دو فرزند خود پارســا 
و پرنیا، در سیصدو بیست و ششمین روز سفر خود  
میهمان همدانی ها بودند. فریبا لطیفی که دانشجوی 
رشته گردشــگری است در گفت وگوی اختصاصی 

با همدان پیام با بیان اینکه در این اســتان آثار متعدد 
طبیعی و تاریخی مشــاهده می شود که برخی کمتر 
معرفی شــده اســت، گفت: بخشــی از رسالت ما 
شناسایی مســیرهای جدید گردشــگری و معرفی 

ناشناخته ها است.
از نگاه وی مردم همدان آنقدر خونگرم و میهمان نواز 
هســتند که در برخوردهای متعدد این چند روز از 
آنها دعوت شده است . وی آب و هوای دلچسب و 
خنک همدان را یک گزینه مهم برای جذب گردشگر 
در تابستان به همدان می داند و معتقد است :  با توجه 

به قرارگیری شــهر همدان در دامنه های کوه مرتفع 
الوند، تابســتان های همدان بهترین گزینه بر ای سفر 

است .
 وی هدف خود از این سفر 4۰۰ روزه را ارتباط گیری 

با راهنمایان  تور و تدوین اطلس گردشگری و نیز
جذب توریسم بیشتر عنوان کرد و افزود: در سفر به 
اســتان همدان  نیز در نظر داریم از شهرهای مختلف 
بازدید کــرده و راهنمایان تور کشــور را در جریان 
جاذبه های این اســتان قرار دهیــم. وی عنوان کرد: 
قصد داریم اطالعات مناسب و مفیدی که از مقاصد 

مختلف گردشگری به دســت می آوریم را در قالب 
سفرنامه های مصور و مکتوب در اختیار مردم کشور 
و دنیا قرار دهیم و همچنین با تهیه یک طومار که به 
امضای مردم میهمان نواز ایران عزیزمان خواهد رسید، 
از مردم سراســر جهان دعوت کنیم که به کشورمان 
سفر کنند. آنچه روی ماشین توریستی آنها خود نمایی 
می کرد، شعار اصفهان ۲۰۲۰ بود. حاال باید منتظر ماند 
و دید آیا متولیان امور در حوزه گردشــگری همدان 
می توانند از سفر خانواده گردشگر به شهر برای معرفی 

ظرفیت های همدان نیز بهره مند شوند. 

 همدان اســتانی با ســبقه تاریخی و فرهنگی 
بسیاری است و آثاری در خود دارد که نظیر آنها را 
در کمتر کشوری می توان دید، یکی از جاذبه های 
تاریخی جالب و موردپسند گردشگران، خانه های 
قدیمی اســت که به علت کم توجهی مســئوالن و 
گاهی مالکان آن در معرض تخریب قرار گرفته اند.

معــاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان همدان در 
گفت وگو با ایسنا، دررابطه با وضعیت فعلی یکی 
از این خانه های تاریخی تحت عنوان »شهبازیان« 
اظهــار کرد: بــرای جلوگیــری از تخریب خانه 
شــهبازیان از مالک، درخواســت همکاری برای 

مرمت این بنا کرده ایم.
احمد ترابی بیان کرد: مساحت کل این خانه، یک 
هزار و   5۶ مترمربع اســت و دسترســی به آن از 
طریق یک داالن به حیاط اول و به وسیله چند پله 

سنگی به ساختمان صورت می گیرد.
وی با بیان اینکــه این بنا مربوط به دوره قاجار 
اســت، ادامه داد: این بنا دارای دو طبقه بوده و 
پالن مســتطیل شکل اندرونی و بیرونی دارد که 
یک طبقه آن زیرزمین و طبقه دیگر ســاختمان 

است.
اینکه این ساختمان دارای  با اشــاره به  ترابی 
تزئینــات متعــددی از قبیــل گچ بری هایی به 
از  آجرکاری هایــی  و  بوتــه  و  ُگل  اشــکال 
نــوع حصیر اســت، افزود: در بــاالی در و 
پنجــره بهارخواب تزئینات گلــی و در ناحیه 

طاق نماهــا آجر لعاب دار مشــکی کار شــده 
اســت. تزئینات داخلی بنا نیز شامل گچ بری و 
نقاشی به اشــکال ُگل و بوته در ناحیه گنبدها 

است. سرستون ها  و 
وی بــا بیــان اینکه حفظ و نگهــداری خانه های 
قدیمی با ارزش نیازمند تصمیم گیری های مناسب 
بــرای جلوگیــری از تخریب آنها اســت، گفت: 
خانه های قدیمی اســتان قابلیت های بسیار زیادی 
برای جذب گردشــگران فرهنگی دارد که باعث 

رونق این صنعت نیز می شود.
ترابی با یادآوری اینکه خانه شــهبازیان، مالک 
خصوصــی دارد، عنــوان کــرد: ایــن خانه در 
شــهر همدان، ابتدای خیابان بوعلــی و انتهای 
است.  شــده  ساخته  میرفندرســکی  بن بســت 

معــاون میراث فرهنگی اداره کل 
صنایع دســتی  میراث فرهنگی، 
و گردشــگری اســتان همدان 
درخصــوص مرمــت ایــن بنا 
توضیح داد: از دوره ای که بنده 
در اداره میراث فرهنگی خدمت 
می کنــم، هیچ گونــه عملیــات 
بنا  این  بازســازی و مرمتی در 

انجام نشده است.
گفتنی اســت؛ خانه شــهبازیان 
واجــد ارزش تاریخــی بوده و 
جزو آثار ملی ثبت شده در سال 

8۰ است.
ترابی با اشــاره به اینکه قسمتی 

از این خانه آســیب دیده است، خاطرنشان کرد: 
این خانــه همزمان با خانه های صمدی و عمارت 
سوخته مرمت و بازسازی و رفع خطر شده است. 
اگر خانه ای فاقد ارزش باشــد، بدون شک از بین 
خواهد رفت، تنها مرمت خانه کافی نیســت بلکه 
باید کاربری آنها تعیین شود تا مورد رسیدگی قرار 

گرفته و حفظ شده و فراموش نشوند.
خانــه ضرابی با معماری شــاخص خود مرمت 
شــده اما اکنون خالی از سکنه و بدون کاربری 
به ویژه  استان،  قدیمی  است، خانه های  مشخص 
خانه هایی مانند شــهبازیان که در بافت مرکزی 
شــهر قرار دارند، توانایی و پتانســیل تبدیل به 
شناســی،  مردم  موزه هــای 
کافی شــاپ و بوم گــردی را 

دارند.
یکــی از دغدغه هــای اصلی 
حفظ  میراث فرهنگــی،  اداره 
قدیمی  خانه های  نگهداری  و 
اســت که متأســفانه در اکثر 
مواقع با ســنگ اندازی مالکان 

کارشان بی ثمر می ماند. 
بهره برداری  قصد  که  مالکانی 
دارنــد  را  خانه هــا  ایــن  از 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه 
شرکت های مشاور، در جهت 
آنها راهنمایی  از  بردن  ســود 

بگیرند.

خانواده گردشگر در 326مین روز سفر به همدان رسیدند 

حال خوب سفر در همدان با ميهمان نوازی 
■ 4۰۰ روز دور ایران با رینگو  

بی توجهی مالکان به خانه های تاریخی

مرمت »شهبازیان« به اجازه مالک نیاز دارد

ارزش  فاقد  خانه ای  اگر 
باشد، بدون شک از بین 
خواهد رفت، تنها مرمت 
خانه کافی نیســت بلکه 
تعیین  آنها  کاربری  باید 
شــود تا مورد رسیدگی 
و حفظ شده  قرار گرفته 

و فراموش نشوند


