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واگذار مى شود

اسالمشهر آق گل
 در ابتداى مسير 
توسعه

جشنواره ملى 
«مبل ومنبت» 
از امروز تا 8 
شهريور 

قهرمان آسيا 
روى كاكل 
يك نفر!

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

6

يادداشت روز

2

 اصولگراى ديروز
 محك امروز

 در روزگارى نه چندان دور، اصولگرايان 
امروزى را با نام نه چندان مانوس محافظه 
كارى مى شــناختيم؛ هرچند اعمال و رفتار 
اين گروه سياســى در ســنوات ماضى به 
محافظــه كارى متداول در جهــان امروز 
شباهت چندانى نداشــت و در برخورد با 
مباحث سياسى و اجتماعى و فرهنگى جز 
رســيدن به قدرت با توسل به هر شيوه و 
رفتــار، اصــول ديگرى نمى شناســند. در 
انتخابــات 84 و 88 اين جريان سياســى 
همه ى اعتبار و ظرفيت خود را بكار بست 

تا احمدى نژاد را روى كار آورد...

يادداشت
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عبور از شرايط كنونى 
مستلزم اقدام عملى

 در شــرايط متالطم و دشوار اقتصادى 
كه ايــن روزها باعث به هم خوردن تعادل 
بازار و نگرانى مردم شــده است، مسائل و 
موضوعــات قابل تأملى ذهن ها را به خود 
مشــغول نموده كه خود ريشــه در عوامل 
مختلفى دارد.در نگاه نخست نوع مواجهه 
با چنين شرايطى است كه با توجه به بروز 
مشكالتى چون نوسانات ارز و محدوديت 
هاى مربوط به واردات كاالهاى اساســى، 
از اهميت خاصى برخوردار اســت.ما در 
يك ماه گذشــته شاهد دو نوع رفتار كامال 

متفاوت در سطح جامعه بوديم...

همدان قطب  پرورش قزل آال در كشور
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خيرين و نيكوكاران گرامي:خيرين و نيكوكاران گرامي:
ــه اطــالع  ــار ب ــد بندگــي و ايث ــان، عي ــعيد قرب ــد س ــك عي ــرض تبري ــن ع ضم
ــما در  ــن ش ــوان امي ــه عن ــدان ب ــه هم ــام مهدي ــه دارااليت ــاند موسس مي رس
خدمت رســاني بــه خانواده هــاي ايتــام و نيازمنــدان آمادگــي دريافــت وجوهات 

ــل دارد: ــه صــورت ذي ــدر را ب ــهريان گرانق ــما همش ــي ش ــذورات قربان و ن
1- اهداء گوسفند زنده يا ذبح شده به موسسه 

2- پرداخت وجه نقد جهت تهيه گوسفند قرباني (به صورت كامل)
3- پرداخــت وجــه نقــد جهــت بخشــي از هزينــه گوســفند قربانــي (مشــاركت 

در تهيــه قربانــي)
ــا  ــه زندي ه ــه كوچ ــادي زرين ــت قن ــي (ره) پش ــهيد مدن ــوار ش آدرس: بل

پالك 57
تلفـن: 38260960 - 38266833

روابط عمومي موسسه دارااليتام مهديه همدان 

تشريفات: 09183148188
آدرس چاپخانه: همدان - شهرك صنعتي بهاران - خيابان 

صنعت خيابان نهم
آدرس دفتر مركزي: همدان - ابتداي خيابان مهديه روبروي 
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چاپ و بسته بندي همدان(پيام رسانه)چاپ و بسته بندي همدان(پيام رسانه)  
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مركزچاپ و بسته بندي همدانمركزچاپ و بسته بندي همدان
(پيام رسانه)(پيام رسانه)

كنيد پيگيــرى  جــذاب  يــر   و تصا و  تيتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا

ديجيتال رســانه 

همدان پيام ــتاگرام               ينس ا با 
شويد همراه 

#  
hamedanpayam

چاله چاله 3030 در نزديك نيروگاه آبخوار در نزديك نيروگاه آبخوار

دوباره دوباره 
زمين دهان بازكردزمين دهان بازكرد

■ پيشروي فروچاله ادامه داردپيشروي فروچاله ادامه دارد
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يادداشت

يادداشت روز

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

  اصولگراى ديروز، محك امروز
ماهان معين»

 در روزگارى نه چندان دور، اصولگرايان امروزى را با نام نه چندان 
مانوس محافظه كارى مى شــناختيم؛ هرچند اعمــال و رفتار اين گروه 
سياســى در ســنوات ماضى به محافظه كارى متداول در جهان امروز 
شباهت چندانى نداشــت و در برخورد با مباحث سياسى و اجتماعى 
و فرهنگى جز رســيدن به قدرت با توسل به هر شيوه و رفتار، اصول 

ديگرى نمى شناسند. 
در انتخابات 84 و 88 اين جريان سياســى همه ى اعتبار و ظرفيت خود 
را بكار بست تا احمدى نژاد را روى كار آورد و در اين راه براى بيرون 
راندن رقيب از ميدان سياست از هر شيوه اى كه از دستش بر مى آمد دريغ 
نكرد.  از ســال 90 و 91، پس از اينكه احمدى نژاد خالى تر از گذشته 
نمايان شد و اصولگرايان متوجه ى عدم اقبال عمومى به پايگاه اجتماعى 
خود شدند، و در كشاكش انتخابات سال 92 كه حضور و پيروزى حسن 
روحانى رنگ و قوت بيشترى گرفت و نيز گزينه هاى اصولگرايان روز به 
روز افول بيشترى پيدا كردند، عده ى از همين محافظه كاران، زنبيل خود 
را از صف اصولگرايى به جمع حاميان دولت آوردند و همگام با دولت 
در مســند قدرت به جايى رسيدند كه پس از انتخابات سال 96 ، و در 
اوج مستى قدرت، خود را "محك اصالحات" همدان  پس از 15 سال 

عدم حضور در استان معرفى نمودند. 
اين چرخش قهرمانانه اگر از روى اعتقاد به دولت و در راستاى خدمت 
به ملت صورت مى پذيرفت، حقا كه اليق تشويق بود، اما آنچه انسانها 

درون خود دارند را در عمل به نمايش مى گذارند.
 عملكــردى كه اين اصالح طلب امروزى در اســتان از خود به نمايش 
گذاشــته است دقيقا منطبق بر همان روشهاى منفعالنه ى سالهاى 84 تا 

92 و تغيير رنگ براى بقاى قدرت و معامله بر سر منافع ملت است. 
نمونه ى بارز اين رفتار چندگانه توســط ايــن "اصولگراى ديروزى و 
اصالح طلب امروزى" پس از تصويب قانون منع بكارگيرى بازنشستگان 
در مناصب دولتى، و قطعى شــدن بركنارى مدير ارشد دولت در استان 
همدان در حال اتفاق است كه بازار باج دهى به نمايندگان مخالف دولت 
را در برابر توافقى پنهان داغ كرده اســت و باعث حاشــيه قرار گرفتن 

حاميان دولت و در خطر قرار گرفتن منافع مردم شده است. 
توافقى كه با تعدادى از نمايندگان استان مشروط بر راضى كردن وزارت 
كشور براى استاندار شدن اين شخص و در مقابل حفظ كرسى نمايندگى 

مجلس آقايان نماينده در انتخابات 98 بسته شده است .

 جامعه ايثارگري بنياد شــهيد اســتان 
همدان شــامل 7 هزار و 69 شهيد، تعداد 
5 هزار و 618 جانباز و 864 آزاده اســت 
كه در مجموع 27 هزار نفــر از ايثارگران 
تحت پوشش بنياد شهيد را خدمات رساني 

مي كند.
با توجه به آسيب هاي وارده در 8 سال دفاع 
مقدس به ايثارگران، مجموعه و مؤسســه 
ايثارگران همــدان براي ارائه خدمات الزم 
احداث شــد كه به بحث توانمندسازي و 
ايجاد روحيه نشــاط در يبــن خانواده اين 

عزيزان بپردازد.
با اين هدف پس از اقدامات  پيگيري هاي 
انجام شــده، باالخره مؤسســه فرهنگي، 
ورزشي و توانبخشي ايثار همدان در سال 
1377 بــا هدف ارائه خدمت متناســب با 
نيازهاي جامعــه ايثارگــري در 2 بخش 
فرهنگي و ورزشــي توســط بنياد شهيد 
همدان تأســيس شده و در سال هاي بعد با 

مدنظر قــرار دادن نيازهاي جامعه هدف و 
آسيب هاي جســمي ـ حركتي آنها، بخش 
توانبخشــي نيز به مأموريت اين مؤسســه 

اضافه شد.
در اين ســال ها اين مجموعه توانست با 
خريــد امكانات به روز و مدرن كه برخي 
از آنها نمونه كشــوري هــم ندارد، ارائه 
خدمات به جامعه هدف را به كيفي ترين 
حالت ممكن عملي سازد چنانچه دريك 
سال اخير به ميزان 125 هزار نفر ساعت، 
خانواده شــهدا، ايثارگران و جانبازان از 

خدمات اين مجموعه بهره مند شدند.
محمدرضا خداكرمي، مدير مؤسســه ايثار 
همدان در نشستي با اصحاب رسانه استان 
به تشريح بخش ها و فعاليت هاي مختلف 
اين مؤسســه پرداخت كــه در زير آنها را 

مي خوانيد:
*مجموعه ورزشــي: با تجهيزات كامل 
سونا خشــك و بخار، جكوزي، تونل آب 

سرد، ســالن چندمنظوره، سالن بدنسازي 
كه توســط بخش خصوصي اداره مي شود 
اما جامعه ايثارگــري به صورت رايگان از 
آن استفاده مي كند. همچنين در اين بخش 
مجموعــه ســواركاري نيز فعــال و آماده 

آموزش به عموم است.
*مجموعــه توانبخشــى: داراى مركــز 
فيزيوترابــى مجهز به امكانات و تجهيزات 
پيشــرفته بوده و كادر متخصص پزشكى 
به ارائــه خدمــات الزم در اين مجموعه 

مى پردازند.
اين مؤسسه فرهنگي، ورزشي و توانبخشي 
در حــال پيگيــري بــراي دريافت مجوز 
تأســيس درمانگاه، مركز فيزيوتراپي، مركز 
جامع توانبخشي، مركز مراقبت هاي باليني 
در منزل از دانشــگاه علوم پزشكي همدان 
است. همچنين اين مؤسسه در حال مذاكره 

براي راه اندازي مركز تحت حاد است.
مجموعــه فرهنگــيـ  رفاهي ايثــار: اين 

مجموعه از فروردين سال 93 آغاز به كار 
كرده كه با پيشرفت 90 درصد در حال اتمام 
است. اين مجموعه شامل سالن آمفي تئاتر، 
21 سوئيت اقامتي، سالن غذاخوري است 
كه براي احداث آن تاكنون 54 ميليارد ريال 
هزينه شده و براي اتمام نياز به 30 ميليارد 

ريال ديگر دارد.
*مجموعه فرهنگي ورزشــي واقع در 
ســال   25 كه  مجموعه  ايــن  جانبازان: 
پيش براي رفاه حــال خانواده ايثارگران 
راه اندازي شــد، از ديگــر مجموعه هاي 
گروه  به  خدمــت  ارائه  بــراي  خدماتي 
هدف اســت كه داراي ســالن ورزشي، 
تــاالر پذيرايــي براي ســرويس دهي به 
خانواده ها بــا 500 نفر ظرفيت، ســالن 
و  گلف  تيرانــدازي،  ســالن  آمفي تئاتر، 
تفنــگ بادي ويژه بانوان، ميهمان ســرا و 
اقامتگاه ويژه ايثارگران و خانواده آنها به 

همراه 5 سوئيت مجزا است.

عبور از شرايط كنونى 
مستلزم اقدام عملى

 در شــرايط متالطم و دشوار اقتصادى كه اين روزها باعث به هم 
خوردن تعادل بازار و نگرانى مردم شــده است، مسائل و موضوعات 
قابل تأملى ذهن ها را به خود مشغول نموده كه خود ريشه در عوامل 

مختلفى دارد.
در نگاه نخست نوع مواجهه با چنين شرايطى است كه با توجه به بروز 
مشــكالتى چون نوســانات ارز و محدوديت هاى مربوط به واردات 

كاالهاى اساسى، از اهميت خاصى برخوردار است.
ما در يك ماه گذشــته شــاهد دو نوع رفتار كامال متفاوت در سطح 
جامعه بوديم. از يكســو همكارى مردم و تالش اقشار مختلف براى 
خنثى نمودن و يا كاهش تبعات ناشــى از تحريم هاى ظالمانه آمريكا 

بوده است كه انتظار طبيعى نيز همين است.
از ســوى ديگر اما پديده شــوم احتكار و البته پيش از آن اخالل در 
بازار ارز و سكه از طريق خريدهاى كالن و غيرمتعارف و يا كوتاهى 
در وارد كردن كاالهاى خريدارى شــده كه به مرور باعث از بين رفتن 
آرامــش و تعادل در بازار و به دنبــال آن گرفتارى هاى مردم به ويژه 

دهك هاى پايين در تهيه كاالهاى مورد نياز بوده است.
اينكه نهادهــاى ذيربط از تعزيزات حكومتى گرفتــه تا ديگر نهادها 
اقدامات الزم را براى شناســايى و برخورد با محتكران و اخاللگران 
بازار انجام داده اند و ميزان اثربخشى اين اقدامات موضوعى است كه 

بايد در جاى خود مورد ارزيابى قرار گيرد.
ما تقريبا هر روز شاهد اخبار و گزارش هايى از كشف انبارهاى پر از 

كاالهاى مورد نياز مردم هستيم كه جاى تاسف و تأمل دارد.
افكار عمومى با اين ســوال جدى مواجه است كه چگونه عده اى به 
خود اجازه مى دهند كه دســت به چنين اقدام شــومى كه هم از نگاه 
دينى حرام و قبيح اســت و هم به لحاظ قانونى تخلفى نابخشــودنى 

است، مرتكب شده و اموال مردم را در انبارها نگه دارند.
بدون ترديد برخورد قاطع و قانونى با اين افراد انتظار و مطالبه عمومى 

است كه در كوتاه ترين زمان ممكن بايد انجام شود.
نكته قابل تأمل ديگر استفاده از ابزارى چون گفتاردرمانى است كه در 
شرايط كنونى به هيچ وجه مردم و افكار عمومى را قانع نخواهد كرد.

بهره گيرى از چنين ابزارى آن هم در شــرايطى كه مردم شــاهد بروز 
مشــكالت هســتند، نه تنها نمى تواند موانع را رفع نمايد، بلكه حتى 
ممكن است مشــكالت ديگرى را نيز باعث شود. از اين رو به جاى 
پرداختن به مســائل در مقام سخن  و گفتار بايد اقدامات عملى انجام 
داد و چنانچه اين حركت ها و اقدامات اثربخش بود، با مردم ســخن 

گفت.
البته اين مسأله نافى اصل پاسخگويى نيست و لذا مسئولين امر در هر 
زمانى بايد پاسخ ابهانات و مشكالت را بدهند، اما در ارائه راهكار  و 
تالش براى رفع مشــكالت نبايد صرفا به گفتاردرمانى روى بياوريم، 
بلكه با اســتفاده از روش ها و ابزارهاى منطقى و مناسب درصدد رفع 

مشكالت برآييم.

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند خبر داد
كشف دومين انبار احتكار در فيروزان نهاوند به ارزش 

200 ميليون تومان
 رئيـــس اداره صنعـــت، معـــدن و تجـــارت نهاونـــد از كشـــف دوميـــن انبـــار 

احتـــكار در فيـــروزان نهاونـــد بـــه ارزش 200 ميليـــون تومـــان خبـــر داد.
ــترك  ــى هاى مشـ ــديد بازرسـ ــرح تشـ ــه طـ ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ ــژن ترابيـ بيـ
ــا و  ــن ناجـ ــات و اماكـ ــت، پليـــس اطالعـ ــى، اداره صنعـ ــرات حكومتـ تعزيـ
همچنيـــن فرماندهـــى انتظامـــى بخـــش فيـــروزان، اظهـــار كـــرد: خوشـــبختانه 

ـــالم  ـــى از اق ـــود كاذب برخ ـــرى از كمب ـــراى جلوگي ـــرح ب ـــن ط ـــتاى اي در راس
ـــد  ـــع نهاون ـــروزان از تواب ـــهر في ـــزرگ در ش ـــار ب ـــك انب ـــازار ي ـــرورى در ب ض
ـــى  ـــر قانون ـــورت غي ـــه  ص ـــكر در آن ب ـــن و ش ـــج، روغ ـــاس برن ـــه كاالى اس ك

نگهـــدارى مى شـــد كشـــف و ضبـــط شـــد.
ـــن روغـــن،  ـــج، 50 كارت ـــن برن ـــار بيـــش از 15 ت ـــن انب ـــه اينكـــه در اي ـــا اشـــاره ب وى ب
ـــن  ـــدود 20 ت ـــوع ح ـــت: در مجم ـــارس گف ـــه ف ـــد، ب ـــف ش ـــكر كش ـــه ش 40 كيس
ـــف  ـــان كش ـــون توم ـــش از 200 ميلي ـــه ارزش بي ـــاى و... ب ـــكر، چ ـــن، ش ـــج، روغ برن

ـــد. ش
ـــكيل  ـــل تش ـــه مراح ـــان اينك ـــا بي ـــد ب ـــارت نهاون ـــدن و تج ـــت، مع ـــس اداره صنع رئي

ـــى  ـــام قضاي ـــرض مق ـــه ع ـــت و ب ـــورت گرف ـــوال ص ـــط ام ـــن ضب ـــده و همچني پرون
ـــده اند. ـــل  ش ـــز منتق ـــود ني ـــوال موج ـــده و ام ـــب ش ـــار پلم ـــن انب ـــزود: اي ـــيد، اف رس
ـــه  ـــى ك ـــم اجـــراى طـــرح بازرســـى مشـــترك تعزيرات ـــداف مه وى گفـــت: يكـــى از اه
ـــام  ـــى انج ـــروى انتظام ـــى ني ـــد اطالعات ـــا رص ـــف ب ـــتگاه هاى مختل ـــور دس ـــا حض ب

ـــت. ـــازار اس ـــت در ب ـــرل قيم ـــود كنت مى ش
ـــاى  ـــه انباره ـــكوك ب ـــوارد مش ـــه م ـــم ك ـــا داري ـــردم تقاض ـــه م ـــزود: از هم ـــان اف ترابي
ـــادى  ـــه مب ـــتر ب ـــى هاى بيش ـــت بررس ـــتان را جه ـــه از شهرس ـــر نقط ـــكار را در ه احت
ـــن  ـــاس و همچني ـــت اجن ـــه قيم ـــش بى روي ـــاهد افزاي ـــا ش ـــزارش داده ت ـــط گ ذى رب

ـــيم. ـــتان نباش ـــرورى در شهرس ـــالم ض ـــود كاذب اق كمب

 رئيس انجمن ژنتيك ايران با اشــاره به 
اينكه دانش نوين و فناورى جديد مى تواند 
هر نوع مشــكلى را كه بشــريت درگير آن 
اســت، حل كند، گفت: خوشبختانه ايران از 
لحاظ پيشــرفت علم و فناورى در دهه هاى 
اخير پيشــرفت چشمگيرى داشــته و اين 
موضوع نشــانگر سير صعودى كشورمان به 

سوى قله پيشرفت است.
محمود تواليى در نشست علمى و تخصصى 
بيوتكنولوژى در اســتان همدان، اظهار كرد: 
آمارهاى چشمگير در پيشرفت علم نشانگر 
رتبه برتر ايــران در زمينه علم و فناورى در 
دهك دوم اســت و در منابــع نفت و گاز 
مى توان گفت ايــران در رتبه دوم قرار دارد 
و كشــورى كه حائز اين رتبه اســت جزو 
كشورهايى است كه در تمام زمينه ها واردات 
دارد اين در حاليســت كه اگر از دانش هاى 
نوين استفاده اى داشــتيم درصد واردات به 

شدت كاهش پيدا مى كرد.
به گزارش ايسنا، وى افزود: كشور دانشمندان 
پــرآوازه اى پرورانده  كه افتخــار كل جهان 
هستند و متأسفانه امروزه آنها را به فراموشى 

سپرده ايم، ايران و ديگر كشورهاى مسلمان 
از لحاظ جغرافيايى در بهترين نقاط كره قرار 
دارند اما 46 درصد از فقراى جهان، مسلمانان 
هســتند. در بعضى مواقع از دانش نوين به 
گونه اى صحبت مى كنيم كه گويا تا كنون اين 
كلمه را نشنيده ايم در صورتى كه عمل به آن 

فقط نيازمند همت و تالش است.
تواليــى ادامه داد: ايــران داراى ظرفيت و 
پتانســيل هاى فراوان در منابــع طبيعى و 
غيرطبيعــى اعم از منابع نفت و گاز و مناع 
خاك حاصلخيز است و اين موضوع باعث 
شده در زمره مناطق جغرافيايى خوب و در 
معرض طمع و فرصت طلبى ساير كشورها 
به ويژه غربيان براى دستيابى به منابع ناب 
كشورمان قرار بگيرد اين در حاليست كه 
كشور فقط يك درصد از جمعيت جهان 
را تشــكيل مى دهد امــا از ميان اين همه 
منابع و پتانسيل فقط 10 درصد آن مورد 
بيانگر  اين  و  است  گرفته  قرار  بهره مندى 
اين موضوع اســت كه مــا در بهره مندى 
و مراقبــت از منابع بــاارزش خود موفق 

نبوده ايم. 

وى با بيــان اينكه تداوم زندگى بشــريت 
نيازمنــد دانــش و فناورى جديــد و نوين 
است، تصريح كرد: امروزه به علت پيشرفت 
چشــمگير جامعه بشــرى در علم و ديگر 
زمينه ها اگر به فناورى و دانش نوين توجهى 
نداشته باشيم بشر به هيچ عنوان نمى تواند با 
مشكالت و پيشامدهاى امروزى مقابله كند و 

در برابر مشكالت كمر خم مى كند.
تواليــى تصريح كرد: يكــى از عوامل بروز 
مشكالت پيشــرفت علم است چرا كه اين 
پيشرفت عالوه بر پيامدهاى خوب مى تواند 
پيامد بد هم داشــته باشــد بدان معنا كه هر 
چقدر جامعه و انسان پيشرفت داشته باشد به 
تناسب نيازها و خواسته هاى بشر باال رفته و 

مشكالت نيز افزايش پيدا مى كند.
وى اضافه كرد: پيشرفت علم و فناورى از 
هزاره سوم آغاز شد به طوريكه اين دوره 
را دوره تأللو علــم و فناورى مى دانند و 
اگر براى حل مشكالت و محدوديت هايى 
كه امروزه گريبانگير جامعه بشريت شده 
اســت از جمله محدوديــت منابع آبى و 
خاكى و ساير محدوديت ها از دانش نوين 

كمك نگيريم در واقع تيشه به ريشه خود 
زده ايم.

رئيس انجمن ژنتيــك ايران عنوان كرد: اگر 
ايران بتواند در ديگر زمينه هاى علم و فناورى 
از جمله داروســازى از دانش نوين استفاده 
كند مى تواند به كشورى مبدل شود كه خود 
منبع بزرگ توليد دارو و خودكفا است چرا 
كه در حال حاضــر نزديك به 94 درصد از 
داروهاى مــورد نياز را خود توليد مى كند و 
فقط 6 درصد واردات دارد  اما همين واردات 
كم و ناچيــز باعث خروج اندوخته و ارز از 

كشور مى شود.
وى گفت: همانطور كه بيان شد كشور داراى 
ظرفيت فراوان اســت كه با توجه و بررسى 
و تجزيه و تحليل در هر اســتان و شناخت 
پتانسيل و همچنين نيازهاى آن استان مى توان 
پروژه و وظيفه اى به دانشگاه هايش سپرد؛ به 
طور مثال يزد يك اســتان كويرى و خشك 
است كه مى توان براى توليد برق خورشيدى 
و كاشــت گياه كويرى در آن سرمايه گذارى 
كرد و انجام اين پروژه را به بخش خصوصى 

سپرد.

آوينى به بخش خصوصى 
واگذار مى شود

 معاون امور هنرى- ســينمايى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
استان همدان از واگذارى سالن سينمايى مجتمع فرهنگى هنرى شهيد 

آوينى شهر همدان به بخش خصوصى خبر داد.
نصرت اله رمضانى در توضيح اين خبر اظهار كرد: سالن سينمايى شهيد 
آوينى شــهر همدان تحت نظر اداره كل ارشــاد استان است و به علت 
دولتى بودن، طبق قانون نمى توان از اين ســالن ســينمايى درآمدزايى 

داشت بنابراين بايد به بخش خصوصى واگذار شود.
معاون ادارى مالى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان نيز 
در رابطه با واگذارى ســالن سينمايى مجتمع آوينى به ايسنا گفت: سال 
گذشته تصميم به واگذارى اين سالن سينمايى به بخش خصوصى گرفته 
شد و در اين راستا 2 بار در روزنامه ها براى واگذارى اين سالن اطالعيه 

داده شده است.
علــى مرادى نور افزود: پس از درج آگهى در روزنامه ها دو يا ســه نفر 
مراجعه كردند اما شــرايط الزم براى واگذارى نداشتند.وى با اشاره به 
اينكه امســال هم براى واگذارى اين ســالن به بخش خصوصى اقدام 
خواهد شد، ادامه داد: قرار بود در 17 مرداد جلسه اى درباره اين موضوع 
برگزار شــود كه لغو شد و اين جلسه به شهريورماه موكول شده است. 
مرادى نور در پاســخ به ســوال خبرنگار ايســنا مبنى بر اينكه از سالن 
سينمايى شهيد آوينى سال هاست به جز مدت كوتاهى براى جشنواره ها 
استفاده نمى شود و اين سالن فعاليت مستمرى ندارد و تجهيزاتش خاك 
مى خورد، پاسخ داد: اين ســالن سينمايى دولتى بوده و نمى توان از آن 
درآمدزايى داشــت بنابراين اين سالن بايد به بخش خصوصى واگذار 

شود تا بتوان بهتر از آن بهره بردارى كرد.

2 انشعاب غيرمجاز آب در همدان
 مجوز دريافت كردند

 رئيس اداره امور مشتركين شركت آب و فاضالب روستايى همدان 
گفت: 512 مورد انشــعاب غيرمجاز آب در ســالجارى در اين استان 

شناسايى شده و مجوز دريافت كردند.
به گزارش روابط عمومى شــركت آب و فاضالب روســتايى استان 
همدان، محمدرضــا پورزمانى افزود: انشــعابات غيرمجاز فرصت 
برنامه ريزى دقيق را از شركت آب و فاضالب روستايى مى گيرد و 
بر اساس تعداد مشتركين، احداث مخازن آب، اصالح شبكه، ترميم، 
نوكنــى چاه، اليروبى و ديگر عمليات هاى اجرايى انجام مى شــود 
لذا عملكرد مشــتركان غيرمجاز برنامه هاى شــركت را تحت تاثير 

قرار مى دهد.
وى با بيان اينكه از طرفى خدمت رسانى به مشتركان از محل فروش 
خدمات امكان پذير مى شــود اظهارداشــت: انشعابات غير مجاز با 
تحميل هزينه ها بر شــركت آب و فاضالب روستايى، سرعت ارائه 

خدمات را كند مى كنند.
پورزمانى در ادامه با بيان اينكه انشعابات غير مجاز به سالمت آب و 
جامعه هدف لطمه مى زنند اظهار كرد: اتصال انشعابات غير مجاز به 
شــبكه هاى اصلى و فرعى مى تواند آلودگى هايى را به شبكه هاى 

آبرسانى منتقل كند.
وى خاطر نشــان كرد: در شــرايطى كه ميزان تبخير سه برابر ميزان 
بارش ها است ورود آلودگى به شــبكه هاى آبرسانى نيز بخشى از 

آب توليدى را از دسترس خارج مى كند.
پورزمانــى بــا بيــان اينكــه تــا پايــان تيــر مــاه امســال، 586 انشــعاب 
غيــر مجــاز شناســايى شــده اســت عنــوان كــرد:از ايــن تعــداد 512
ــه  ــا مراجعــه مشــتركان، ب ــه و ب انشــعاب، پــس از تذكرهــاى اولي
صــورت مجــاز تبديــل شــد و مابقــى در دســتگاه قضايــى درحــال 

تعييــن تكليــف اســت.
وى توضيح داد: تا پايان تيرماه 2 ميليارد و 700 ميليون ريال جريمه 

نقدى براى متخلفان در نظر گرفته شد.
رئيس اداره امور مشــتركين شركت آب و فاضالب روستايى استان 
همــدان با بيان اينكه ورود دســتگاه قضايــى و جريمه هاى نقدى 
عاملى بازدارنه براى متخلفان اســت اظهار داشت:ناآگاهى از تبعات 
انشــعابات غير مجاز موجب مى شود تا برخى از افراد به اين نوع از 

بهره بردارى غير مجاز روى آورند.
گفتنى است؛ 159 هزار مشترك آب و فاضالب در روستاهاى همدان 

وجود دارد.

رئيس انجمن ژنتيك ايران:

استفاده از دانش نوين درصد واردات را به شدت كاهش مى دهد

 در پايان مردادماه چراغ دومين جشنواره 
ملى مبل منبت ايران زمين در مالير روشــن 
مى شــود تا در اين وانفســاى مشــكالت 
اقتصادى، تحريم ها و ... نفس تازه اى به جان 

هنر و صنعت بدمد.
 نماينده مــردم مالير در مجلس شــوراى 
اســالمى در اين رابطه گفت: پايتخت منبت 
ايران در شرايطى به استقبال دومين جشنواره 
ملى مبل منبت مى رود كــه به همت اهالى 
ماليــر و تالش صاحب نظران و مســئوالن 
شهرســتان، امروز مالير به دو بال «انگور» و 

«منبت» در سراسر كشور شناخته مى شود.
محمد كاظمى افــزود: پس از ثبت مالير به 
عنــوان پايتخت منبت ايــران با تالش هاى 
انجام شــده در راســتاى برگزارى نخستين 
جشنواره منبت در سال گذشته، دومين دوره 
اين جشــنواره در هفته نخست شهريورماه 

سالجارى برگزار مى شود.
وى اظهــار كرد: با توجه بــه پيش بينى ها و 
برنامه ريزى هاى صــورت گرفته از مدت ها 
قبل، انتظار مى رود دومين جشــنواره منبت 

مالير با شكوهى مضاعف برگزار شود.
كاظمى ادامه داد: برپايى مراســم و آئين هاى 
مختلف در فاصله 29 مرداد تا 8 شهريور 97
در مناطق متخلف شهرستان مانند جوكار و 
سامن، حضور گردشگران داخلى و خارجى 
براى بازديد از توليدات منبت مالير و استفاده 
از بسترهاى تبليغى براى معرفى محصوالت 
چوبى و منبت ماليــر از جمله برنامه هايى 
است كه در همين راستا تعريف شده و اجرا 

مى شود.

وى گفــت: فرماندارى ويژه شهرســتان، 
شــهرداران و اعضاى شــوراهاى شــهر 
و روســتا، اداره ميــراث فرهنگــى، اداره 
صنعــت، معــدن و تجــارت، آموزش و 
پرورش، اتاق اصناف و نيروى انتظامى از 
جمله دستگاه هايى هستند كه در برگزارى 

اين جشنواره دخيل اند.
جشنواره ملى مبل منبت بايد گوياى فرهنگ 
و تمدن غنى مالير باشــد معاون سياســى، 
اجتماعى فرماندارى مالير نيز در گفت وگو 
با ايسنا، با اشاره به اينكه در شهريورماه مالير 
ميزبان دومين جشنواره ملى مبل منبت است، 

تأكيد كرد: اين جشنواره بايد گوياى فرهنگ 
و تمدن غنى شهرستان باشد و در خور شأن 
مردم و هنرمندان اين شهرستان برگزار شود.

سعيد كتابى با بيان اينكه يكى از ظرفيت هاى 
شهرســتان مالير مبل منبت است كه بايد با 
برگزارى جشنواره هاى متعدد اين پتانسيل را 
به كشــور و جهان بشناسانيم، افزود: به طور 
قطع حوزه مبل منبت در توسعه و پيشرفت 
مالير بسيار موثر است و بايد همه توان خود 

را در اين زمينه به كار بنديم.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه برگزارى جشــنواره 
ــل  ــكارى و تعام ــد هم ــت نيازمن ــل منب مب

همــه دســتگاه هاى اجرايــى شهرســتان 
قــوت  نقــاط  بايــد  داد:  ادامــه  اســت، 
ــاط  جشــنواره ســال گذشــته احصــاء و نق

ــود. ــرف ش ــز برط ــف ني ضع
كتابى خاطرنشان كرد: نمايندگان مردم مالير 
در مجلس شــوراى اسالمى تأكيد زيادى بر 
پُربارتر برگزار شــدن اين جشنواره داشته و 
همــكارى الزم را نيز در اين زمينه دارند، از 
ســوى ديگر براى با كيفت برگزار شدن اين 
جشنواره مجموعه فرماندارى شهرستان نيز 
پاى كار است و در اين زمينه از هيچ تالشى 

دريغ نمى كند.

جشنواره ملى «مبل و منبت» 
از امروز تا 8 شهريور 

مؤسسه ايثار در خدمت يادگاران 8 سال دفاع مقدس

1- تناقض گويي مســئوالن اســتان در دليــل ايجــاد فروچاله ها با 
واكنش مواجه شده اســت. گفته مي شود مديريت بحران استان دليل 
برداشــت هاي بي رويه در دشت كبودراهنگ را كشاورزي اعالم كرده 
است، در حالي كه كشاورزان از تعطيل شدن كار خود به دليل نبود آب 
و برداشت هاي نيروگاه سخن مي گويند. گفتني است بيشترين   استان 

در اطراف نيروگاه مفتح ايجاد شده است.
2- استان در قحط الرجالي انتصاب مدير ارشد مانده است. گفته 
مي شــود در حالي كه افكار عمومي در انتظــار معرفي چهره اي 
جديد و امتحــان داده براي جانشــيني نيكبخت هســتند، گويا 
گروه هاي سياســي و نماينده ها بــه گزينه هاي ضعيف و تكراري 
روي آورده انــد. گفتني اســت قرار اســت بزودي اســتانداران 
بازنشســته در ســطح كشــور به افتخار بازنشســتگي اجباري! 
نائــل شــوند و در اين زمينــه گروه هاي سياســي و گزينه هاي 

افتاده اند. تكاپو  به  شدت  به  خودخوانده 
3- برگزيدگان جشنواره «شهروند برتر» كليد شهر تحويل مي گيرند. 
گفته مي شود شوراي شهر قرار است به شهروندان برتر در روز تجليل، 
كليد اهدا كند. گويا اين طرح كه به پيشــنهاد رســانه ها بوده است، با 

استقبال دبير جشنواره مواجه شده است.
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دستگيرى باند سارقان تجهيزات دكل هاى مخابراتى در 
بهار

 فرمانده انتظامى شهرستان بهار از دستگيرى باند 7 نفره سارقان و كشف 4 فقره سرقت 
تجهيزات دكل هاى مخابراتى در اين شهرستان خبر داد.

بزرگعلــى نورى در گفتگو با مهر گفت: در پى وقوع چند فقره ســرقت تجهيزات دكل 
هاى مخابراتى، شناسايى سارق يا سارقان احتمالى در دستور كار كاركنان انتظامى و پليس 

آگاهى شهرستان بهار قرار گرفت.
وى افزود: با اشــراف اطالعاتى كاركنان پاســگاه انتظامى «همه كسى» شهرستان بهار و 
بررســى و بازديد از محل هاى ســرقت و جستجوى ســرنخ هاى موجود 2 نفر سارق 

سابقه دار در اين خصوص شناسايى شدند. نورى عنوان كرد: هر 2 متهم در يك عمليات 
غافلگيرانه دستگير و در بازجويى هاى فنى و تخصصى به 4 فقره سرقت تجهيزات دكل 

هاى مخابراتى در شهرستان با همدستى 4 نفر اعتراف كردند.
فرمانده انتظامى شهرســتان بهار با اشــاره به اين كه يك نفر خريدار اموال مسروقه نيز 
با همكارى متهمان دستگير شــد، گفت: براى جلوگيرى از سرقت تجهيزات دكل هاى 
مخابراتــى بايد ضريب امنيتى محل هاى نصب بررســى و نقاط نفوذ پذير اصالح و در 

محل هاى مطمئن نصب شود.
 كشف 102 راس دام قاچاق در بهار

فرمانده انتظامى شهرســتان بهار همچنين از كشف 102 راس گوسفند قاچاق خبر داد و 

گفت: روز گذشــته كاركنان انتظامى پاسگاه حسين آباد اين شهرستان بهار، محموله اى 
شامل 102 راس گوسفند فاقد مجوز بهداشتى و قاچاق را از يك دستگاه كاميون كشف 

كردند.
وى  افزود: ارزش اين محموله برابر نظر كارشناســان يك ميليارد ريال برآورد شد و دام 
هاى فاچاق از مرز هاى غربى كشــور به قصد ورود به استان هاى مركزى بارگيرى شده 

بود.
فرمانده انتظامى شهرستان بهار با اشاره به اينكه 2 نفر در اين خصوص به مرجع قضائى 
معرفى شــدند به شهروندان توصيه كرد: در صورت برخورد با هرگونه موارد مشكوك با 

پليس 110 تماس بگيرند.

خبـر

72 پروژه عمرانى به مناسبت هفته دولت 
در اسدآباد افتتاح مى شود

 پرويــن ســليمى- خبرنگار 
همــدان پيام: به مناســبت هفته 
دولــت 72 پــروژه عمرانــى با 
اعتبارى افزون بــر 12ميليارد و 
500 ميليون تومان در شهرستان 
اســدآباد افتتاح و يا بهره بردارى 

مى شود.
فرماندار اســدآباد در نشستى با 
خبرنگاران با بيان اينكه پروژه هاى 
ملى و استانى شهرستان با ســرعت خوبى در حال انجام است، اظهار 
داشــت: كمك هاى بســيارى براى پروژه هاى ملى شهرستان عالوه بر 
پيگيرى استاندار توســط نماينده شهرستان در مجلس شوراى اسالمى 

داشته ايم.
كريم حميدوند با اشاره به پروژه ملى تعريض راه اسدآباد-قروه گفت: 
در حال حاضر اين پروژه داراى 10 ميليارد تومان اعتبار بوده و مناقصه 

آن در حال انجام است.
اين مســئول درباره كنار گذر اسدآباد نيز تصريح كرد: پروژه كنار گذر 
اسدآباد با سرعت خوبى در حال انجام بوده و در تالشيم با اخذ تعهد از 

پيمانكار مربوطه اين طرح را قبل از فرارسيدن اربعين به اتمام برسانيم.
فرماندار اسدآباد با اشاره به اينكه پروژه آب و فاضالب شهرى اين شهر 
نيز با سرعت خوبى در حال پيشرفت است، بيان كرد: در اين عرصه نيز 
حفارى هايى در سطح شهر انجام گرفته كه موجب نارضايتى بسيار مردم 
شده است در حاليكه اين حفارى ها انجام نشود پروژه آب و فاضالب 

نيز پيشرفت نمى كند و اعتبار اختصاص يافته به پروژه نيز باز مى گردد.
حميدوند درباره تســهيالت اشتغال روستايى و فراگير گفت: براساس 
دســتورالعمل موجود محدوديتى در اين زمينه وجــود ندارد و اهالى 
شهرستان در هر زمينه كه آمادگى سرمايه گذارى داشته باشند مى تواننداز 
اين تسهيالت اســتفاده كنند بنابراين همكارى الزم با آنان در رابطه با 
تغيير كاربرى و اسناد و وثيقه انجام مى گيرد و بانك ها نيز موظفند اسناد 

روستايى را به عنوان وثيقه قبول كنند.
وى با بيان اينكه رسته هاى  تسهيالت اشتغال فراگير و روستايى افزايش 
يافته، عنوان كرد: افزايش رسته هاى تسهيالت اشتغال روستايى و فراگير 
كار را براى جذب هر چه بيشــتر سهميه اختصاص يافته به شهرستان 
آســانتر كرده و جذب حداكثرى اين تســهيالت بى نظير را تسهيل و 
تسريع ميكند.فرماندار اسدآباد با بيان اينكه از ابتداى سال تاكنون 181 نفر 
بيمه شده جديد توسط تامين اجتماعى شهرستان ثبت شده است اظهار 
داشت: در راستاى توســعه گردشگرى نيز روستاى هدف گردشگرى 
ملحمدره و گردنه اســدآباد ظرفيت مناســبى براى اجراى طرح هاى 
گردشگرى ســالمت دارند به همين دليل ما از از سرمايه گذاران داراى 

طرح براى اجرا در اين مناطق با پرداخت تسهيالت استقبال مى كنيم.
وى از كلنگ زنــى و آغاز عمليــات اجرايى احــداث كارخانه رينگ 
آلومينيوم خودرو شهرستان اســدآباد در آينده نزديك خبر داد و اظهار 
داشت: در حال حاضر براى آغاز عمليات اجرايى اين كارخانه صنعتى 
2 شركت تشكيل  و يك تيم 3 نفره نيز براى خريد تجهيزات مورد نياز 
و تكنولوژى الزم كارخانه به چين اعزام شــده اند كه با انجام شدن كار 

عمليات اجرايى پروژه آغاز مى شود.
اين مســئول افزود: كارخانه كاغذ سنگ با سرمايه گذارى 100 ميليارد 
تومان و ظرفيت 20 هزار تن نيز با مشاركت بخش دولتى و خصوصى 
در شهرك صنعتى شهرستان احداث مى شود كه اشتغالزايى مستقيم اين 

كارخانه پس از افتتاح و بهره بردارى 200 نفر خواهد بود.
وى از افتتاح پروژه اســتخر سرپوشــيده بانوان شهرستان در دهه فجر 
امسال خبر داد و گفت: براى راه اندازى سينما در سالن اجتماعات اداره 

فرهنگ و ارشاد نيز از سرمايه گذار بخش خصوصى حمايت مى كنيم.
فرماندار اسدآباد بيان كرد: هر اداره اى كه در بخش پيرسلمان نسبت به 
راه اندازى نمايندگى اقدام كند قول مى دهم كه از اعتبارات سال آينده 50

ميليون تومان اعتبار به آن اختصاص دهم.
حميدوند در جواب سؤالى در خصوص سينما افزود:  براي ايجاد سينما 
اگر ســرمايه گذاري بخواهد در زمينه ســينما فعاليت كند، من فضا در 

اختيارش قرار مي دهم و هر كمكي نياز باشد، حمايت مي كند.

كشف 12 ميلياردتومان 
مواد خوراكى و ظروف احتكار شده در بهار

 فرمانده انتظامى اســتان همدان از كشــف مواد خوراكى و ظروف 
تفلون احتكار شده به ارزش 12 ميليارد و 500 ميليون ريال در شهرستان 

بهار خبر داد.
بخشــعلى كامرانى صالح در گفتگو با مهر گفت: با اشــراف اطالعاتى 
كاركنان پليس امنيت عمومى شهرســتان بهار، 2 انبار حاوى انواع مواد 
خوراكى و ظروف تفلون قاچاق كشــف شــد.وى افزود: طى بازرسى 
از اين 2 انبار، 143 تن انواع مواد خوراكى احتكار شــده از جمله قند، 
حبوبات، شكر، برنج، روغن به ارزش 6 ميليارد و 500 ميليون ريال و 18
هزار و 274 عدد ظروف تفلون خارجى به ارزش 6 ميليارد ريال كشف 
شد. وى گفت: در مجموع 12 ميليارد و 500 ميليون ريال كاال كشف و  

متهم با تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى شد.

امانتداري در خبر از وظايف اصلي 
خبرنگاران است

 كبودراهنــگ- حميدي- خبرنــگار همدان پيــام: خبرنگاران بار 
ســنگيني بر عهده دارند و امانتــداري در خبر يكي از وظايف اصلي 

خبرنگاران است.
رئيس اداره برق شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين مطلب در نشست 
خبري با خبرنگاران اظهار داشت: خبرنگاران قشر زحمتكشي هستند 
و آنها اخبار را به ســختي منعكس مي كنند و هدف ما نيز حمايت از 

اين افراد است.
علي هايــل همداني افــزود: اگر دكه هــاي مطبوعاتي دخل شــهر 
كبودراهنگ فقط روزنامه فروشــي كنند نيز از آنها حمايت مي كنيم و 
براي تغيير تعرفه آنها با استان رايزني مي كنيم تا برق دكه هايي كه مجوز 

دارند با تعرفه هاي پايين محاسبه شوند.
مدير فرهنگ و ارشــاد اســالمي نيز در اين نشســت اظهار داشت: 
خبرنگاران پل ارتباطي بين مردم و مسئوالن هستند و آنها مي توانند با 
انتقادهاي سازنده خود در جهت رشد و توسعه و پيشرفت شهرستان، 

گام هاي مثبتي بردارند.
قره باغي در ادامه از رئيس اداره برق شهرستان خواستار شد در جهت 
حمايت از دكه داران در چارچوب قانون تعرفه هاي دكه هاي مجوزدار 

را با قيمت مناسب تري محاسبه كنند.

افتتاح 14 واحد مسكن با كمك خيران 
تويسركانى 

 رئيس كميته امداد شهرستان 
واحد  گفــت: 14  تويســركان 
مســكن با هزينــه 400 ميليون 
هاى  خانــواده  جهــت  تومان 
ايتام و محسنين با كمك خيران 

تويسركانى افتتاح شده است. 
 محمد مــرادى ، رئيس كميته 
به  تويسركان  شهرســتان  امداد 
خبرنــگار شبســتان گفت: 14 

واحد مســكن جهت خانواده هاى ايتام و محســنين با كمك خيران 
تويســركانى افتتاح شده كه از اين تعداد  10 واحد تكميل و تحويل 

داده شده است.
وى با بيان اينكه 4 واحد در حال تكميل است، افزود: واحد ها از 50 
متر تا 74 متر با حدود 400 ميليون تومان هزينه  صرف اين واحدها 
شده اســت.وى اظهار داشت: هزينه اين واحدها شامل   10 ميليون 
تومان از صندوق خيريه(موسسه خيريه دارااليتام اميرالمومنين ايران 
خــودرو) ، 15 ميليون تومــان آورده مددجو و كمك خيران و باقى 

مانده از منابع امدادى بوده است .
رئيس كميته امداد تويســركان بر لزوم مشــاركت خيران در ساخت 
مســكن براى مددجويان تحت حمايت كميته امــداد تأكيد كرد و 
افزود: خيران نيكوكار مى توانند با مشاركت در «طرح رضوان» كميته 

امداد يارى گر اين نهاد در تأمين مسكن مددجويان باشند.
مرادى خانه دار كردن ايتام و نيازمندان زير پوشــش را از سياســت 
هاى كميته امداد برشــمرد و افزود:  كه در صورت تامين زمين ، با 

مشاركت خيرين اين عمل انسان دوستانه صورت مى پذيرد.

پ
آگهي ارزيابي كيفي شركت گاز استان همدان سهامى خاص
مناقصه شماره 26-97 يك مرحله اي با شماره مجوز 1397,2364(نوبت اول)

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه: احداث شبكه توزيع و ساخت و نصب انشعابات به صورت پراكنده در شهرستان نهاوند 
و روستاهاي تابعه شركت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه مذكور را از طريق مناقصه 

به شرح ذيل به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد.
شرح مختصر كار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 5/638/632/000 (پنج ميليارد و ششصدوسي وهشت ميليون و ششصد و 
سي دو هزار ريال) مي باشد.

نهصدوسي ويك  و  ميليون  (دويست وهشتادويك  مناقصه 281/931/000  در  شركت  تضمين  مبلغ   -2
هزار ريال) مي باشد كه به صورت يكي از تضامين قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتي مي باشد.

3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد.
متقاضيان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي 
اقدام  ذيل  اينترنتي  آدرس  به  كيفي  ارزيابي  اسناد  دريافت  به  نسبت  مذكور،  مناقصه  در  شركت  جهت 

نمايند.
تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي حداكثر تا ساعت 11 روز يكشنبه 1397/06/14 مي باشد.

محل تحويل همدان، ميدان شيرسنگي، ساختمان مركزي شركت گاز استان همدان، طبقه اول، اتاق 207، 
امور قراردادها مي باشد.

تاريخ بازگشايي پاكات مالي متعاقباً  در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
*ضمناً هزينه درج آگهي به عهده پيمانكار برنده خواهد بود.

تلفن: 4-38260571، 8-38261075، دورنويس: 081-38256207
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده در نوبت دوم 
شركت تعاونى مصرف كاركنان برق همدان 

هيأت مديره شركت تعاوني

بنا به تصميم هيأت مديره شركت تعاونى، جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونى مذكور  
راس ساعت9 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/6/15 در محل سالن اجتماعات شركت توزيع برق همدان واقع در خيابان مهديه 

برگزار مى شود.
بدينوسيله از كليه اعضا (صاحبان سهام) دعوت مى گردد در تاريخ و ساعت مقرر در مجمع عمومى فوق  حضور بهم رسانيده 
و يا وكالى خود را با توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومى، حداكثر يك روز قبل از تاريخ مجمع عمومى، 

به هيأت مديره تعاونى كتباً معرفى نمايند.
دستورات جلسه:

1- گزارش كتبى هيأت مديره و بازرسان در مورد عملكرد سال 96
2- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 96 و تصميم در خصوص نحوه تقسيم سود سال هاي 95 و 96

3- تصويب بودجه و تعيين خط مشى شركت  تعاونى در سال 1397
4- انتخاب بازرس اصلى و على البدل 

5- طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضاء شركت تعاوني
6- طرح و تصويب پاداش هيأت مديره 

7- طرح و تصويب انتخاب روزنامه، جهت درج آگهي شركت تعاوني 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به صورت فوق العاده 
شركت تعاوني مصرف فرهنگيان و كاركنان دولت اسدآباد (نوبت دوم)

هاشم صوفي - هيأت مديره شركت تعاوني مصرف فرهنگيان و كاركنان دولت در اسدآباد

بنا به تصويب هيئت مديره شركت تعاوني مصرف فرهنگيان و كاركنان دولت اسدآباد مجمع عمومي عادي به صورت فوق العاده ساالنه (نوبت 
دوم) شركت رأس ساعت 5 بعدازظهر روز چهارشنبه 97/6/14 در محل سالن دبستان شهيد موسوي واقع در خيابان دكتر چمران كوچه 
شهيد صالحي بعداز حوزه علميه برادران برگزار مي گردد لذا از كليه اعضا (صاحبان سهام) دعوت مي شود در تاريخ و ساعت تعيين شده 
با در دست داشتن كارت عضويت و كارت ملي در مجمع عمومي فوق الذكر حضور بهم رسانند و يا طبق ماده 19 آيين نامه تشكيل  مجامع 
عمومي  نماينده تام االختيار خود را با در دست داشتن كارت عضويت و تكميل فرم وكالتنامه در دفتر فروشگاه از ميان اعضا يا خارج از 
اعضاء معرفي نمايند. ضمناً جهت دريافت و تكميل فرم وكالتنامه  از مورخه 97/6/10 الي 97/6/13 هر روز از ساعت 16 الي 20 مي توانند به 

دفتر فروشگاه مراجعه نمايند.
دستور جلسه: 

1- گزارش هيأت مديره و بازرسان 
2- تصويب بيالن و صورتحساب هاي مالي شركت در سال 1396

3- پيش بيني و تصويب بودجه شركت براي سال مالي 1397 و تعيين خط مشي شركت 
4- تصميم گيرى و تعيين تكليف در خصوص سود سهام سال 1396

5- انتخاب بازرسان شركت تعاوني 
6- تصويب گزارش تغييرات سرمايه اعضا 

7- تصويب و دريافت وام و تسهيالت از بانك هاي دولتي و خصوصي 

تاريخ انتشار: 97/5/29

كارت دانشجويي علي تيمورزاده فرزند سعيد به شماره 
ملي 3920575873 رشته شيمي كاربردي (كارشناسي) 
دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9332105003 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد

كارت دانشجويي محمد صوفي به شماره ملي 
4000254626 و شماره دانشجويي 9521212024 

دانشجويي رشته دبيري الهيات و معارف اسالمي از 
دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مقصودي همدان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسى معدن استان 
همدان به نام اينجانب بابك برفر به شماره 270331 

مفقود گرديده است. شايان ذكر است تاريخ اعتبار پروانه 
مذكرو خاتمه يافته و از درجه اعتبار ساقط مى باشد

 اسالمشــهر آق گل از جمله نقاطى در 
كشــور اســت كه به تازگى به شهر تبديل 
شده و در ابتداى مسير توسعه، چشم انتظار 
بهره منــدى از خدمات رفاهــى مطابق با 

مناطق شهرى است.
اسالمشــهر آق گل كــه در 55 كيلومترى 
همــدان و 40 كيلومترى مالير واقع شــده 
و داراى 6 هزار تن جمعيت اســت، آذرماه 
سال 95 در تقسيمات كشــورى به عنوان 

شهر شناخته شد.
تاكنــون مســائل، مشــكالت و نيازهاى 
متعددى از سوى مسئوالن شهرستان مالير 
براى اين شــهر جديد احصا و شناســايى 
شــده اســت و بارها در جلسه هاى مكرر 
نماينــدگان مجلس و مســئوالن مالير با 
مديران كل اســتانى اين مطالبات مطرح و 
براى به تحقق رســيدن آنها پيگيرى هاى 

مجدانه اى صورت گرفته است.
استقرار نمايندگى برخى دستگاه هاى اجرايى 
و يكى از شــعبه هاى بانكى در اين شــهر، 
توسعه فضاها و مراكز و تجهيزات آموزشى، 
ورزشى و بهداشتى، تجهيز راه ها و روشنايى 
معابر و ســاير درخواست هايى كه مطابق با 
نيازهاى يك شــهر جديد اســت، از جمله 

مطالباتى بود كه در دست پيگيرى است.
خوشبختانه با همت دولت تدبير و اميد در 
راســتاى اجراى طرح تحول نظام سالمت 
اقدامات بســيار ارزنده و چشــمگيرى در 
حوزه بهداشــت و درمان اين شــهر انجام 
شد كه نمونه بارز آن هزينه كرد 15 ميليارد 
ريــال اعتبار براى احــداث مركز درمانى، 
2 خانه بهداشــت، خانه زيســت و ساير 

تجهيزات بهداشتى و پزشكى است.
به رغم وجود همه مشــكالت و تنگناهاى 
مالى در كشور، اقدامات خوبى در راستاى 
شهر شدن اسالمشــهر آق گل انجام شده 
است و دولت در تالش براى رفع نيازهاى 
آق  اسالمشهر  همچون  محروم  شــهرهاى 
گل بــه ويژه در حوزه عمرانى و اشــتغال 
اســت و اين اولويت هــا را در راس قرار 

داده است.
در همين راستا به منظور بررسى مشكالت 
اسالمشهر آق گل و تحقق وعده هاى داده 
شده از ســوى مسئوالن، نشستى با حضور 

فرماندار ويژه مالير، محمد كاظمى نماينده 
مجلــس و چند تن از مديــران كل همدان 
و جمعــى از مديــران اين شهرســتان در 
شهردارى اين شهر برگزار شد كه مصوبات 

بسيار خوبى در پى داشت.
به گــزارش ايرنا معاون اســتاندار همدان 
و فرمانــدار ويژه مالير روز شــنبه در اين 
نشست، اسالمشهر آق گل را داراى ظرفيت 
هاى ويژه براى توسعه و آبادانى دانست و 
بــر روند ارائه خدمات به مردم اين شــهر 

تاكيد كرد.
بــاب اهللا فتحى با تاكيد بر اينكه روند ارائه 
خدمات در اسالمشهر آق گل بايد همپاى 
ساير نقاط شهرستان باشــد اظهار داشت: 
از زمان تاســيس شــهردارى در اين شهر 
خدمات بســيار خوب و متنوعى توســط 
دولت تدبير و اميد ارائه شده است كه اين 

روند بايد شتاب گيرد.
وى بــا تقديــر از پيگيرى هاى مســتمر 
نمايندگان مالير در به ثمر رسيدن مطالبات 
و حل مشكالت اين شهر افزود: عضويت 
دو تن از بانوان در شــوراى اسالمى شهر 
اسالمشهر آق گل نشــان از فرهنگ باالى 
مردم اين شــهر و توجه ويــژه به ظرفيت 

بانوان دارد.

فرماندار ويژه مالير بر لزوم افتتاح و تحويل 
مدرسه بنياد بركت در اسالمشهر آق گل در 
ده روز قبل از آغاز ســال تحصيلى جديد 
تاكيد كرد و گفت: با توجه به مشكالت و 
نيازهاى دانش آموزان به فضاى آموزشــى 
هر چه سريعتر اين مدرسه تكميل و افتتاح 

شود.
فتحى همچنين انتقال سريع آب و فاضالب 
روستايى به آبفاى شهرى و تمهيد مقدمات 
الزم براى حفر يك چــاه ذخيره ديگر در 
مواقــع كمبود آب در اسالمشــهر آق گل 
را خواســتار شــد و بيان كرد: مديران كل 
آمــوزش و پــرورش و ورزش و جوانان 
اســتان قول هاى مســاعدى براى تجهيز 
فضاهاى آمورشى و ورزشــى داده اند كه 

بايد هر چه سريعتر محقق شود.
نماينده مــردم مالير در مجلس شــوراى 
اســالمى اسالمشــهر آق گل را در ابتداى 
مسير توســعه و آبادانى و نيازمند حمايت 
هاى ويــژه دانســت و گفــت: از تمامى 
ظرفيت هاى شهرستان بايد براى پيشرفت 

اين شهر استفاده كنيم.
محمــد كاظمى بيان كرد: بــا پيگيرى هاى 
فراوان موفق شديم موافقت ايجاد يك شعبه 

بانك كشاورزى در اين شهر را بگيريم.

وى تاميــن چند مرحله بودجه براى تجهيز 
شــهردارى، اخذ يك ميليارد ريال اعتبار از 
وزير ورزش و جوانان براى ديوار كشــى 
زمين فوتبــال و جذب اعتبارات مورد نياز 
براى تجهيز فضاهاى آموزشــى، ورزشــى 
و بهداشــتى را از ديگــر اقدامات موثر در 

اسالمشهر آق گل برشمرد.
نائب رئيس كميســيون حقوقى و قضايى 
مجلس دهم با بيــان اينكه وجود تنها يك 
ســالن ورزشى با زيربناى 400 مترمربع در 
شان جوانان اين شهر نيست تاكيد كرد: نياز 
اســت با همكارى مردم و خيران اين شهر 
و حمايت هاى اداره كل ورزش و جوانان 
استان مقدمات الزم براى احداث يك سالن 

جديد ورزشى مهيا شود.
كاظمى توسعه فضاها و تجهيزات آموزشى 
در مدارس اين شهر را نيز مورد تاكيد قرار 
داد و گفت: تنها مدرســه كانكســى مالير 
در اين شــهر است كه با كمك بنياد بركت 
مدرســه در حال ساخت است و تا قبل از 

بازگشايى مدارس بايد تحويل شود.
وى ادامه داد: مركز جامع سالمت اين شهر 
نيز با اعتبارى بالغ بر ده ميليارد ريال شامل 
داروخانه  آزمايشگاه،  همچون  هايى  بخش 

و CPR در حال ساخت است.

اسالمشهر آق گل
 در ابتداى مسير توسعه
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سالمت

كارت سالمت رايگان 
براى خادمان موكب ها صادر مى شود

 رئيس گروه مهندســى بهداشــت محيط و حرفهاى معاونت امور 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: در آستانه اربعين حسينى 
اداره بهداشت براى تضمين سالمت زائران، كارت سالمت به صورت 

رايگان براى خادمان موكب ها صادر مى كند.
حسينعلى نوروزى در نشست هم انديشى دستاندركاران نظام سالمت 
اســتان همدان در بحــث اربعين، اظهار كرد: يكــى از جدى ترين و 
چالش زاترين مشــكلى كه در برگزارى مراســم اربعين وجود دارد، 
گســتردگى اين حوزه بوده و بيشترين مشكالت در بخش آب، غذا، 
اســكان و تهيه و محل غذا اســت و با وجود اقداماتى كه در اين پنج 
ســال انجام شده همچنان در بسيارى از مباحث اساسى گرفتارى هاى 

خاص خود را داريم.
وى بيان كرد: هماهنگى بين بخشــى مطلوب، اطالع رسانى و آموزش 
همگانى، كنترل و بازرســى بهداشت، پيگيرى گزارش هاى مردمى از 
طريق ســامانه 190 به عنوان سياســت هاى بهداشت محيط در زمينه 

اربعين محسوب مى شود.
به گزارش ايســنا، وى با بيان اينكه بايد از ظرفيت همه دستگاه ها 
در آموزش هاى ســفر اربعين استفاده كرد، ادامه داد: صداوسيما در 
اين حوزه به خوبى وارد شده است اما جاى كار دارد و بايد از اين 

طريق زائران درباره نحوه مراقبت هاى ممكن در ســفر آشنا شوند.
نوروزى بــا بيان اينكه در مجــوز دادن به ايســتگاه هاى صلواتى و 
موكب ها دقت بيشترى صورت گيرد، تأكيد كرد: اگر بتوانيم موكب ها 
و ايستگاه هاى صلواتى را متقاعد كنيم كه امكانات بهداشتى الزم را در 
دسترس داشته باشند، مى توانيم ادعا كنيم كه در حوزه بهداشت محيط، 

اقدام موثرى انجام داده ايم.
وى بــا تأكيد بر نظــارت كافى در تهيه و توزيــع موادغذايى در ايام 
اربعين، خاطرنشــان كرد: ابتدايى ترين مســائل بهداشتى در برخى از 
موكب ها رعايت نمى شــود و در برخى از موارد، مواد تاريخ مصرف 
گذشته و بدون تجهيزات سرمايشــى و گرمايشى براى طبخ استفاده 

مى شود.
رئيس گروه مهندســى بهداشــت محيط و حرفهاى مركز بهداشــت 
اســتان همدان با بيان اينكه زائران در انتخاب موكب هاى اســتراحت 
بايد دقت نظر داشته باشند، عنوان كرد: موكب داران بايد مكان مناسبى 
مجزا از مكان طبخ و تهيه غذا را به اســتراحت و صرف غذاى زائران 
اختصاص دهند و تأكيد شــود كه زائــران باقيمانده غذاى خود را به 
همراه خود نبرند چرا كه ممكن اســت به علت گرمى هوا، غذا فاسد 

شده باشد.
وى درباره بهداشــت آب نيز گفت: موكب داران، موكب هاى خود را 
در مكان هايى مستقر كنند كه به منابع آب سالم و سيستم دفع مناسب 
فاضالب دسترسى داشته باشد و براى طبخ غذا با آب سالم بهداشتى 

اين امر انجام شود.
 ادارات يك مــاه مانــده به آغــاز پيــاده روى اربعين 

برنامه ريزى مى كنند
عضو هيأت علمى گروه پرستارى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: 
وجود موازى كارى بين دســتگاه ها و نهادهاى متولى برگزارى مراسم 

اربعين مانع از ارائه خدمات بهتر به زائران مى شود.
آرزو كرم پوريان هم به شــرح وظايف فوريت هاى پرشــكى در ايام 
اربعين اشاره و اظهار كرد: پياده روى اربعين، حج و به تازگى راهپيمايى 
28 صفر براى شهادت امام رضا(ع) به عنوان اصلى ترين تجمعات انبوه 

مذهبى شناخته مى شوند.
وى با اشــاره به تجمع جمعيتى زياد در مراســم اربعين، عنوان كرد: 
با توجه بــه جمعيت زياد و اهميت اين برنامه، دو ســال زمان براى 
برنامه ريزى اين مراسم نياز اســت كه متأسفانه همه برنامه ريزى هاى 

ادارات ما در يك ماه مانده به آغاز اربعين انجام مى شود.
اين مدرس دانشكده پرستارى دانشگاه علوم پزشكى همدان تصريح 
كرد: در طول سال 61 مراسم مذهبى در كشور انجام مى گيرد كه بيشتر 
اين موارد در تكايا و مساجد برگزار مى شود و لزوم اهميت مكان هاى 

اين مراسم امرى انكارناپذير است.
وى تصريح كرد: در سال 2017 در پياده روى آخر صفر 31 هزار زائر 
به مشــهد سفر كردند كه پيش بينى مى شود تا سال 2020 اين تعداد به 

800 هزار زائر افزايش يابد.
كرم پوريان تأكيد كرد: اربعين يك تجمع بين المللى اســت كه بيشتر 
كشــورها، ايران را براى عبور انتخاب مى كنند كه اين مســأله باعث 
تمركز و توجه بيشتر مسئوالن استانى به بحث بهداشت و نظارت هاى 

مستمر به عبور و مرور اين افراد را چندين برابر مى كند.
وى اظهار كرد: از آنجايى كه اربعين براســاس تقويم قمرى مشخص 
مى شــود از اين رو جابجايى تاريخ اين رويداد در فصول سرد و گرم 
وجود دارد كه هر فصل بيمارى ها و مشكالت خاص خود را به دنبال 

خواهد داشت.
ايــن مدرس به برخى از خطــرات احتمالى در حاشــيه اين رويداد 
اشــاره و بيان كرد: حوادث ترافيكى، حوادث آب وهوايى، مسموميت 
منوكســيدكربن در فصول ســرد، مســموميت هاى غذايــى، اپيدمى 
بيمارى ها، حوادث تروريســتى و آتش ســوزى ها بخشى از خطرات 

هستند.
وى با بيان اينكه زيرســاخت هاى ما نه بــراى داخل و نه براى خارج 
آماده هســتند، عنوان كرد: زائران بايد با آمادگى بيشــترى به اين سفر 
بروند كه ســازمان حــج و زيارت مى تواند آمــوزش هاى الزم را به 

زائران ارائه دهد.
رئيس ســتاد نظــارت بر امور درمان دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان نيز به بخشــى از فعاليت هاى دانشــگاه علوم پزشكى در 
راهپيمايى اربعين اشــاره كرد و گفت: آمادگى حداكثرى ناوگان 
عملياتى 115 براى پاســخگويى به حــوادث احتمالى، آمادگى 
و تجهيــز اتوبــوس آمبوالنس و تعيين محل هاى مناســب براى 
اســتقرار آن و آمادگــى مضاعف اورژانس هوايــى و موتورى 

است. پزشكى  فوريت هاى  وظايف  از  بخشى 

مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان:
راه آهن همدان ارزيابى زيست محيطى 

نمى شود
 مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان همدان گفت: 51 عنوان 
فعاليت توليدى، صنعتى، خدماتى و زيربنايى در كشور و استان همدان 

مشمول ارائه گزارش ارزيابى زيست محيطى هستند.
ســيدعادل عربــى در رابطه با 51 فعاليت مشــمول طــرح ارزيابى 
زيســت محيطى بيان كرد: هر واحدى كه جزء اين 51 مورد باشــد و 
بخواهد مســتقر شود تا گزارش خود را تحويل ندهد و توسط مشاور 
مربوطه گزارش آن تأييد نشــود، امــكان آغاز فعاليت براى آن وجود 
ندارد كه از جمله  اين پروژه هــا مى توان به كارخانه فوالد، محل هاى 

دفن نخاله هاى ساختمانى و بزرگرا ه ها اشاره كرد.
وى درباره تشــكيل هســته HSE مخفف بهداشت، ايمنى و محيط 
زيســت اظهار كرد: چند واحد بزرگ استان از آن دسته فعاليت هايى 
كه شامل اين طرح مى شــوند و در صورت ارائه گزارش ها كه اثرات 
زيســت محيطى آن بايد قبل از ساخت، حين ساخت و بعد از ساخت 
تأييد شود، مسئول آن پروژه موظف است در اولين فرصت نسبت به 

تشكيل هسته HSE اقدام كند.
عربى به ايســنا گفت: مسئول اين هســته بايد هر سه ماه يكبار يا هر 
فصل يكبار گزارشــى از وضعيت مديريت زيست محيطى پروژه در 
قالب فرمت مشخصى كه ارائه شده است، به اداره كل حفاظت محيط 

زيست استان تحويل دهد.
وى خاطرنشان كرد: سال گذشته رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
كشــور خواستار اجرايى شدن و پيگيرى اين طرح از ادارات استان ها 
شد اما مشــكلى كه وجود داشت اين بود كه طرح هاى بزرگ بعد از 
دريافــت مجوز از محيط زيســت ديگر به آن پايبنــد نبودند و چون 
پروژه هاى بزرگ اثر بزرگ زيســت محيطى دارند بنابراين دوباره اين 

طرح در آنها مورد توجه قرار گرفت.
مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان در ادامه گفت: اداره كل 
حفاظت محيط زيســت استان همدان قبل از دســتور معاون رئيس 
جمهور و رئيس ســازمان حفاظت محيط زيست هم اين طرح را در 

دستور كار داشت اما اجرايى نشده بود.
وى افزود: اداره كل حفاظت محيط زيست استان مكاتبات مختلفى را 
با واحد هاى تابعه شهرســتانى انجام داده كه به منظور داشتن پايش ها 
و نظارت بر عملكرد باشــد و طى مكاتباتى كه با واحد هاى مســئول 
داشــت تعهدات آنها را يادآورى و ابالغ كرد كه گزارشات فصلى را 
مطابق فرمت هاى گفته شــده و معرفى هسته HSE به اين اداره كل 

تحويل دهند.
عربــى با بيان نمونه هايى از اين  طرح گفــت: از نمونه هاى اين طرح 
مى توان به كارخانه هاى ســيمان، كارخانه  فوالد ويان، نيروگاه شهيد 
مفتح، شــهردارى همدان و برخى از پروژه هاى راه ســازى استان به 
تولى گرى راه و شهرسازى اشاره كرد كه با آنها مكاتبات الزم را انجام 

داده ايم تا گزارشات ارسال شود.
وى دربــاره برگزيده بودن برخى صنايع براى اجراى اين طرح اظهار 
كرد: عمده صنايعى كه مشمول اين طرح هستند، تحت عنوان صنعت 
سبز شناخته مى شوند و سيمان هگمتان، سيمان نهاوند، فوالد ويان و 
نيروگاه شــهيد مفتح مكان هايى بودند كه گزارشات خود را در قالب 

فرمت گفته شده ارائه مى كردند.
عربى با اشاره به پروژه هايى كه قبل از وضع طرح ارزيابى زيست محيطى 
آغــاز به كار كردند، توضيح داد: به عنوان مثال راه آهن در مناطق غربى 
كشور مشــمول اين طرح نيست و بعضى از شــبكه هاى ريلى مانند 
راه آهــن تهران به همدان كه از قبل بودند در زمان آغاز كارشــان اين 
طرح وجود نداشته و گزارشى در اين مورد ندارند اما راه آهن مالير به 
كرمانشاه گزارشى دارند كه البته گزارش ارزيابى نيست و در سطحى 
كوچك تر اســت و چون پروژه آغاز شده و مشغول به كار بودند يك 

گزارش مديريت محيط زيستى از آنها گرفته شده است.
وى در پايــان گفت: اين گزارش مديريــت مربوط به وضعيت فعلى 
پروژه براى بحث آلودگى ها و تخريب محيط زيستى است كه بگويند 
چه كارى در اين راستا انجام خواهند داد و مربوط به پروژه هايى است 

كه استثنائا آغاز شده و در ابتدا گزارشى نگرفته اند.

«دهكده سفال» در اللجين ساخته مى شود
 نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس با بيان اينكه بخشى از 
رنگ و لعاب از خارج وارد مى شــود و با افزايش نرخ ارز تهيه رنگ 
و لعاب براى توليدكنندگان نيز ســخت شده است، گفت: مقرر شد با 
وزارت صنعت، معدن، تجارت مطرح شود كه اين مواد اوليه مشمول 

ارز گران قيمت نشود.
محمدعلى پورمختار به تشريح وضعيت شهر جهانى سفال پرداخت و 
اظهار كرد: جلسات متعددى با سازمان برنامه بودجه و ميراث فرهنگى 
انجام شده تا طرح جامعى از شهر جهانى سفال تهيه شود كه بنابراين 

مقدمات كار نيز فراهم شده است.
وى با بيان اينكه در آخرين جلســه اى كه در سازمان برنامه و بودجه 
داشــتيم، تصميمات خوبى گرفته شــد؛ افزود: مقرر شد دو دانشگاه 
بوعلى سينا و دانشــگاه صنعتى در نحوه توليد و طراحى سفال ورود 
داشته باشــند كه بودجه الزم را نيز ســازمان برنامه و بودجه خواهد 

پرداخت.
نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس شــوراى اسالمى از ايجاد 
«دهكده ســفال» در اللجين خبر داد و به فارس گفت: «دهكده سفال» 

توسط بخش خصوصى ايجاد خواهد شد.
وى با بيان اينكه «دهكده سفال» نگاه جديدى از نظر معمارى با شكل 
و شمايل قديمى است، گفت: با توجه به اينكه كارگاه قديمى سفال در 
اللجين وجود دارد و نبايد اجازه داد، معمارى كارگاه هاى سفال قديمى 
به فراموشــى سپرده شود، بر اين اســاس براى لزوم احياى كارگاه ها، 
400 كارگاه در طراحى «دهكده سفال» با شكل قديمى و فروشگاه هاى 

مختلف همراه با مراكز اقامتى و تفريحى ديده شده است.

ديركل تبليغات اسالمى استان همدان:
دشمن با ايجاد اخالل در امور اقتصادى قصد ضربه زدن 

به نظام را دارد
  مديركل تبليغات اسالمى استان همدان گفت: دشمن با ايجاد اخالل در امور اقتصادى 

قصد ضربه زدن به نظام را دارد.
 حجت االســالم على دشتكى ظهر يكشنبه در جلسه ســتاد شئون فرهنگى در مناسبت 
هاى مذهبى اســتان همدان به دشمنى هاى ديرينه آمريكا و استكبار با جمهورى اسالمى 
اشــاره كرد و اظهارداشت: هرجا در جمهورى اسالمى نقاط قوت داشته ايم دشمن از آن 
نقطه ورود و سعى كرده ضرباتى وارد كند كه البته ما هم گاهى تحت تاثير تبليغات سوء 

دشمنان واقع شديم اما بايد هوشيار باشيم.
وى بابيان اينكه نظام جمهورى اســالمى ايران در زمينه هاى رفاهى براى مردم كارهاى 
بزرگى انجام داده به گونه اى كه حتى آثار آن در نقاط محروم شهر هم مشاهده مى شود، 
گفت: درحال حاضر كوچه ها و پس كوچه هاى شهر مملو از خودرو است در صورتى 

كه در زمان طاغوت در يك محله دو عدد خودرو هم مشاهده نمى شد.
مديركل تبليغات اســالمى استان همدان با تاكيد براينكه دشمن از طريق ايجاد اخالل در 
نظام اقتصادى قصد ضربه زدن به نظام را دارد، گفت: مسئوالن بايد مديريت هوشمندانه 

اى در پيش گيرند تا در اين زمينه دشمنان موفقيتى حاصل نكنند.
به گزارش خبرنگار مهر،حجت االســالم دشــتكى در بخش ديگرى از ســخنان خود 
به اولويت هاى تبليغى پرداخت و گفت: اعضاى ســتاد شــئون فرهنگى بايد نظرات و 

پيشنهادات خود را تا يك هفته آينده در اين زمينه به دبير خانه ستاد ارائه كنند.
وى در ادامه مســأله بومى سازى در عزادارى محرم را مورد اشاره قرارداد و بابيان اينكه 
اين موضوع حائز اهميت اســت به عزادارى اجتماع مردم زنجان كه قدمتى بيش از 60

سال دارد اشاره كرد و گفت: اين نوع عزادارى در استان زنجان نهادينه شده و نبايد انتظار 
داشته باشيم همه استان ها شبيه زنجان باشند چرا كه اين كار زمان بر است و احتياج به 
فرهنگ سازى دارد بنابراين هركدام از استان ها بايد عزادارى سنتى و بومى منطقه خود را 
حفظ كنند. وى به ذكر آسيب هاى عزادارى نيز پرداخت و بابيان اينكه در اين زمينه بايد 
دستگاه هاى فرهنگى و به ويژه صدا و سيما فرهنگ سازى كنند تا به تدريج بدعت هاى 
عزادارى جمع آورى شود، گفت: به حركت درآوردن عالمت و تشت گذارى در مراسم 

عزادارى بايد جاى خود را به عزادارى هاى با محتوا بدهد.

غزل اسالمي»
 همــدان پيام - گــروه حادثه:باز 
هم زمين دهان باز كــرد. اين بار يك 
خود  كشاورزي  زمين هاي  در  كشاورز 
از نزديك شــاهد فرو ريختن زمين و 
كردآباد  روســتاي  در  فروچاله  ايجاد 
كبودراهنگ بود. اين فروچاله نزديك 9
فروچاله ديگري است كه در سال هاي 
گذشته در نزديكي نيروگاه مفتح در اين 

روستا ايجاد شده اند.
ســال  منطقه  اين  در  فروچاله  آخرين 
91 به وجود آمد و با گذشــت 6 سال 
از آخريــن فروچاله پانزدهيمن آن در 
كبودراهنگ روز شــنبه 27 مرداد سال 
97 ســاعت 15:30 دقيقــه مردم اين 
منطقه را بار ديگر ترساند. اين فروچاله 
با قطــر 60 متر، ارتفــاع بيش از 30

متر و به مســاحت هــزار و 200 متر، 
بزرگ ترين فروچاله اي است كه از سال 
71 به بعد و در طول 25 ســال گذشته 

در كبودراهنگ ايجاد شده است.
فرورفتن  شاهد  همدان پيام  خبرنگاران 
زميــن در محــل فروچالــه بودند. 
نشانه هاي ظاهري نشان مي داد كه اين 

فروچاله در حال بزرگ شدن است. 
برداشت  و  نيروگاه  وجود  منطقه  مردم 
بي رويــه از آب هاي زيرزميني طي 20

سال گذشته توســط نيروگاه را عامل 
اصلــي ايجــاد فروچاله هــا و ايجاد 
خشكســالي در شهرستان كبودراهنگ 
مخصوصًا اطراف نيروگاه مي دانند. آنها 
نگران به خطر افتادن محل اســكان و 

جان خود هستند.
آنطــور كه حاضــران در محل عنوان 
مي كردنــد، احتمال اينكه هر لحظه در 
هر نقطه اي حتي در وسط جاده همدان- 
ايجاد  فروچاله  روستا  داخل  يا  قزوين 
شود و جان صدها انسان و خودرو را 

به خطر بيندازند، بسيار زياد است.
20 روز پيش بود كه خجسته در بازديد 
از نيروگاه نسبت به خطرساز بودن اين 
واحد توليد برق هشــدار داد، خجسته 
در آن بازديــد گفته بــود كه هر چه 
سريعتر بايد تغيير برج هاي تر به خشك 
اجرايي شــود تا ميزان مصرف 12/5

ميليون متــر مكعبي آب تا يك چهارم 
كاهش پيدا كند.

  صداي هولنــاك و گرد وخاك 
بلند شد

عباس جعفــري، كشــاورزي كه در آن 
لحظــه شــاهد فــرو رفتن زميــن بود، 
مي گفت: همان لحظه كه گوســفندانم را 
جمع كردم و به خــودم نزديك تر كردم 
يك باره ديدم از پشــت سرم صدايي آمد 
برگشــتم ديدم از همانجا كه گوسفندانم 
تــا چند دقيقه پيش چــرا مي كردند دود 
غليظي بلند شده، فكر كردم آتش گرفته، 
خيلي ترســيدم، نزديك تر كه شدم ديدم 

چاله اي ايجاد شده است.
وي ادامه داد: اين منطقه زمين شــخصي 
خودم است، چند سال پيش مهندسي از 
تبريــز به اينجا آمده بــود كه به ما گفت 
شــما چطور اينجا زندگي مي كنيد چون 
هــزار متر باالتر و هــزار متر پايين تر در 
عمق 70 متري زمين 10 متر خالي است 
و زميــن به زودي فرو مي ريزد كه ما باور 

نكرديم، اما اين اتفاق افتاد. 
كشــاورز ديگري كه محــل زندگيش با 
فاصلــه حدود يــك كيلومتــري از اين 
فروچاله بــود، گفت: ايــن خطر خيلي 
نزديــك من بود و ممكــن بود در محل 

زندگي من رخ بدهد.

يكي از اهالي روستاي كردآباد مي گفت: 
همه ما مي ترســيم، ايــن منطقه در حال 
فروريختن اســت، دولت هم موضوع را 
پيگيري نمي كند. شخصًا به مجلس رفتم 
و اين دغدغــه را عنوان كردم اما تاكنون 

تدبيري انديشيده نشده است.
يكــي از اهالي حاضر در محل مي گفت: 
از سال 94 قرار بوده كه نيروگاه از پساب 
فاضالب استفاده كند اما شاهد هستم كه 
در دو سال گذشته با كمك دوست خودم 
در نيروگاه چاه حفر كردند و اين نيروگاه 
در حال حاضر هم از آب هاي زيرزميني 

استفاده مي كند.
وي ادامــه داد: هــر روز 6-5 چوپــان 
گوســفندان خــود را براي چــرا به اين 
محل مي آورند و دقيقا در محل فروچاله 
مي نشــينند و چاي مي خورند اما در روز 
حادثه يك نفر بود كه با فاصله 20 متري 

كنار گوسفندان خود نشسته بود.
  اين بزرگترين فروچاله استان 

است

توضيح  كردآباد  دهيار 
داد كــه بــا فاصله 6
به   91 ســال  از  سال 
بعــد، نهمين فروچاله 
در روســتاي كردآباد 
ايجاد شد كه مساحت 
آن بيــش از 2 برابــر 
فروچاله هــاي قبلــي 

است.
گفت:  حميدي  مهدي 
ديشب قطر فروچاله 35×30 متر بود كه 
اكنون به 40 متر رســيده و انتظار مي رود 
مقدار بيشتري از آن فرو بريزد و قطر آن 

را بزرگ تر كند.
وي گفت: از 20 سال پيش بايد تدبيري 
مي انديشــيدند كــه برداشــت آب هاي 
زيرزميني محدود شــود امــا چون اين 
برداشت ها كنترل نشــد، نه تنها فروچاره 
ايجاد مي شود و زمين هاي شخصي ما را 
از بين مي برد، بلكه براي آب شرب هم با 
مشكل مواجهيم و در حال حاضر اغلب 
مواقع با تانكر به اين روســتا آبرســاني 

مي كنيم. 
وي گفــت: مي گويند نيــروگاه در حال 
حاضر از پساب اســتفاده مي كند، اما در 
20 ســال گذشــته از آب هاي زيرزميني 

برداشت كرده است.
حميدي ادامه داد: كردآباد و 2 روســتاي 
اطراف، 7 موتور آب دارند اما روســتاي 
قباق تپه 300 موتــور آب دارد كه با هم 

قابل مقايسه نيستند.
عادل عربــي، مدير كل محيط زيســت 
استان همدان كه در محل حضور داشت، 
اعــالم كرد كه فرونشســت زمين بر اثر 
برداشــت بي رويه از منابع آب زيرزميني 
يكي از رويدادهايي اســت كه در استان 
همدان مشــاهده شــده، اما در اين ميان 
فروچاله هاي  از  كبودراهنگ  دشت  سهم 
ايجاد شــده در دشت هاي ديگر استان به 
مراتب بيشتر است، كه عده اي كشاورزان 
منطقــه را عامل اصلي پديــد آمدن آنها 
مي دانند و معتقدند كه كشــاورزان براي 
آبياري، چاه هاي عميق حفر كرده اند و در 
سطح  رفتن  پايين  پي 
آب هــاي زيرزمينــي 
شــده  ايجاد  فروچاله  
ديگر  عده اي  اســت، 
هم مسئوالن را مقصر 
مي داننــد و مي گويند 
ســرزمين  همــدان 
نيســت  كشــاورزي 
بيجــاي  تشــويق  و 
مسئوالن به كشاورزي 
بدون درنظر گرفتن ويژگي هاي زيســت 
محيطي بــوده كه نتيجــه آن ايجاد اين 

فروچاله ها است.
  اين فروچاله نتيجه اجرا نشدن 

مصوبات قبل است 
پــس از دقايقي از حضــور خبرنگاران 
تأمين  شــوراي  اعضــاي  همدان پيــام، 
شهرســتان كبودراهنگ در محل حاضر 
شــدند. فرماندار اين شهرستان در ابتدا 
براي حفظ امنيت مردم دستور نصب نوار 
اعالم خطر و تابلوي هشدار را داد تا پس 
از تثبيت اندازه فروچاله، فنس كشي شود.
حجت اله مهدوي حفر چاه هاي غيرمجاز 
در دشــت ممنوعه كبودراهنگ، استفاده 
بي رويه از اين منابع آبي، كاهش نزوالت 
آسماني و اســتفاده از آب هاي زيرزميني 
توســط كارخانجات موجــود در منطقه 
را علت ايجــاد فروچاله ها عنوان كرد و 
گفت كه اين احتمال وجود داشته و دارد 
كه فروچاله در وســط جاده يا در محل 
زندگي ايجاد شــود كه در اين صورت 

جان انسان ها به خطر مي افتاد.

وي سپس به سابقه ايجاد فروچاله اشاره 
كــرد و گفت كــه اگر در زمــان ايجاد 
فروچاله هــاي قبلي اقدامــات امنيتي و 
تأميني انجام مي شــد و ميزان استحصال 
آب از ســفره هاي زيرزمينــي و نــوع 
و ميــزان اســتفاده كارخانجــات از اين 
آب ها مشــخص و كنترل مي شد، امروز 
فروچاله اي به ايــن بزرگي در اين محل 

ايجاد نمي شد.
فرماندار كبودراهنگ گفت: در كميته هاي 
تصميم گيــري قرار شــد كه بــا حكم 
پر  غيرمجاز  چاه هــاي  تمام  دادســتاني 
شــوند ولي هنوز هم در اجرا شــدن آن 
مقاومت مي شــود كه نتيجــه آن همين 

فروچاله است.
مهــدوي در پاســخ به ســؤال خبرنگار 
همدان پيام گفت كه فعًال موضوع تخليه 
روستا مطرح نيست، اما قطعًا تصميماتي 
كه در جلســات اســتان و شهرســتان 
صورت مي گيرد، براي تضمين ســالمت 

مردم خواهد بود.
فرمانــدار كبودراهنــگ اعــالم كرد كه 
گزارش هــا نشــان مي دهد قــرار بوده 
نيــروگاه از پســاب هاي فاضالب براي 
توليد برق استفاده كند و گزارشي هم به 
دست من نرسيده كه نشان بدهد نيروگاه 
برخالف مصوبات عمل كرده باشــد، اما 
باز هم بررسي مي كنيم و در صورتي كه 
تخلفي صورت گرفته باشد، به مقام هاي 

ذي ربط اعالم مي شود.
 كبودراهنگ جزو2منطقه مستعد 

فروچاله در كشور
اعضاي شوراي تأمين كبودراهنگ پس از 
آن از فروچاله هاي ديگر كه در سال هاي 
گذشــته در اطــراف آن ايجاد شــده اند 
بازديد كرد و دســتور داد كه در شــعاع 
مشخصي اطراف همه آنها فنس و تابلوي 

خطر نصب شود.
ديــروز عصــر شــوراي تأمين شهرســتان 
برگــزار  آن  اعضــاي  حضــور  بــا 
ــل  ــه مديرعام ــن جلس ــه در اي ــد ك ش
ــن  ــدان ضم ــح هم ــهيد مفت ــروگاه ش ني
ــد برداشــت از آب هــاي زيرزمينــي  تأيي
گفــت: ســاالنه 12/5 ميليــون مترمكعــب 
مصــرف آب داريــم كــه 1/5 ميليــون آن 
از آب هــاي زيرزمينــي و 8/5 ميليــون 
مترمكعــب از پســاب فاضــالب همــدان 
اســت و 2/5 ميليــون مترمكعــب بــا 
تبديــل بــرج خنك كننــده از تــر بــه 

ــد. ــد ش ــي خواه ــك صرفه جوي خش
امير نريماني اعــالم كرد كه از 28 حلقه 
چاهي كه در نيروگاه وجود دارد در حال 
حاضر 9 حلقه فعال است كه يكي از آنها 
را به روستاهايي كه آب ندارند اختصاص 
داده ايم، 6 حلقه از آنها در تابســتان و 2
حلقه از اين تعداد در زمستان فعال است.

مديريت  ســتاد  رئيس  طالبي،  عليمردان 
بحران همدان اعالم كرد كه در كشور در 
2 منطقه فروچاله ايجاد مي شود كه يكي 
از آنهــا كبودراهنگ اســت كه به خاطر 
فروچاله  مستعد  آهكي  زمين هاي  داشتن 

است.
گزارش كامل اين جلســه فردا در همين 

روزنامه منتشر خواهد شد.

چاله 30 در نزديك نيروگاه آبخوار

دوباره زمين دهان بازكرد
■ پيشروي فروچاله ادامه دارد
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قسط دوم پاداش فرهنگيان بازنشسته پرداخت شد 
 الهيار تركمن از پرداخت قســط دوم پاداش پايان خدمت فرهنگيان و اعالم زمان 

تسويه حساب كامل اين اقساط خبر داد. 
على الهيار تركمن معاون توســعه، مديريت و پشتيبانى گفت: از ابتداى سال جارى با 
پيگيرى مستمرى كه صورت پذيرفت وزارت آموزش و پرورش توانست با مساعدت 
سازمان برنامه و بودجه و خزانه دارى كل كشور فرآيند پرداخت پاداش پايان خدمت 

فرهنگيان بازنشسته سال 1396 را در سه مرحله تنظيم و اجرا كند.
معاون توسعه، مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش گفت: تاكنون 2 مرحله 
(2 قسط) از طلب بازنشســتگان پرداخت شده است كه معادل 66درصد  كل پاداش 

مربوطه  در نظر گرفته مى شود.

تاثير بحرانهاى اقتصادى و سياسى بر افزايش 
مصرف مواد مخدر 

 عضــو هيأت علمى مركز مطالعات اعتياد دانشــگاه علوم پزشــكى تهران گفت: 
بحرانهاى اقتصادى و سياسى در جريان بيمارى  اعتياد بى تأثير نبود و اين نگرانى وجود 
دارد كه عالوه بر آسيب در حوزه درمان به دليل كاهش سرمايه هاى اجتماعى با افزايش 

آمار مصرف مواد مواجه شويم. 
حامد اختيارى در ادامه به بحران هاى خاص اقتصادى و سياســى اشــاره كرد و بيان 
داشــت: اين مسئله در جريان بيمارى  اعتياد بى تأثير نبوده و اين نگرانى را ايجاد كرده 
كه عالوه بر آســيب احتمالى در حوزه درمان به دليل كاهش سرمايه هاى اجتماعى با 

افزايش آمار مصرف مواد مخدر مواجه شويم. 

3 هزار و 700 خانواده متقاضى فرزندخواندگى
واگذارى از طريق سامانه

  معاون امور اجتماعى بهزيستى استان تهران گفت: هم اكنون 3 هزار و 700 خانواده 
متقاضى فرزندخواندگى هستند كه بر اساس اولويت بندى، روندكار انجام مى شود.

مهشــيد موقر با اشــاره به اينكه يكى از سياست هاى اصلى سازمان بهزيستى تسهيل 
فرآيند فرزندخوازندگى است، گفت: در اين زمينه برنامه ها و طرح هاى خوبى پيش 
بينى شده است كه از جمله مى توان به راه اندازى سامانه فرزندخواندگى اشاره كرد.

معاون امور اجتماعى بهزيســتى استان تهران با اشاره به اينكه تا امروز 8 هزار نفر در 
ســامانه فرزندخواندگى ثبت نام كرده اند، گفت: از اين تعداد 3 هزار و 700 خانواده 

متقاضى فرزندخواندگى هستند و پشت نوبت قرار دارند.

مشاركت 50 دانشگاه در طرح رصد اشتغال 
فارغ التحصيالن

 مديركل دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه وزارت علوم گفت: تاكنون 50 دانشگاه اطالعات 
خود را براى طرح رصد اشتغال فارغ التحصيالن به وزارت علوم ارسال كرده اند.

محمد سعيد سيف گفت: طرح رصد اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهى از اسفندماه سال 
گذشته آغاز شده اســت و تاكنون 50 دانشگاه اطالعات خود را براى مشاركت در اين 
طرح به وزارت علوم ارسال كرده اند.وى افزود: باتوجه به اينكه آمار دقيقى از وضعيت 
اشــتغال فارغ التحصيالن دانشگاهى وجود نداشــت، بنابراين وزارت علوم طرح رصد 
اشتغال فارغ التحصيالن را آغاز كرد.مديركل دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه وزارت علوم 
خاطرنشان كرد: اطالعات ارسال شده از سوى دانشگاه ها در وزارت علوم مورد تجزيه 
و تحليل قرار مى گيرد و نتايج نيز به صورت رســمى اعالم خواهد شد.وى عنوان كرد: 
نتايج به دست آمده از اين طرح موجب مى شود كه دانشگاه ها بتوانند برنامه ريزى دقيق 

و عملياتى تر براى آينده خود داشته باشند.

تاثير كلم برگ و بروكلى 
در پيشگيرى از سرطان روده

  مطالعه جديد نشــان مى دهد مصرف ســبزيجات پربــرگ نظير كلم برگ و 
كلم بروكلى مى تواند به حفظ روده ســالم كمك كرده و از ابتال به سرطان روده 

كند. پيشگيرى  بزرگ 
رژيم غذايى كنترل تصفيه شــده حاوى تركيــب دقيقى از كربوهيدرات ها، پروتئين ها، 
چربى ها و فيبرهاى غنى شــده با ويتامين ها و مواد معدنى بود، اما ميزان مواد شيميايى 

تحريك كننده AhR كمترى داشت.
محققان اذعان مى كنند: «اين نتايج نشان مى دهد حتى بدون فاكتورهاى پرخطر ژنتيكى، 

رژيم غذايى خالى از سبزيجات مى تواند منجر به سرطان روده بزرگ شود.»
به گفته محققان، از آنجائيكه ما نمى توانيم فاكتورهاى ژنتيكى افزايش دهنده ريســك 
سرطان را تغيير دهيم، اما مى توانيم با داشتن يك رژيم غذايى مناسب حاوى سبزيجات 

اين خطر را كاهش دهيم.

انجام بيش از 700 هزار بازرسى
 از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايى 

ــد  ــزار واح ــاع 4 ه ــط كار وزارت بهداشــت از ارج ــر ســالمت محي ــاون دفت  مع
ــر داد. ــى خب ــه مراجــع قضاي ــى ب ــواد غذاي ــع م متخلــف توزي

فرهــادى معــاون دفتــر ســالمت  و محيــط كار وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه 
ــه  ــز تهي ــى از مراك ــزار و 783 بازرس ــون 703 ه ــتان تاكن ــه از اول تابس اينك
ــى ها  ــى بازرس ــرد: ط ــار ك ــت،  اظه ــده اس ــام ش ــى انج ــواد غذاي ــع م و توزي
ــه حــال   ــا ب ــواد غذايــى  از اول فصــل تابســتان  ت ــع م ــه و توزي از  اماكــن تهي
ــتى  ــائل بهداش ــردن مس ــت نك ــل رعاي ــه دلي ــف  ب ــزار و 376 واحــد متخل 2 ه

پلمــپ  شــده اند.
فرهــادى  تأكيــد كــرد:  بــا توجــه بــه فصــل تابســتان و افزايــش تعــداد مســافرت ها 
ــه  فروشــى ها و رســتوران هاى بيــن راهــى سراســر كشــور  ــر اغذي نظــارت جــدى ب

در دســتور كار قــرا گرفــت.

مديركل دامپزشكى همدان خبر داد
شناسايي 207 واحد متخلف عرضه 

موادخام دامى در همدان
 مديركل دامپزشــكى اســتان همدان از فعاليت 59 اكيپ ثابت و 
ســيار دامپزشكى در عيد قربان خبر داد و گفت:  207 واحد متخلف 

عرضه موادخام دامى به مراجع قضايى ارجاع داده شدند.
مديركل دامپزشكى همدان با بيان اينكه در طول سال تقريبًا 8 ميليون 
سر واكسيناســيون عليه بيمارى مختلف انجام مى دهيم، افزود: طبق 
جمعيت دامى بيش از 85 هزار دام ســنگين و 2 ميليون و 200 هزار 

دام سبك در استان وجود دارد.
مديركل دامپزشــكى همدان بــا تاكيد به اينكه سياســت هاى كلى 
سالمت و اقتصاد مقاومتى در راســتاى استقرار امنيت غذايى ايجاد 
مى شود، افزود: در سياســت كلى سالمت پيشگيرى بر درمان مقدم 
است بطوريكه اگر ريالى براى آن هزينه كنيم، بيش از شش برابر اين 

هزينه در درمان صرفه جويى مى شود.
وى حفــظ و حراســت از ســرمايه دامى را از ديگر رســالت هاى 
دامپزشــكى برشمرد و  افزود: دامپزشــكى در اين راستا از دامدارى 
و بهره بــرداران اين عرصه حمايت كرده كه اين مهم در جلوگيرى از 

مهاجرت روستائيان به شهرها تاثيرگذار است.
به گزارش فارس، رسولى با بيان اينكه ارزش توليدات دامى كشور به 
180 هزار ميليارد تومان مى رســد كه حفظ و حراست از اين سرمايه 
امرى ضرورى است، افزود: دامپزشكى همواره تالش خاموش داشته 
و هيچ گاه تعطيلى نمى پذيرد، اين ســازمان تضمين كننده ســالمت، 

بهداشت و اقتصاد دام و انسان  است.
 بكارگيرى 29 اكيپ سمپاشــى در پيشگيرى از بيمارى 

تب كريمه كنگو
وى از بكارگيرى 29 اكيپ سمپاشى براى پيشگيرى از بروز بيمارى 
تب كريمه كنگو خبر داد و گفت: دوره كمون اين بيمارى در انســان 
به طور متوسط چهار روز و حداكثر 12 روز است كه از طريق گزش 
كنه آلوده، تماس با خون و يا ترشحات دام منتقل مى شود، به همين 
دليل توصيه بر كشتار دام در كشتارگاه هاى مجاز و زى رنظر ناظرين 

بهداشتى دامپزشكى استان است.
مديركل دامپزشــكى همدان با اشاره به تعطيلى كشتارگاه هاى سنتى 
دام و تجهيز كشــتارگاه هاى صنعتى شهرســتان هاى فامنين، نهاوند، 
كبودرآهنگ، مالير و بهار به سيســتم پيش ســرد، بيان كرد: به طور 
كامل گوشت اســتحصالى استان از سيستم پيش سرد عبور مى كند و 
شهروندان مى توانند با خيال آســوده گوشت هاى داراى مهر و ليبل 
دامپزشــكى را از مراكز مجاز عرضه مواد خام دامى تهيه و مصرف 

كنند.
وى با بيان اينكه عيد ســعيد قربان نزديك است و بازرسى ها را در 
دســتور كار داريم، گفت: همزمان با فرارســيدن عيد سعيد قربان و 
انجام مراســم قربانى و ذبح دام در اين روز، دامپزشكى استان اقدام 
به اجراى طرح نظارت و كنترل شرعى و بهداشتى بر دامهاى قربانى 

مردم كرده است.
رسولى خاطرنشــان كرد:  اداره كل دامپزشكى استان همدان در اين 
راستا اقدامات و هماهنگى الزم با ساير ادارات و سازمان هاى ذيربط 

را انجام داده و هماهنگى هاى بين بخشى صورت گرفته است.
رســولى با اهميت به اجراى طرح بسته بندى و آاليش فرآورده هاى 
دامى همچون جگر، دل  و قلوه و كله  پاچه در استان در راستاى ايجاد 
امنيت غذايى، گفت: درج نوع و جنس دام در ليبل هاى گوشــت از 
ديگر اقدامات موفقيت آميز دامپزشكى در راستاى حمايت از حقوق 

شهروندى بوده است.
وى از ارجــاع 207 واحد متخلف عرضــه موادخام دامى به مراجع 
قضايى طى چهار ماه نخســت امســال خبر داد و افزود: بيش از 42
هزار مورد بازرســى از واحدهاى توزيع، نگهدارى، بســته بندى و 
عرضه فرآورده هاى خام دامى در استان طى چهار ماهه امسال انجام 

شده است.
 ضبط 129 هزار كيلوگرم مواد خام دامى در همدان

مديركل دامپزشكى اســتان همدان بيان كرد:  در اين بازرسى ها 129
هزار و 78 كيلوگرم موادخام دامى غير قابل مصرف شناسايى و ضبط 

و معدوم  شده است.
وى با بيان اينكه به ميزان 2 هزار و 623 تن از الشــه هاى گوشــت 
گاو، گوساله و گوسفند در كشتارگاه هاى استان بازديد بهداشتى شده 
است، افزود: 28 تن از الشه هاى بازديد شده غير قابل مصرف بودند 

كه ضبط و معدوم سازى شدند.
رسولى با اشاره به بازرسى از كشتارگاه هاى صنعتى طيور خاطرنشان 
كرد: در چهار ماهه امســال 9 هزار و 418 تن طيور مورد بازرســى 
بازرسان اداره  كل دامپزشــكى قرار گرفته كه از اين تعداد، 36 هزار 
و 969 قطعــه معــادل 55 تن غير قابل مصرف شناســايى، ضبط و 

معدوم سازى شده است.
وى بــا بيان اينكه 7 هزار و 111 قالده ســگ هاى گله و صاحب دار 
در پيشگيرى از بروز بيمارى هاى واگير دامى واكسيناسيون شده اند، 
افــزود: در ايــن زمينه 2 ميليــون و 563 هزار نوبت ســردام عليه 
بيمارى هاى واگيــر دامى و بيمارى هاى مشــترك همچون بيمارى 
شاربن، تيلريوز، تب برفكى، آبله، آنتروتوكسمى، قانقرايا، آگاالكسى 

و بروسلوز واكسينه شده اند.
مديركل دامپزشكى استان همدان با اشاره به اينكه با هدف پيشگيرى 
از بروز بيمارى هاى ســل و بروسلوز از 6 هزار و 100 رأس گاو و 
گوسفند خونگيرى انجام شد، گفت: به منظور مبارزه با سل گاوى از 

12 هزار و 789 رأس دام تست توبركولين گرفتيم.
وى به تعطيلى كشتارگاه هاى سنتى اشاره كرد و افزود: سياست 
ســازمان تعطيلى كشتارگاه هاى ســنتى بوده كه در همين راستا 
براى حفظ ســالمت مردم تالش كرده ايم اما متأسفانه در حال 
حاضر در برخى روســتاها كشتار به شــيوه سنتى انجام مى شود 
كه بايد صرفًا در كشــتارگاههاى مجاز و زير نظر ناظر بهداشتى 

باشد. دامپزشكى 

ئيس سازمان آتش نشانى همدان عنوان كرد:
وقوع 9 مورد حريق مراتع و پوشش گياهى 

در يك روز در همدان

 رئيس سازمان آتش نشانى همدان از وقوع 9 مورد حريق مراتع و 
پوشش گياهى در يك روز در همدان خبر داد.

محمدرضا بياناتى در گفتگو با مهر گفت: طبق اعالم مركز پيام و كنترل 
فرماندهى عمليات 9 عمليات اطفاى حريق و 4 عمليات امداد و نجات 
حاصل تالش آتش نشانان همدان در 24 ساعت گذشته بوده است.وى 
گفت: روز 27 مردادماه شــهروندان همدانى 510 مرتبه با سامانه 125

تماس گرفته اند كه از اين تعداد تماس 13 مورد منجر به عمليات شده 
اســت. بياناتى بابيان اينكه 12 تماس براى مشاوره و راهنمايى برقرار 
شده و 80 تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه 405 مورد از تماس 

ها نيز ايجاد مزاحمت بوده است.
وى گفت: عمليات انجام شــده در اين مدت 9 مورد آتش سوزى 
شــامل حريق درختان در كلپا، 2 مورد حريق گندمزار در شــهرك 
انديشــه و شهرك الوند و 6 مورد حريق مراتع و پوشش گياهى در 
قاسم آباد، بلوار فرودگاه، ســى مترى عمار، اعتماديه و سعيديه 2

مورد بوده است.
رئيس ســازمان آتش نشــانى همدان عنوان كــرد: همچنين 4 مورد 
عمليات امداد و نجات شــامل 2 مورد نجات افراد محبوس شده در 
آسانسور در آرامگاه بوعلى و شهرك الوند، نجات حيوانات در خضر 
و رها سازى اندام بدن  از زير سنگ در بلوار بعثت توسط آتش نشانان 
به انجام رسيد. بياناتى گفت: تعداد 8 نفر نجات يافته طى اين عمليات 

گزارش شده است.

پيروزي: مراقب نفت باشيد آنها خيلي انگيزه دارند
 نگران نباشيد كبريت ندارن
آرمان: روزگار سكه سياسيون
 تو اين بى پولى خبه كه 

اطالعات: مشكل اقتصادي با بگير و ببند حل نمي شود
 شما كليدتونو بديد در مشكل رو باز كنن
ابرار اقتصادي: هجوم نقدينگي جديد به بازار

 پس بريم تو بازار پول 
ايران: معماري با سازو و آواز ربط دارد

 يعنى آجر با آهنگ رو سيمان قزار مى گيره ؟
تجارت: مسكن در خواب اما گران

 همون واب هميشه با پول همراهه
جمهوري اسالمي: اردوغان تعرفه ســنگين به محصوالت آمريكايي 

بست
 نكنه نكنه سنگينيش برسه ايران

خراسان: گراني سفره مردم را خالي كرد
 عيب نداره روزنامه همدان پيام بزاريد جاش 

رســالت: (رئيس جمهور) :باالترين عبادت، تالش براي توليد اشتغال 
است 

  يعنى شما نمى خوايد بريد بهشت ؟
شرق: زمزه هاي افزايش قيمت بنزين

 آهنگ خوبيه بزاريد تو پيشخوان گوشيتون 
 مواد اوليه و كاالهاي فسادپذير از پرداخت مابه التفاوت معاف شدند

 نمى مونند كه فاسد بشن 
قدس: آماده باش سوت زن ها براي صيد سودجوها

 سوت زدن كال خوبه روحيه آدم شاد مى شه 
 مردم ساالري: پرونده خاموشي هاي امسال بسته شد

 منظورش اينه همه فانوس بخريد 
همشهري: جدال روي سن 

 دعوا نمي خواد بچه هاشونو بذارن جاي خودشون

 دبير جامعه اســالمي اصنــاف و بازار 
همدان از پيگيرى راه اندازى دانشگاه اصناف 
در همــدان خبر داد و گفــت: بيش از 50 
درصد از واحدهاى صنفى ســرگذر همدان 

فاقد مجوز هستند.
عليرضا شمس از پيگيرى ارائه آموزش هاى 
الزم به كســبه هاى همدان توســط جامعه 
اسالمى بازار اين اســتان خبر داد و افزود: 
برخى از كســبه ها اطالعات الزم را نسبت 
به نحــوه فعاليت ندارند كه بــه دنبال ارائه 

آموزش  به آنها هستيم.
وى با بيان اينكه به دنبال راه اندازى دانشگاه 
علمى كاربردى اصنــاف در مقطع كاردانى 
هستيم، گفت: اين پيشنهاد را به اتاق اصناف 
داده ايم اما با توجه به تنش هاى موجود نگاه 

علمى به موضوع وجود ندارد.
دبير جامعه اسالمى اصناف و بازار همدان با 
تاكيد به اينكه اصناف به عنوان قشــر وسيع 
جامعــه كــه در تمام مســائل جامعه نقش 
داشته اند بايد حتما دانشــگاه داشته باشند، 
افــزود: دريافت مجوز راه اندازى دانشــگاه 
بســيار آسان اســت به طورى كه در تهران 
بسيارى از اتحاديه ها داراى دانشگاه هستند.

وى با اشاره به نحوه برخورد جامعه اسالمى 
بازار همدان با رباخــوارى به فارس گفت: 
يكــى از اقدامات خوب اصنــاف آموزش 
مكاسب است و بايد به اين موضوع اهميت 

بسيارى داد.
دبير جامعه اســالمى اصناف و بازار همدان 
بــا بيان اينكه بســيارى از اتفاقات امروز به 
دليل عدم آموزش اســت، افزود: متاسفانه 
شــاهد افزايش معامالت ربوى در بازار به 
دليل ناآگاهى هســتيم كه اين معضل بايد با 

آموزش حل شود.
وى بيان كــرد: مى توان گفت بســيارى از 
بداخالقى هاى موجــود در جامعه به خاطر 

لقمه هاى حرام است.
شمس با بيان اينكه تذكر لسانى را در توجه به 
امر به معروف و نهى از منكر در دستور قرار 
داده ايم، گفت: در حوزه مقابله با مانكن هاى 
مبتذل ورود كرده ايم و خوشبختانه در حال 
حاضر تعداد آنها در بازار كمتر شــده است، 
در اين زمينه آقاى ناصــرى رئيس اتحاديه 

پوشاك همكارى بسيار خوبى داشته است.
دبير جامعه اســالمى اصناف و بازار استان 
همدان با تاكيد به اينكه وجود يك مسوول 
ارزشــى تاثيرگذار اســت، افزود: شــاهد 
بدحجابى در برخــى بانك هاى خصوصى 
و داروخانه هاى اســتان هستيم كه ورود به 
اين مراكز را نسبت به تذكر لسانى در برنامه 

داريم.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه در خصوص 
فرهنگ ســازى حمايت از كاالى داخلى و 
كاهش استفاده از كيسه هاى پالستيكى ورود 
كرده ايم، گفت: فرهنگ سازى در استفاده از 
كاالى ايرانى يك وظيفه است به شرطى كه 
توليد كننده به توليد كاالهاى با كيفيت اقدام 
كنــد تا مردم رغبت بيشــترى به خريد اين 

كاالها داشته باشند.
شمس با بيان اينكه در مسابقات جام جهانى 
فوتبال تمام اقشــار جامعه دغدغه تيم ملى 
را داشــتند كه بايد همان عرق در استفاده از 
كاالى ايرانى نيز مد نظر باشــد، خاطرنشان 
كــرد: در اين زمينه مردم همدان اصفهانى ها 
را الگو قرار دهند چراكه در اين استان هيچ 

كاالى خارج از استان استفاده نمى شود.
وى با اشــاره به اينكه در همدان برند سحر 

براى چندهزار نفر اشــتغالزايى داشــته اما 
مردم همدان كمتر اين محصول را اســتفاده 
مى كنند، افزود: البته برخى از كاالهاى سحر 
صادراتى است و اگر اخيراً نيز رب سحر در 
بازار وجود نــدارد به دليل تحريم ها و نبود 

در قوطى است.
دبير جامعه اســالمى اصناف و بازار همدان 
در پاسخ به ســوالى مبنى بر اينكه در سطح 
شهر چند فروشگاه شناسايى شده كه كاالى 
داخلى بفروشــند و جامعه اسالمى بازار از 
آنها حمايت كند؟، گفــت: اين كار برعهده 
اتاق اصناف اســت اما در ارائه راهكارها و 
پيرامون شعار سال با اتاق اصناف جلساتى را 

برگزار و پيشنهاداتى را ارائه كرده ايم.
وى در پاســخ به سووالى مبنى بر اينكه چه 
تعداد از اصناف داراى مجوز نيستند؟، اظهار 
كرد: يكى از مشكالت ما در اين خصوص 
در حــوزه ميوه و تره بار اســت، اگر امروز 
شاهد گرانى بيش از حد ميوه در بازار هستيم 

به دليل عدم ساماندهى واحدهاست.
صنف ميوه و تره بار سليقه اى عمل مى كند

وى با اشــاره به اينكه برخــى از اتحاديه ها 
سليقه اى عمل مى كنند، افزود: صنف ميوه و 
تره بار به صورت ســليقه اى عمل مى كند و 

ساماندهى در كار بسيار ضعيف است.
دبير جامعه اســالمى اصناف و بازار استان 
همــدان با بيان اينكه بيــش از 50 درصد 
از واحدهاى ســرگذر بدون پروانه كسب 
هســتند كه دليل آن به اتحاديه برمى گردد 
كه بايد ســاماندهى و صدور پروانه كسب 
را در دســتور كار داشته باشد، گفت: يك 
واحد به دنبال پروانه كســب از فيلترهاى 

مختلفــى نظيــر اماكن و بهداشــت عبور 
مى كند.

وى بــا بيــان اينكه در كالس هــاى پروانه 
كسب مكاســب موضوع مقابله با احتكار و 
ربا آموزش داده مى شود، افزود: بسيارى از 
اصناف علمى نسبت به احتكار و ربا نداشتند 
و وقتى در اين رابطه توضيح داده شد ديگر 

مرتكب آن نشدند.
براى  مشــوقى  تسهيالت  ارائه   

دريافت مجوز صنوف باشد
شــمس با تاكيد به اينكــه اتحاديه ها واحد 
پلمب خود را فعال كنند، افزود:  البته پلمب 
راهكار نيست بلكه بايد از راه هاى تشويقى 
اســتفاده كرد مثًال كســبه هاى داراى پروانه 
كســب از طريق اعطاى تسهيالت حمايت 

شود.
وى بــا بيان اينكه در حــال حاضر مراحل 
دريافت پروانه كسب بسيار آسان شده است، 
گفت: يكى از اقدامــات خوب قانون نظام 

صنفى آسان شدن پروانه كسب بوده است.
دبير جامعه اســالمى اصناف و بازار همدان 
با اشــاره به اينكه با دريافت پروانه كسب، 
واحدهــاى مختلــف اطالعــات خوبى از 
مسائل كسب پيدا كرده و قانونمند مى شوند، 
خاطرنشان كرد: بســيارى از كسانى كه در 
صنف ميوه مشــغول به فعاليت هســتند از 
ســود فروش محصول خود اطالعى ندارند 
و بيشتر آنها نيز به دليل عدم آگاهى در اين 

خصوص جريمه مى شوند.
وى با بيان اينكه بر اساس آمايش سرزمينى 
بايد مجــوز راه اندازى ســوپرماركت اعطا 
شــود اما چون در كشــور شــغلى وجود 
ندارد، افرادى فاقد صالحيت بدون در نظر 
گرفتن نيازها عهــده دار چنين فعاليت هايى 
مى شــوند، افزود: بايد بر اســاس آيتم هايى 
يك سوپرماركت در محله ايجاد شود اما اين 

مسئله در كشور رعايت نمى شود.
شــمس با بيان اينكه كســبه هايى در استان 
قانونمند نيستند و گاهى تخلف هايى نيز از 
آنها سر مى زد، گفت: اغلب فروشندگان ميوه 
و تــره بار و مواد غذايى پشــت وانت بارها 
پروانه كسب ندارند و مرتكب تخلف هايى 

مى شوند.
 ضرورت توجه به ايجاد شهرك هاى 

صنفى از سوى شهردارى
وى در بخش ديگرى از ســخنانش تصريح 
كرد: ايجاد شهرك هاى صنفى باعث اشتغال 
و درآمد پايدار براى شــهردارى مى شود، تا 
كى بايد از طريق حذف پاركينگ و فروش 

تراكم براى شهردارى درآمد ايجاد كرد؟.
دبير جامعه اســالمى اصناف و بازار همدان 
با با بيان اينكه يكى از مشــكالت كســبه 
بــه موضــوع ميدان بار برمى گــردد، گفت: 
بوى تعفــن ميدان بار و آلودگى آن بســار 
مشكل ساز شده و ترافيك شديد آنجا نيز از 

ديگر مشكالت.
وى افزود: واســطه هاى ســودجو كه حتى 
بسيارى از آنها بدون شناسنامه اند و ماليات 
نيز پرداخت نمى كنند به معضل بسيار بزرگى 

تبديل شده اند.
شــمس بيان كرد: اين واسطه هاى سودجو 
باعث شده اند چند جنس كاال، دست كسبه 

بچرخد و باعث گرانى شوند.
وى در پاســخ به ســوالى مبنــى بر اينكه 
چرا كســبه هاى همدان بــه موقع فعاليت 
نمى كنند و ديرتر به ســركار آمده و زودتر 
نيز مغازه هاى خود را مى بندند؟ گفت: اين 
موضوع صحــت دارد و بايد اين موضوع 

را بررسى كنيم.
 وانت بارها و دســت فروشــان 

همدان ساماندهى شوند
وى خواســتار ســاماندهى وانــت بارها و 
دستفروشان شــد و گفت: اكثر اين افراد از 
شهرهاى اطراف وارد استان شده اند چرا كه 
در شــهرهاى خود به راحتى اجازه فعاليت 

ندارند.
دبير جامعه اســالمى اصناف و بازار همدان  
با طرح اين ســوال كه حق و حقوق كسبه 
قانونمند و داراى مجوز چه مى شــود و چرا 
شــهردارى، اقتصاد و دارايى و اتاق اصناف 
ورود نمى كنند؟، افزود: كســبه ها مى گويند 
اگــر نظارتى وجود ندارد مــا هم مى توانيم 
مغازه هــاى خــود را بفروشــيم و با خريد 
وانت هايى يك بلوار شهر همدان را پر كنيم 

آيا اين وضعيت درست است؟.
وى در پاســخ به ســووالى مبنــى بر اينكه 
مســووالن بارها ســيار بودن وانت بارها را 
دليل بر عدم توانايى در ساماندهى مى دانند 
نظر شما چيست؟، گفت: وانت بار را مى توان 
در يك ساعت و خيابان مشخص به فعاليت 
هدايــت كرد به شــرطى كه مبلغــى را به 
شهردارى پرداخت كند هرچند با اين شرط 

نيز مخالفيم اما راهكار بهترى است.
شــمس با تاكيد بــه اينكــه فعاليت وانت 
بارها بايد از طريق اداره اماكن و بهداشــت 
تاييد شود، خاطرنشــان كرد: داشتن كارت 
تندرســتى و ... از سوى آنها جزو ملزومات 

است.

دبير جامعه اسالمي اصناف و بازار همدان خبر داد

راه اندازي دانشگاه اصناف درهمدان
■ 50 درصد واحدهاى صنفى «سرگذر» مجوز ندارند

شــهرك هاى  ايجــاد 
اشــتغال  باعث  صنفى 
براى  پايــدار  درآمد  و 
شــهردارى مى شود، تا 
حذف  طريق  از  بايد  كى 
پاركينگ و فروش تراكم 
درآمد  شهردارى  براى 

ايجاد كرد
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كارشناس حوزه كار مطرح كرد
كارگران محروم از دريافت مقررى بيمه بيكارى

 كارشناس حوزه كار مى گويد: در حالى كه قانون شرايط استفاده از مزاياى بيمه بيكارى 
را براى شاغالن بيكار شده فراهم كرده است ولى متاسفانه بسيارى از كارگران دستشان به 

جايى نمى رسد و درصورت بيكار شدن از دريافت مقررى بيمه بيكارى محروم مى مانند.
على اكبر سيارمه در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در حال حاضر  كارگران بى شمارى هستند 
كه به دليل مشكالت كارگاه هاى كوچك از كار بيكار شده اند و ماه هاست كه حقوق خود 
را نگرفته اند. بعضى از كارخانه ها هم بيش از يك سال است كه تعطيلند و كارگرانشان يك 

روز سركارند و چند هفته بيكار و خانه نشين شده اند.

وى ادامه داد: حمايت از نيروى بيكار و شاغالن بيكار شده در چنين شرايطى جزو وظايف 
ذاتى تمام دولت هاست و با هر بينش و گرايشى بايد به وظيفه خود در قبال نيروى كار عمل 
كنند. اما متاسفانه شرايط حمايت از نيروى بيكار شده در كشور ما مناسب نيست، به نحوى 
كه كارگران بيكار شــده اگر دنبال مقررى بيمه بيكارى بروند، دستشان به جايى نمى رسد.

اين كارشناس حوزه كار، صندوق تامين اجتماعى را متولى تامين منابع بيمه بيكارى دانست 
و گفت: ســازمان تامين اجتماعى تا زمانى كه كارگر حق بيمه خود را در طول خدمت به 
صندوق تامين اجتماعى واريز مى كند، بايد از او حمايت كند و اگر ناخواســته بيكار شد 

مقررى بيمه بيكارى به او بدهد.
سيارمه افزود:متاسفانه اين رويه در سازمان تامين اجتماعى برعكس است و اگر كارگرى از 

كار بيكار شود و تا چند ماه حق بيمه واريز نكند، سازمان تامين اجتماعى به جاى حمايت 
از او، خود را طلبكار دانسته و جريمه مى گيرد، در حالى كه وقتى با داليل موجه براى تامين 
اجتماعى مسجل شده كه كارگر خودش ترك كار نكرده بلكه از كار اخراج شده يا كار او 

متوقف شده بايد از نيروى بيكار حمايت كند.
وى ادامه داد: امروز مقررى بيمه بيكارى براى تعداد محدودى از افراد بيكار شده پرداخت 
مى شــود و بســيارى از نيروهاى بيكار شــده از دريافت مقررى بيمه بيكارى محرومند، 
درصورتى كه ساختار بيمه بيكارى در تمام دنيا به اين شكل است كه شاغالن حق بيمه خود 
را براى بهره مندى از مزاياى آن در طول زندگى و دوران بازنشســتگى در آينده مى پردازند 

ولى متاسفانه قوانين و مقررات ما با ديگر كشورها در اين زمينه همخوانى ندارد.

افزايش 4 برابرى قيمت ظروف بسته بندى
 مديرعامل شــركت تعاونى توليدكنندگان انــواع فرآورده هاى لبنى 
پاستوريزه همدان از افزايش چهار برابرى قيمت ظروف بسته بندى خبر 

داد و گفت: توليد برخى محصوالت لبنى توجيه ندارد.
محمود رشــادى اظهار كرد: كارخانجات لبنى استان همدان در شرايط 
فعلى با گرانى هاى بيش از حد مواد اوليه دســت و پنجه نرم مى كنند به 

طورى كه توليد بعضى از محصوالت توجيه ندارد.
وى با اشاره به اينكه قيمت همه عوامل و مواد اوليه توليد در انتهاى سال 
96 به مراتب كمتر از قيمت هاى امروز بود، افزود: به عنوان مثال شيرخام 
با تعريف استاندارد بين 1100 تا 1450 تومان بود و امروز 2050 تومان 

شير خام و با هر كيفيتى خريدارى مى شود.
مديرعامل شــركت تعاونى توليدكننــدگان انــواع فرآورده هاى لبنى 
پاستوريزه همدان بيان كرد: ظروف بسته بندى با مواد پتروشيمى داخلى با 
توجه به تنوع سايز و وزن كه قيمت هاى مختلفى دارند حداقل تا چهار 
برابر افزايش قيمت داشته اند و به همين ترتيب اين موضوع در هزينه هاى 

انرژى، حمل و نقل، حقوق و دستمزد تاثيرگذار بوده است.
وى تصريــح كرد: اما همين كارخانجات با توجه به وضعيت اقتصادى 
اقشــار اكثريتى جامعه نمى توانند چندان تغييــرى در افزايش قيمت ها 
اعمال كنند. رشادى به فارس گفت: در اين ميان متاسفانه خريد تضمينى 
شــيرخام  و تبديل به شير خشك يكى از اســباب گرانى بيش از حد 
شــير خام اين ماده اوليه خط توليد شده و قانون خريد تضمينى براى 

جلوگيرى از زيان كشاورز در توليد ماده اوليه استراتژيك است.
وى بيان كرد: خريد تضمينى شيرخام در چنين شرايطى نه تنها همسو با 
اجراى قانون مربوطه نيست بلكه كارخانجات توليد انواع فرآورده هاى 
لبنى را نشانه رفته تا از دسترسى به شيرخام محروم و به تعطيلى بكشانند.
مديرعامل شركت تعاونى توليدكنندگان انواع فرآورده هاى لبنى پاستوريزه 
همدان افزود: ضرورت دارد تا بالفاصله خريد تضمينى شيرخام متوقف 

شود تا به كارخانه ها برسد و توليد  دچار ركود نشود.
وى با اشــاره به اينكه حتى الزم اســت با واردات شير خشك با ارز 4
هزار و 200 تومانى جبران كمبود شود، تاكيد كرد: كارخانجات لبنى و 
ساير كارخانجاتى كه از ظروف بسته بندى با مواد اوليه پترشيمى استفاده 
مى كنند قادر نيســتند با  قيمت هاى ارز آزاد مواد پتروشيمى توليدى را 

خريدارى كرده و با قيمت بازار پسند داخلى ارايه كنند.
رشادى عنوان كرد: قيمت اين مواد بايد براى كارخانجات لبنى به گونه اى 

تنظيم شود تا اثر آن در قيمت تمام شده فراورده ها فاحش نباشد.
وى افزود: ســاير هزينه هاى افزايش يافته تحميل به اين توليد از جمله 
حقوق و دستمزد، حمل و نقل، برق، حامل هاى انرژى و موارد ديگر نيز 
در سرنوشت اين واحدها موثرند كه عبور از همه آنها كارى بس دشوار 
است چه بسا كه واحد را به تعطيلى بكشانند، چنانچه در سال هاى اخير 

شاهد تعطيلى سه واحد بسيار خوب در سطح استان بوده ايم.

پ

شهرداري زنگنه

*شرايط مناقصه
متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه از تاريخ 97/05/29 لغايت 97/06/19 به شهرداري 
زنگنه مراجعه و پس از تكميل تا پايان وقت اداري مورخ 97/06/07 به واحد حراست شهرداري زنگنه تحويل 

و رسيد دريافت نمايند.
شماره  حساب  به  را  مناقصه  در  شركت  تضمين  جهت  را  ريال   260/000/000 مبلغ  مي بايست  متقاضيان 
636855308 بانك كشاورزي به نام شهرداري زنگنه واريز و با ضمانت بانكي و با اسناد خزانه در وجه شهرداري 

زنگنه تهيه نمايند.
تاريخ و محل بازگشايي پاكت ها روز چهارشنبه مورخه 97/06/21 ساعت 10 صبح در محل ساختمان اداري 

شهرداري زنگنه مي باشد.
سپرده نفر اول و دوم و سوم تا زمان تنظيم قرارداد در حساب شهرداري باقي خواهد ماند. چنانچه برنده مناقصه 
ظرف مدت مقرر نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننمايند، سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد 

منعقد مي گردد و با نفرات دوم و سوم نيز به همين صورت مي باشد.
پيشنهادات بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند يك، هيچگونه پيشنهادي اعم از 
كتبي يا شفاهي خواه قبل از تصميم كارفرما و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبول پيشنهادات 

مشروط و مبهم و فاقد تضمين الزم و كافي و الك و مهر نشده، معذور است.
شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

به پيشنهاد مخدوش و قلم خورد و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
به پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر به شهرداري واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ساير اطالعات و جزييات مربوط به پروژه ومناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص ساير شرايط مناقصه به شهرداري زنگنه مراجعه يا با شماره تلفن 
32362470-081 تماس حاصل نمايند.

ــروژه  ــر دارد پ ــه در نظ ــهرداري زنگن ــهرداري ها، ش ــي ش ــه مال ــاده 5 آيين نام ــاس م ــر اس ب
زيرگــذر تقاطــع غيرهمســطح بلــوار امــام خمينــي(ره) شــهر زنگنــه (جــاده ماليــر ـ اراك) را 

بــا مشــخصات منــدرج در اســناد مناقصــه بــه پيمانــكاران واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.

آگهي تجـديد منـاقصه

مبلغ تضمين شركت مبلغ برآورد (ريال)مدت اجراحداقل رتبه مورد نيازمحل اجرانام پروژه
در مناقصه (ريال)

احداث زيرگذر 
تقاطع بلوار امام 

خميني(ره) و بلوار 
شهدا

شهر زنگنه (جاده 
مالير ـ اراك)

رتبه 5 ابنيه يا راه از معاونت 
برنامه ريزي و نظارت 
راهبردي رئيس جمهور

6 ماه شمسي از 
تاريخ صورتجلسه 

تحويل زمين

 5/046/274/977260/000/000

ف آگهي مناقصه عمومي

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى  استان همدان

شهرستانروستا/مجتمعپروژه
مدت 

اجرا   
(ماه) 

مبلغ اوليه    
(ريال)

شاخص 
تعديل

مبلغ ضمانتنامه 
تهيه مصالححداقل رتبه(ريال)

انجام خدمات 
امور مشتركين

روستاهاى تحت 
پيمانكارخدمات يا آب225,350,000ندارد124,506,800,000رزنپوشش

انجام خدمات 
امور مشتركين

روستاهاى تحت 
پيمانكارخدمات يا آب127,000,000ندارد122,539,896,000اسدابادپوشش

شركت آب و فاضالب روستائى استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات جارى خود موضوع ذيل را طبق مشخصات 
فنى موجود از طريق برگزارى  مناقصه عمومى و سامانه تداركات الكترونيكى دولت بصورت يك مرحله ايبه پيمانكاران 

واجد شرايط و داراى تجربه و سوابق كافى و مفيد در امور مربوطه كه تمايل همكارى دارند واگذار نمايد.
نوع ، كيفيت و كميت كاال و خدمات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .

انجام پروژه همسان اجرايى به مبلغ 30٪ مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضايت نامه از كارفرما ضرورى 
است .

ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه حداقل بايد به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه معتبر بوده و براى 
سه ماه ديگر قابل تمديد باشد.

تضمين شركت در مناقصه(فرآيند ارجاع كار): طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659/ه 
مورخ 1394/09/22 هيأت وزيران

مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه مذكور ، مراحل 

ثبت نام در سايت فوق االشاره و دريافت گواهى امضا الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه انجام دهند.
كليه واجدين شرايط مى توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكر از مورخ اولين نشر اگهى تا 
مورخ   1397/6/1  دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه ، مدارك الزم را شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و عالوه 
بر ارسال پاكات (بصورت فيزيكى) به دبيرخانه شركت تا ساعت 12 ظهرتاريخ 1397/6/12 نسبت به بارگزارى اسناد 
بصورت فايل Pdf در سامانه مذكوراقدام نمايند  ؛ در صورت عدم رعايت هر يك از موارد مذكور (ارسال پاكات بصورت 

فيزيكى و يا عدم ثبت در سامانه از بازگشايى پاكات مناقصه شركت كنندگان خوددارى خواهد شد) .
بازگشائى پاكات پيشنهادى در روز سه شنبه مورخ 1397/6/13 راس ساعت 9 در محل كميسيون معامالت اين شركت 

طبق آدرس مزبور انجام مى شود.
 متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر مى توانند در ساعات ادارى با شماره تلفن هاى  32516900-081 تماس 

حاصل نمايند .
الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه 

درصورت تخلف ، ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد .
به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادات 

مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتى كه خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
تبيعت از دستور العمل ايمنى و داشتن گواهى ايمنى (HSE) الزامى است.

ورود پيشنهاد دهندگان با معرفى نامه به كميسيون مجاز مى باشد.
برنده بايد داراى كد معامالتى از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمى باشد .

آدرس شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان : بلوار آيت ا.. كاشانى-روبروى مسجد چهار باب الحوائج-بلوك يك
www.iets.mporg.ir :  پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور

www.Abfarhamedan.ir  : شركت آب و  فاضالب روستائى استان همدان

بدون آب ، كتاب زندگى را بايد بست

شماره مناقصه : 973031
مرحله چهارم  - نوبت دوم   
روز دوشنبه مورخ :1397/5/29

 زارعى برهمند دهيار

آگهـى مزايده  
ــر دارد  ــفلى در نظ ــاد س ــول آب ــارى رس دهي
يــك دســتگاه بيــل بكهــو كابيــن دار زرد رنــگ 
مــدل TDL۸۶ را از طريــق مزايــده عمومــى بــه 
ــد  ــان مــى توانن ــذا متقاضي ــروش برســاند .ل ف
جهــت اطالعــات بيشــتر و بازديــد از دســتگاه 
ــدارك  ــل م ــده و تحوي ــناد مزاي ــت اس و درياف
تــا تاريــخ 8/6/97 بــه دهيــارى روســتا واقــع 
در همــدان شهرســتان بهــار روســتاى رســول 
ــاعات ادارى  ــاد)در س ــاج آب ــفلى (ت ــاد س آب

مراجعــه نماييــد.
شماره تماس:

 08134642555 و 09181071838

اطالعيه

 تعاوني مسكن كاركنان 
شبكه بهداشت و درمان كبودراهنگ

 تعاوني مسكن كاركنان 
شبكه بهداشت و درمان كبودراهنگ

ــود  ــاري خ ــاي تج ــر دارد واحده در نظ
واقــع در همــدان خيابــان نظربيــك 
نرســيده بــه فلكــه مفتــح را بــه فــروش 
ــد از  ــن بازدي ــان ضم ــاند متقاضي برس
شــهريور  اول  تــا  مي تواننــد  محــل 
بــراي كســب اطالعــات قيمــت و شــرايط 
ــماره هاي 09183150957  ــا ش ــروش ب ف
ــاس حاصــل فرمايند. و 09183110541 تم

دعوت به همكارى
بدينوســيله از روانشناســان بالينــى و ســاير گرايش هاى 
روانشناســى ،روانپزشــكان و مــددكاران اجتماعــى 
ــم  ــه در تي ــت داوطلبان ــردد جهــت عضوي ــوت ميگ دع
ــالالت  ــش اخت ــدف كاه ــا ه ــب ب ــى مح ــاى فوريت ه
بحران هــاى  در  اجتماعــى    - روانــى  مشــكالت  و 
فــردى -اجتماعــى و باليــاى طبيعــى بــا شــماره تلفــن 

ــد. ــل فرمايي ــاس حاص 09185443137تم

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

برابر رأي شماره 139760326005000170 مورخ 1397/5/4 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي عين شاظفري فرزند داربلوط به شماره شناسنامه 428 شماره ملى 3960882531 صادره از نهاوند درششدانگ يك باب 
مغازه به مساحت 66/71 مترمربع قسمتي از پالك 229 فرعي از 3871 اصلي بخش يك ثبت نهاوند واقع در شاطرآباد كمربندي حقوق ارتفاقي ندارد خريداري از مالك 
رسمي محترم صادقيان تصرفات مالكانه متقاضي نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 79)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/5/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/29
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

 نهاوند بدون داشتن ساحل و دريا به 
عنوان شهر غيرساحلي شيالتي در كشور 

شناخته مي شود. 
در اين شــهر40 درصد نياز غرب كشور 
بــه بچه ماهــي و ماهي قــزل آال تأمين 
مي شــود. تا آنجا كه يكي از واحدهاي 
شهرســتان  اين  در  قــزل آال  پــرورش 
بزرگترين مركز تأمين تخم چشــم زده 
و نخستين مركز اســتراتژيك كشور در 
حوزه قزل آالست و موافقت شده تا اين 
مركز به عنــوان اولين مركز اصالح نژاد 
اســتان همدان انتخاب شود. خبرنگاران 
همدان در تور يك روزه به شهر نهاوند 
از اســتخرهاي پــرورش ماهي و واحد 
تكثير زالو بازديــد كردند كه مدير امور 
شيالت ســازمان جهادكشاورزى استان 
همدان از وجود 906 واحد آبزى پرورى 
در اين استان خبر داد و گفت كه در سال 
96 بيش از 5670 تن ماهى خوراكى اعم 
از كپورماهيان و قزل آال در اســتان توليد 

شده است.
علــى دولو بــا بيان اينكه بــراي 1010

نفر در بخش شــيالت به طور مســتقيم 
اشتغالزايى شده اســت، افزود: در سال 
گذشته 4 ميليون و 120 هزار قطعه ماهى 
زينتى در 48 واحد پرورش ماهى زينتى 

توليد شده است.
دولو با اشــاره به فعاليــت 9 مركز حد 
واســط توليدكننده بچه ماهى در استان 
همدان، ادامه داد: سال گذشته 25 ميليون 
بچه ماهى و 28 ميليون تخم چشــم زده 

توليد شده است.
وى با تأكيد بر اينكه استان همدان يكى 
از قطب هاى پرورش قزل آال در كشــور 
مركز  نخستين  كرد:  خاطرنشــان  است، 
خصوصي  بخش  توســط  قزل آال  توليد 
در شهرستان نهاوند توانسته در خارج از 

فصل طبيعى توليد داشته باشد.

ســازمان  شــيالت  امــور  مديــر 
جهادكشــاورزى استان همدان ادامه داد: 
ايــن مركز بزرگترين مركــز تأمين تخم 
چشم زده و نخســتين مركز استراتژيك 
كشــور در حوزه قزل آالســت كه 35 تا 
40 درصد نياز كشــور را تأمين مى كند 
و موافقت شــده تا ايــن مركز به عنوان 
اولين مركز اصالح نژاد اســتان همدان 

انتخاب شود.
وى با اشاره به اينكه سرانه مصرف ماهى 
در استان همدان 7/4 است، عنوان كرد: 
در شهرســتان نهاوند 48 واحد پرورش 
ماهى قــزل آال وجــود دارد و مجموعه 
بابارستم اين شهرستان به عنوان دهكده 
شيالت كشــور و نهاوند به عنوان تنها 
شهر غيرســاحلى شيالتى كشور معرفى 

شده اند.
ســازمان  شــيالت  امــور  مديــر 
جهادكشاورزى استان همدان با تأكيد بر 
اينكه پــرورش ماهى يكى از بخش هاى 

كم آب بر در كشاورزى است، يادآور شد: 
بهره ورى آب در بخش شــيالت بسيار 
باالســت به طوريكه آب اســتخرهاي 
ماهــي بعد از اينكه با كود حيواني ماهي 
غني شد بدون اينكه مقدار قابل توجهي 
از آن مصرف شــود به سمت باغات و 
مزارع هدايت مي شود. در واقع آب اين 
استخرها استفاده نمي شود و ماهي ها از 

اكسيژن داخل آب استفاده مي كنند.
 واحــد بســته بندي ماهي در 

همدان در حال ايجاد است
وى از راه انــدازى واحــد بســته بندى 
فرآورده هــاى مرغ و ماهــى در همدان 
خبرداد و گفت: اين واحد هم اكنون در 
حال اجراست و نياز است سرمايه گذاران 

ديگري در اين بخش ورود كنند.
ســازمان  شــيالت  امــور  مديــر 
جهادكشاورزى استان همدان خاطرنشان 
كرد: در اســتان همــدان در زمينه تنوع 
گونه اى آبزيان كار مى شود به طوريكه بر 

روي پــرورش ميگو به صورت پايلوت 
در اســتان كار شــده اما نتيجه مطلوب 
نداده است. 2 ســال گذشته شاه ميگوى 
آب شــيرين از درياچه ارس به اســتان 
همدان آورده ايم و در يكى از واحدهاى 

استان برروى پرورش آن كار مي شود.
وى با اشــاره به اينكه در زمينه پرورش 
ماهيان خاويــارى نيز در صورت امكان 
مجوز داده مى شود، ادامه داد: در سال 88

يك محموله ماهــى خاويار در امزاجرد 
همدان به مدت 6 ســال نگهدارى شد 
امــا از آنجايى كه براى توليد خاويار اين 
ماهى بايد دوره 8 ساله را طى كند نياز به 
سرمايه گذارى طوالنى مدت و صبر دارد 
كه متأسفانه تغيير مديريت در اين واحد 
بخش خصوصى باعث شد ماهى ها را به 
صورت زنده به تهران بفرســتيم كه پس 
از 2 ســال خريدار آن اطــالع داد كه از 
بهره برداري از خاويار آنها سود كالني به 

جيب زده است.

دولــو با بيــان اينكه پتانســيل توليد و 
همدان  در  خاويارى  ماهى هاى  پرورش 
وجــود دارد، اظهــار كــرد: پــرورش 
آزادماهيان خزر و كوروكوديل در برنامه 
اســتان همدان اســت به طوريكه واحد 
بزرگترين  اســتان  كوروكوديل  پرورش 

واحد در خاورميانه است.
نمي كند  مصــرف  آب  ماهــي  پرورش 
وى ســپس با اشاره به شــيوع بيمارى 
VHS در ســال 92، افزود: در اســفند 
92 در اســتان همدان بيش از 15 ميليون 
تومان خسارت بيمارى VHS به مراكز 

پرورش ماهى استان وارد شد.
 صدور 4 پروانــه تكثير زالوى 

طبى در همدان
وى پس از بازديد از واحد پرورش زالو 
در همدان به صــدور 4 پروانه احداث 
واحد تكثيــر و توليد زالــوى طبى در 
استان همدان اشاره كرد و گفت: از اين 
تعداد تا كنون يك مورد موفق به دريافت 

پروانه بهره بردارى شده است.
وى ادامــه داد: متقاضى پــرورش زالو 
در يكســال اخير بيش از پرورش ماهى 
شده است در حاليكه اين فعاليت كامًال 
تخصصــى بــوده و فرد متقاضــى بايد 
حداقل داراى مدرك كارشناسى بوده و 
دوره آموزشى تخصصى ديده باشد. مدير 
امور شــيالت ســازمان جهادكشاورزى 
اســتان همدان با بيان اينكه پرورش زالو 
جزء مشــاغل خانگى نيست، افزود: در 
اين واحــد حداقل ظرفيت پرورش زالو 
50 هزار قطعــه و حداكثر ظرفيت آن 2

ميليون قطعه است.
وى با تأكيد بر اينكه حساسيت پرورش 
زالــو به علت ارتباط با انســان بســيار 
باالســت، يادآور شــد: به هركسى كه 
متقاضى پرورش زالو باشــد، مجوز داده 
نمى شــود چرا كه اين حرفه حساسيت 

بااليــى دارد و به افرادى كــه به دنبال 
زالودرمانى هســتند توصيه مى شود زالو 

را از واحدهاى معتبر تهيه كنند.
 درمان 300 نوع بيمارى با زالو

مدير نخســتين مركز پــرورش زالوى 
طبى كشور نيز با اشــاره به اينكه زالو 
هــر بيمارى كه با خون ارتباط داشــته 
باشــد را درمان مى كند، به خبرنگاران 
عنوان  بــه  طب ســنتى  در  زالو  گفت: 
مكمــل در پزشــكى درمان كننده 300

نوع بيمارى است.
متين فرهنگ پور افــزود: واحد پرورش 
زالو بــا ظرفيت 200 هزار قطعه براى 7
نفر به طور مســتقيم و 200 نفر به طور 

غيرمستقيم اشتغالزايى داشته است.
وى با اشــاره بــه اســتحصال آنزيم از 
زالو، تصريــح كرد: 85 تــا 90 درصد 
ماشــين آالت استحصال آنزيم از زالو در 
اين مركز آماده شده اما به علت  كمبود 

منابع مالى متوقف شده است.
فرهنگ پور بــا بيان اينكــه زالوها بعد 
از اســتحصال آنزيم بــه چرخه زندگى 
بازمى گردند، خاطرنشــان كرد: تا كنون 
محصــوالت جانبى از قبيل كرم، روغن، 
صابون و شــامپو از زالو گرفته شده كه 
برروى بيش از 500 نفر امتحان شــده و 

نتيجه داده است.
وى دربــاره صــادرات زالو به ســاير 
كشــورها اعالم كرد: تمــام مجوزهاى 
مورد نياز براى صادرات زالو گرفته شده 
و نمونه  براى كشورهاى هلند، فرانسه و 
تركيه فرستاده شده است و منتظر جواب 

هستيم.
مدير نخستين مركز پرورش زالوى طبى 
كشور در رابطه با دوره رشد زالو يادآور 
شد: دوره رشد زالو 6 ماهه است كه در 
هر دوره از هــزار زالوى مولد 55 هزار 

زالوى طبى گرفته مى شود.

خبرنگاران همداني از شهر غيرساحلي شيالتي كشور بازديد كردند

همدان قطب  پرورش قزل آال در كشور
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 139760326034000423 مورخه 1397/5/10  هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همدان -ناحيه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
سيدامين نجفي فرزند سيدحميد به شماره شناسنامه 3860167741 صادره از همدان 
در ششدانگ يك قطعه چهار ديواري محصور به مساحت 8956/78 مترمربع كه در 
آن مقدار 1400 مترمربع گلخانه احداث گرديده اســت پالك 2035 فرعي از 11 اصلي 
واقع در همدان جاده تهران- روبروي دانشــگاه پيام نور گلخانه شاخه طوبي اراضي 
روستاي قاســم آباد حومه دو همدان حوزه ثبت ملك ناحيه 2 خريداري مع الواسطه 
از مالك رسمي آقايان مختار علويه و يعقوب پورمحمد و علي عباس كورشي محمود 
و محمد فرجي محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 1916)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/5/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/29
موسى حنيفه 
رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 97/640  مورخ 97/4/30هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
آقاي رضا زنديه فرزند ســعداله به شماره شناسنامه 814 صادره از آبادان در 
ششدانگ يك باب ســاختمان و محوطه محصور آن به مساحت 3098/96 
مترمربع در قســمتى از پالك 2079 اصلي واقع در اسدآباد ميدان آزادگان 
ابتداي بزرگراه كربال خريداري با واســطه از مالك رسمي آقاي سيدابراهيم 
كمونه محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مــدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 325)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/29
كامران متقى- رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهى مزايده 
در پرونده كالســه 880/96 اجرايى طى رأى صادره از شعبه  حقوقى شهرستان 
اسدآباد محكوم عليه آقاى       محكوم به پرداخت مبلغ 392/630/000 ريال بابت  
اصل خواسته  در حق محكوم له و مبلغ 500/000 ريال به عنوان نيم عشر دولتى در 
حق صندوق دولت لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به برائت ذمه خويش 
اقدامى نكرده اند اين اجرا به درخواست محكوم له اقدام به توقيف اموالى به شرح 
ذيل كه در تاريخ 97/6/13 ســاعت 10 صبح اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه 
محكوم به مى نمايد. معهذا كسانى كه تمايل به شركت در مزايده را دارند مى توانند 
در مدت 5 روز قبل از مزايده اموال مشروحه ذيل را مالحظه نمايند. ضمناً مزايده 
در اجراى احكام مدنى دادگسترى اسدآباد برگزار مى گردد. اموال توقيفى شامل: 
يك واحد آپارتمان واقع در اسدآباد خيابان آيت ا... كاشاني مسكن مهر سيدجمال 
الدين بلوك 8 طبقه دوم واحد 8 با مطالعه پرونده ثبتي ملك شــماره 293 فرعى 
از2230 اصلي و مفروز و مجري از 397 از اصلي مذكور قطعه 8 تفكيكي و به شماره 
دفتر 280 و صفحه 89 و شماره ثبت 40360 و به مساحت 70/22 مترمربع به انضمام 
انباري قطعه 8 تفكيكي به مساحت 2/8 مترمربع و بالقدرالسهم از ساير مشاعات 
و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آ ن» مي باشد كه كف 
واحد مذكور ســراميك و ديوارها با كاغذ ديواري اجرا شده است و امتيازات آب، 
برق، گاز در ســاختمان داير مي باشد ارزش هر مترمربع از واحد آپارتمان موصوف 
به ريال 491/540/000= 7/000/000×70/22  كــه مجموعاً به ارزش 491/540/000 
ريال مى باشد و توسط كارشناســان قيمت گزارى شده است بديهى است برنده 
مزايده كسى است كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد مى بايست ده درصدى را 

فى المجلس و مابقى را ظرف مدت يك ماه تأديه نمايد.(م الف 362)
اجراى احكام مدنى دادگسترى اسدآباد

آگهي حصر وراثت
خانم شهاب ونداوند به شــماره شناسنامه 3861173719 به استناد شهادتنامه و 
گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 970299 تقديم اين 
شورا نموده چنين اشعار داشته است كه شادروان علي ونداوند به شماره شناسنامه  
8 در تاريخ يكشنبه 15 فروردين 1395 در گذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- رقيه طالئي دانا فرزند علي به شماره شناسنامه 6279 همسر متوفي 
2-اله داد ونداوند فرزند شكرعلي به شماره شناسنامه 403 پدر متوفي 3-شاهين 
ونداوند فرزند علي به شماره شناســنامه 3861600528 فرزند متوفي 4-شهاب 
ونداوند فرزند علي به شماره شناسنامه 3861173719 فرزند متوفي اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 443)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف بهار 

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

تيم كبدى كبودرآهنگ 
به رقابت هاى كشورى راه يافت

 رئيس هيات كبدى همدان گفت: تيم كبودرآهنگ با كســب 
مقام قهرمانى رقابت هاى ورزش كبدى اين استان، جواز حضور 

در رقابت هاى كشورى را كسب كرد.
محمود كوثرى فرد اظهار داشت: اين رقابت ها با شركت يكصد 
كبدى كار در ســالن امام خمينى (ره) شهر همدان برگزار شد كه 
تيم مالير بر ســكوى دوم ايستاد و تيم همدان نيز رتبه سوم را به 

دست آورد.

وى اضافــه كرد: تيم كبودرآهنگ با اين قهرمانى موفق شــد به 
عنوان نماينده ورزش كبدى اســتان همــدان راهى رقابت هاى 

كشورى شود.
كوثرى فرد به ايرنا گفت: پيكارهاى كبدى قهرمانى كشور پانزدهم 

شهريورماه امسال به ميزبانى شهر اروميه برگزار خواهد شد.
وى در ادامه يادآور شد: هم اكنون يك هزار ورزشكار بيمه شده 
رشــته كبدى در استان فعاليت دارند و جذابيت اين رشته باعث 
شده تا جوانان همدانى به رشته كبدى عالقه زيادى داشته باشند 
كه به طور قطع با حمايت از آن ها مى  توان در مســابقات ملى و 

بين المللى خوش درخشيد.

وى بــا بيان اينكه رشــته كبدى در شهرســتان هاى نهاوند، 
مالير، كبودرآهنگ، تويســركان و همدان فعال است يادآور 
شد: اين رشته ورزشى در شهرســتان ها رشد خوبى داشته 
به طورى كه شهرســتان هايــى مانند تويســركان، مالير و 
كبودرآهنگ ضمن اســتعداديابى مطلــوب، نخبه هايى را به 

اند. كرده  معرفى  ملى  ميادين 
كبدى يا زو يك بازى و ورزش اســت كه بيشــتر در ايران، هند 

و پاكستان رواج دارد و قدمت 10 ساله در استان همدان دارد.
همدان يكى از بهترين اســتان ها در ورزش كبدى محسوب 

شود. مى 

  دهمين دوره فوتبال محالت بزرگ ساالن 
و اوليــن دوره فوتبال پايه محالت همدان با 
حضور 170 تيم در زمين هاى خاكى همدان 
آغاز شــده و حال بايد از اين فرصت براى 
استعداديابى ورزشى استفاده كرد. به گزارش 
مهر ، تابستان امسال همچون سال هاى گذشته 
فوتبال محالت و ساير رشته هاى ورزشى با 
عنوان المپياد ورزشى محالت شهر همدان 

برگزار خواهد كرد.
امســال دهمين دوره فوتبال محالت در رده 
بزرگ ساالن برگزار خواهد شد اما سياست 
شــهردارى همدان در اين زمينه نســبت به 
سال هاى گذشته تغيير كرده و فوتبال محالت 
را در 3 رده ديگر زير 18 سال، زير 15 سال و 
12 سال نيز برگزار مى كند تا بتوانند خروجى 
خوبى از برگزارى اين مسابقات بگيرد و در 
آينده فوتبال شهر همدان حرف براى گفتن 

داشته باشد.
به  زيادى  بى توجهى هاى  شاهد   

فوتبال پايه بوده ايم
در اين ســال در فوتبال استان همدان شاهد 
بى توجهى هاى زيادى به فوتبال پايه بوده ايم 
اما رفته رفته ســعى شــده با تقويت فوتبال 
همــدان در رده هــاى پايه طى ســال آينده 
تيم هاى استان نظير پاس و شهردارى همدان 

از وارد كردن بازيكن بى نياز شوند.
اگر امروز خوزستان را مهد فوتبال مى ناميم 
و ميگوييم مازندران بازيكنان فوتبالى فراوانى 
دارد قطعــاً اين موضوع حاصل نمى شــده 
مگــر با توجه به رده هاى پايه بنابراين امروز 
با كاشــتن تخم رده هاى پايه در همدان فردا 
شاهد رشــد و بلوغ فوتبال همدان خواهيم 

بود.
مناطــق  بــه  را  ورزش  بايــد   

حاشيه نشين سوق داد
اگر نگاهى به بازيكنان حال حاضر و گذشته 
فوتبال كشورمان بيندازيم بيش از 90 درصد 
اين بازيكنان از خانواده هاى بسيار متوسط و 
حاشيه شهر در فوتبال مطرح شده اند پس بايد 
ورزش را به مناطق حاشيه نشين سوق داد تا 
بتوان از دل اين مناطق فوتباليست هاى خوبى 

كشف كرد.
سرپرســت ســازمان فرهنگى اجتماعى و 
ورزشى شــهردارى همدان با اشاره به آغاز 
برگزارى فوتبال محالت اظهار داشت: امسال 

فوتبال محالت را برخالف سال هاى گذشته 
در چند رده ســنى برگزار كرده ايم تا بتوانيم 
خروجــى خوبى از ايــن رقابت ها بگيريم. 
خوشــبخت افزود: فوتبال محالت در رده 
بزرگ ساالن، زير 18 ســال، زير 15 سال و 

زير 12 سال برگزار خواهد شد.
سرپرســت ســازمان فرهنگى اجتماعى و 
ورزشــى شهردارى همدان با اشاره به تعداد 
تيم هاى حاضــر در اين رقابت ها گفت: 50
تيم در رده بزرگ ســاالن در 5 زمين خاكى 
تفريجان، شورين، حصار، زمين الوند و زمين 
چيت سازيان با يكديگر در 10 گروه 5 تيمى 
رقابت خواهند كرد كه درنهايت از هر گروه 

دو تيم به دور بعدى صعود مى كنند.
سعيد خوشبخت عنوان كرد: در رده زير 18
سال 20 تيم در زمين حصار، در رده زير 15
سال 60 تيم در زمين شهرك مدنى و حصار 
على آباد و در رده زير 12 ســال 40 تيم در 
زمين هاى مصنوعى پارك ها در سطح شهر با 

يكديگر رقابت خواهند كرد.
وى بابيان اينكه در رده بزرگ ساالن امكانات 
كمترى ارائه شده اســت، بيان كرد: هدف از 
برگزارى فوتبال محالت در رده بزرگ ساالن 
تنها پر كردن اوقــات فراغت اين افراد بوده 
به همين دليل تنها لباس و ســاق براى آن ها 
فراهم شده و بيمه و گارد بر عهده خود تيم ها 
است.سرپرست سازمان فرهنگى اجتماعى و 
ورزشى شهردارى همدان عنوان كرد: در رده 
ســنين پايه تمامى امكانــات از جمله بيمه، 
ســاق، لبــاس و گارد را در اختيار تيم هاى 
حاضــر در اين رده قــرار داده ايم چراكه در 

بحث پايه هدف اصلى آموزش است.

 راه اندازى 2 مدرســه فوتبال در 
همدان

رئيس كميتــه فوتبال محالت شــهردارى 
همدان نيز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
داشــت: امسال 2 مدرســه فوتبال با كمك 
شهردارى در همدان راه اندازى شده تا بتوانيم 
در آينده نزديك بازيكنان خوبى را به سطح 

كشور معرفى كنيم.
سعيد پناه آبادى افزود: هدف اصلى برگزارى 
فوتبال محالت در رده پايه در سنين زير 18، 
زير 15 و زير 12 سال اين بوده كه درازمدت 

بتوانيم به فوتبال شهر همدان كمك كنيم.
رئيس كميته فوتبال محالت شهردارى همدان 
با اشــاره به اعضاى كميته فوتبال محالت 
همدان بيان كرد: بنده به عنوان مسئول كميته 
فوتبال محالت، مهدى عبــدل دبير كميته، 
محمد مهاجرى مسئول كميته برگزارى، ميثم 
ناصرنژاد مسئول كميته انضباطى، محمدرضا 
بهرامى عضو كميته انضباطى و حميد ترك 
عضو كميتــه برگزارى هســتند. پناه آبادى 
عنوان كرد: همچنين حسين عظيمى مسئول 
كميته بزرگ ســاالن، محمد زارعى مسئول 
كميته پايه و مصطفى رنجبر مســئول ثبت 

كميته پايه خواهند بود.
پايه  رده هاى  آمــوزش  دنبال  به   

هستيم
وى بابيــان اينكه فوتبــال محالت مى تواند 
فوتبال استان همدان را در آينده نه چندان دور 
متحول كند، بيان كرد: توجه به رده هاى سنى 
پايه از اهداف اصلى امسال خواهد بود و در 
ايــن راه در ابتدا به دنبــال آموزش رده هاى 
پايه هســتيم. رئيس كميته فوتبال محالت 

شــهردارى همدان عنوان كــرد: از تمامى 
مســتعدين تيم هاى پايه محالت منتخبى را 
شناســايى خواهيم كرد تا زيــر نظر مربيان 
توانمند اســتان باشند و قطعاً طى چند سال 
آينده مى توانيم 200 فوتباليست خوب را به 

كشور معرفى كنيم.
 بيــش از 3 هزار نفر درگير المپياد 
ورزشى محالت شهر همدان هستند

معاون ورزشى ســازمان فرهنگى اجتماعى 
شــهردارى همدان نيز در گفتگو با خبرنگار 
بابيــان اينكه بيش از 3 هزارنفر در چهارمين 
دوره المپياد فرهنگى ورزشــى شهر همدان 
در تابســتان 97 شركت خواهند كرد، اظهار 
داشــت: در بحث فوتبــال 270 تيم در رده 
بزرگ ساالن و تيم هاى پايه، در رشته كشتى 
20 تيــم در رده نونهــاالن و نوجوانان و در 
رشته واليبال آقايان 30 در سطح شهر همدان 

شركت كرده اند.
همچنين  افزود:  اســكندريان  اميرحســين 
هندبــال بانــوان را نيــز در رده نونهاالن و 
نوجوانان برگزار خواهيــم كرد كه در تمام 
اين رشته البسه رايگان در اختيار همه تيم ها 
قرارگرفته است.وى گفت: امسال اين دوره از 
رقابت ها را با عنوان جام سردار شهيد عليرضا 

شمسى پور برگزار مى كنيم.
 برگزارى جام بانام سردار شهيد 

عليرضا شمسى پور
اســكندريان عنوان كرد: اين شهيد در زمان 
حيات خدمات بســيارى به ورزش اســتان 
ارائه كرده  و يك الگوى مناسب ورزشى همه 

جوانان و نوجوانان است.
معاون ورزشــى ســازمان فرهنگى اجتماعى 
شهردارى همدان بابيان اينكه بيش از 90 درصد 
شــركت كنندگان در بحث ورزش محالت از 
حاشيه نشينان شــهر همدان هستند، بيان كرد: 
گسترش ورزش در تمام مناطق از باالى شهر تا 
پايين ترين نقطه شهرى از اهداف طرح ورزش 
محالت است.وى عنوان كرد: همچنين بحث 
استعداديابى، پر كردن اوقات فراغت و دورى از 
معضالت اجتماعى از مهم ترين اهداف ورزش 
محالت شهر همدان اســت.در پايان گفتنى 
است، امروز ورزش استان همدان نياز دارد در 
تمامى محالت گسترش پيدا كند تا با كشف 
استعدادها حرف هاى بيشترى براى گفتن داشته 

باشد.

170 تيم پا به توپ مى شوند

بازگشت هيجان فوتبالى به محالت همدان

 پاس همدان در شــرايطى خود را براى 
حضور در ليگ دسته دوم فوتبال كشور مهيا 
مى كند كه اوضاع نابســامان اين تيم صداى 

هواداران همدانى را درآورده است.
آخرين قهرمان ايران در آسيا بعد از سقوط به 
ليگ دسته سوم و بالفاصله خريد امتياز يك 
تيم مشهدى، اين روزها كژدار و مريز خود 
را گــرم حضور در ليگ دســته دوم فوتبال 
باشــگاه هاى ايران مى كنــد و خبر بد براى 
هواداران اين تيم اوضاع برزخى باشــگاه و 
حاشــيه هاى خردوكالنى است كه تيم با آن 

دست و پنجه نرم مى كند.  
تيمــى كه بعد از گزينه هــاى متعدد با رضا 
عنايتى به توافق رســيد، در اقدامى دور از 
باور با فــردى ديگر كه به احتمال بســيار 
فراوان بومى خواهد بود پا به ليگ دسته دوم 

خواهد گذاشت.
عنايتى كه با حاشيه هاى فراوان پا به همدان 
گذاشــته بود كار خود را آنچنــان كه بايد 
حرفه اى اســتارت نزد و خيلى زود عطاى 
حضــور در همــدان را به لقايش بخشــيد 
تا رئيــس هيات فوتبال اســتان و به نوعى 
همه كاره اين روزهاى پاس به خواسته اصلى 

خود برسد.
بــه گزارش فارس، حــاال عباس صوفى به 
عنوان شهردار و رئيس هيات فوتبال همدان 
كه قبل از عنايتى هم بــه دنبال گزينه هايى 
از جمله احمد جمشــيديان و رضا طاليى 
بود درصــدد جلوس يك گزينه بومى روى 
نيمكت پاس اســت و احتمــال زياد ظرف 
يكى دو روز آينده قرعه به نام جمشــيديان 

يا طاليى خواهد افتاد.
اين وســط اما يك نكته عجيب اذهان را به 
خود مشغول كرده است. اينكه على لطيفى 
كه امروز به عنوان مديرفنى پاس معرفى شد، 
قرار اســت كدام يك از دردهاى پاس را دوا 
كند و اساسا نقش لطيفى در پاس مدل جديد 

چه خواهد بود؟!
لطيفى كه در انتقال امتياز تيم مشــهدى به 
پاس ردپايش ديده مى شــود، چرا و چگونه 
امسال در بيشــتر تصميمات پاسى ها نقش 
دارد و در يك تيم دســته دومى كه حال و 
روز خوشــى ندارد، به  عنوان مديرفنى چه 

وظايفى بر عهده خواهد داشت؟

لطيفــى كه خــود ســابقه زيــادى در امر 
مربى گــرى نــدارد بــه گفتــه مديرعامل 
باشــگاه پاس در انتخاب ســرمربى جديد 
پاس اختيارتام خواهد داشــت و اين به آن 
معناست كه امسال پاس روى كاكل مهاجم 

سابق آبى ها خواهد چرخيد!
مديرعاملــى كه هرروز با غوره ســردى 
مى كنــد و اســتعفا و بــا مويــز گرمى 
مى كنــد و برمى گردد، بــه مردى كه در 
مربى گــرى تجربــه آنچنانى نــدارد در 
انتخــاب ســرمربى اختيار تــام داده و 
نكتــه جالب اينكه فقط چند روز تا آغاز 
بازى هاى ليگ دســته دوم باقى مانده و 

پاس  جديد  فصل  بازيكنان  نيست  معلوم 
نگون بخــت با چه تفكراتــى جذب تيم 

مى شوند.
آنچه كه پيداست اينكه تصميمات عجيب 
استاندار همدان، شهردار، مديركل ورزش 
و جوانــان و مديرعامــل بى تجربه پاس، 
تيم ريشــه دار فوتبال كشــور را به چالش 
كشــانده و نهايت ايــن تصميمات همين 
شاهدش  كه  اســت  وحشــتناكى  اوضاع 
هســتيم. مديرعامــل مــى رود و مى آيد، 
ســرمربى هر روز تغييــر مى كند و براى 
سرپرستى هم نام هايى به گوش مى خورد 

كه باوركردنى نيست.

گزارشي از تصميمات متوليان پاس

قهرمان آسيا روى كاكل يك نفر! جدال نفس گير شهردارى همدان
 در گروه مدعيان ليگ 2 فوتبال كشور

 تيم شهردارى همدان، فصل جديد رقابت هاى ليگ دسته دوم فوتبال 
كشور را بايد در جمع مدعيان صعود از گروه يك اين مسابقات سپرى 

كند.
به گزارش ايرنا شــهردارى در فصل جديد مسابقات در حالى با قرعه 
گروه يك ليگ دسته دوم فوتبال كشور مواجه شد كه جدال نفس گيرى 

با مدعيان صعود در پيش دارد.
شــاگردان بابك صمديان در گروه يك اين رقابت ها با تيم هاى اتحاد 
كامياران، چوكا تالش ، شهردارى بم ، مس نوين كرمان ، استقالل اهواز 
، كاســپين قزوين ، فوالد نوين اهواز، مقاومت تهران ، ســردار بوكان ، 

ايرانجوان بوشهر ، راه آهن تهران و خوشه طاليى ساوه قرار دارد.
شــهردارى همدان در شرايطى سومين فصل متوالى حضور در ليگ 2 
فوتبال كشور را تجربه مى كند كه اين بار حريفانى به مراتب سخت تر از 
قبل را مقابل خود خواهد ديد.به گزارش ايرنا، تغيير شرايط ليگ فوتبال 
دســته دوم فوتبال كشور از ســه گروه به 2 گروه باعث شد تا تيم هاى 

مدعى در گروه هاى A و B متمركز شوند.
  شهردارى در گروه مدعيان صعود

به اعتقاد كارشناسان فوتبالى هر چند گروه آسان در ليگ 2 وجود ندارد 
اما كفه ترازوى تيم هاى مدعى در گروه يك مسابقات سنگينى مى كند.
در گروهى كه شهردارى در آن به قيد قرعه حضور يافته است، تيم هاى 
چوكا تالش، فوالد نوين اهواز، سردار بوكان، خوشه طاليى ساوه، مس 

نوين كرمان و ايرانجوان بوشهر مدعى هستند.
حتى تيم هاى نظير اتحاد كامياران كه به تازگى رهســپار ليگ 2 شــده 
است به همران مقاومت تهران و استقالل اهواز نيز امسال جزو تيم هاى 

قدرتمند به شمار مى روند.
  انتظار صعود سختى كار شهردارى

شهردارى همدان در حالى امســال قدم به ليگ 2 كشور مى گذارد كه 
مجموعه مديريت شهردارى انتظار صعود از اين تيم دارند.

عباس صوفى شهردار همدان كه نقش رئيس هيات فوتبال اين استان را 
نيز عهده دار است، با اين تفكر كه شهردارى از گروه خود صعود كند، 

از مجموعه اين تيم انتظار دارد.
اما ديدگاه رضوان سلماسى رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى 
اسالمى شهر همدان كه متولى امور ورزش شهردارى نيز هست، كمى 
متفاوت تر است.وى معتقد است كه شــهردارى بايد در ليگ 2 نتايج 

درخشانى كسب كند حتى اگر منجر به صعود اين تيم نشود.
وى پرورش و شــكوفايى استعدادهاى فوتبال بومى همدان را مهمتر از 
صعود مى داند و معتقد اســت:در ورزش هاى گروهى تضمينى براى 

صعود نيست و هر احتمالى وجود دارد.
  حداقل امكانات جوابگوى صعود نيست

با اين حال شــهردارى همدان براى صعود نياز به پشتيبانى هاى فنى و 
تداركاتى الزم دارد.

با گذشــت حدود 2 مــاه از دور تمرينات اين تيــم هنوز مبلغى بابت 
قراردادهاى اين فصل بازيكنان شهردارى پرداخت نشده و همين مساله 

حواشى تازه اى را براى آنها رقم زده است.
تداركات نامناسب تغذيه اى و حتى مشكالت نبود آب معدنى در هفته 
هاى اخير تمرين شــهردارى همدان نيز صداى بازيكنان اين تيم را در 
آورد.البته مديران باشگاه شهردارى همدان در تالش براى حل مشكالت 

تداركاتى تيم هستند و اميدواريم اين مساله هرچه سريعتر حل شود.
 حمايت همه جانبه از تيم شهردارى داريم

سرپرست سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى همدان نيز با اشاره به اينكه 
فوتبال يكى از رشته هاى پرطرفدار به شمار مى رود گفت: حمايت همه 

جانبه از تيم فوتبال شهردارى همدان داريم.
ســعيد خوشــبخت افزود: بدهى هاى مالى فصل قبل را تا حد زيادى 
تسويه كرده ايم و به زودى درصدى از قرارداد بازيكنان فصل جديد را 
نيز پرداخت مى كنيم.وى اضافه كرد: در حوزه تداركات و پشتيبانى تيم 
نيز تمهيداتى انديشيده شده و به زودى تمام مشكالت برطرف مى شود.
خوشــبخت بيان كرد: تمامى دغدغه هاى اصلى تيم را قبل از شــروع 
مســابقات حل مى كنيم و هدف ما حضــور قدرتمند در فصل جديد 

مسابقات ليگ 2 كشور است.

بازى هاى آسيايى 2018
دختران همدانى راهى فينال روئينگ شدند

 در روز نخست بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا، دختران قايقران 
همدانى راهى فينال روئينگ شدند.

به گزارش خبرگزارى فارس از همدان، در نخســتين روز بازى هاى 
آســيايى 2018، ايران در رشته هاى شمشيربازى، تيراندازى، تكواندو 
پومسه، قايقرانى، كبدى، ووشو، تنيس، سپك تاكرا، كشتى آزاد و شنا 

نماينده دارد.
در اين مسابقات تيم روئينگ دو نفره ايران به فينال بازى هاى آسيايى 
جاكارتا صعود كرد. در ادامه  رقابت هاى روئينگ اين بازى ها در بخش 
دو نفــره بانوان، تيم ايران با تركيب مريم كرمى و پريســا احمدى در 
مرحله گروهى با زمان 8:07,72 ســوم شــد و به فينال اين مسابقات 

راه پيدا كرد.
همچنين تيم   ملى چهار نفره ايران با تركيب مريم كرمى، مهسا جاور، 
مريم اميدى پارسا  و نازنين رحمانى به آب زد و با ثبت زمان 7:23,45

اول و راهى فينال بازى هاى آسيايى شد.
كرمى و اميدى پارســا قايقرانان همدانى هستند و آرزو حكيمى نيز در 

كاياك ظرف روزهاى آينده به آب خواهد زد.

قهرمانان پرورش اندام استان همدان 
معرفى شدند

 قهرمانان رده هاى ســنى مختلف پرورش اندام اســتان همدان با 
برگزارى يك دوره مسابقات انتخابى شناخته شدند.

رئيس هيات بدنسازى و پرورش اندام همدان گفت: اين رقابت ها در 
پنج گروه جوانان بزرگساالن، پيشكسوتان ، بادى كالسيك و فيزيك با 
حضور 97 ورزشكار از باشگاه هاى همدان و شهرستان هاى نهاوند، 

كبودراهنگ، رزن، تويسركان و مالير برگزار شد.
مرتضى خدابنده لــو افزود: در پايان اين رقابت ها و در بخش تيمى، 
مالير با 72 امتياز قهرمان شد، باشگاه جامه بزرگ همدان با 68 امتياز 
دوم و باشــگاه تك ســتاره نوين همدان با 64 امتياز بر سكوى سوم 
ايســتاد. وى به ايرنا گفت: همچنين در بخش انفرادى و در رده سنى 
پيشكسوتان امير مولى پور قهرمان شد، در رده سنى جوانان نيز سجاد 
ميكائيلى در وزن منهاى 75 و ميالد تركمن در وزن به اضافه 75 عنوان 

هاى نخست را كسب كردند.
خدابنده لو بيان كرد: در رشته فيزيك نيز هومن لطيفه در بخش فيزيك 
دســته اول، فردين هاشمى در فيزيك دســته دوم، پيمان رجبى زوار 
در فيزيك دســته سوم، سعيد شهبازيان در فيزيك دسته چهارم و امير 

محمد كهريزى در فيزيك دسته پنجم قهرمان شدند.
وى خاطرنشان كرد: در رشته بادى كالسيك مهران پور جهان در رشته 
بادى كالسيك دسته قدى اول، مرتضى گمار در بادى كالسيك دسته 
قدى دوم، حســين افشارى در بادى كالسيك دسته قدى سوم، احمد 
محموديدر بادى كالســيك دسته قدى چهارم و تيمور آئينى در بادى 

كالسيك دسته قدى پنجم عنوان هاى نخست را كسب كردند.
رئيس هيات بدنســازى و پرورش اندام همدان بيان كرد: در رشــته 
پرورش اندام نيــز كاوه نجفى در وزن60 كيلوگــرم ، جالل امامى 
در وزن 65 كيلو گرم ، مرتضى گمار در وزن 70 كيلو گرم، ســجاد 
ميكائيلــى در وزن 75 كيلو گرم و حميــد رضائى در وزن 80 كيلو 
گرم بر سكوى نخست ايستادند. وى خاطرنشان كرد: همچنين احمد 
محمودى در وزن 85 كيلو گرم، پوريا احمدى در وزن90 كيلو گرم، 
تيمــور آئينى در وزن 95 كيلو گرم و حســين نورى در وزن يكصد 
كيلو گرم نفرات برتر شــدند. در پايان اين رقابت ها به نفرات برتر 

مدال و لوح قهرمانى اعطا شد.
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سيستم پرظرفيت مخابرات نورى
 ثبت اختراع شد

 پژوهشــگران پژوهشــگاه ارتباطات و فناورى اطالعات موفق به 
16-STM ساخت و ثبت اختراع سيســتم مخابراتى مالتى-پلكسر
نورى شــدند.به گزارش پژوهشــگاه ارتباطات و فناورى اطالعات 
(مركز تحقيقات مخابرات ايران)، ثبت اختراع سيستم مخابراتى مالتى  
پلكســر STM-16 نورى، عالوه بر كســب دانش فنى بومى سازى 
اين سيســتم مخابراتى، توسط پژوهشگران گروه ارتباطات نورى اين 
پژوهشــگاه صورت پذيرفت.سيســتم مالتى  پلكسر STM-16 يك 
سيستم مخابراتى اســت كه در آن چهار سيگنال نورى STM-4 به 
نرخ بيت باالترى (2.۵Gbps) جهت صرفه  جويى در تعداد فيبرهاى 

شبكه، مالتى پلكس مى  شود.

كارخانه نوآورى در تهران رونمايى شد
 كارخانه نوآورى در تهران با حضور معاون علمى و فناورى رياست 
جمهورى افتتاح شد.به گزارش مهر، اكبر عبداللهى، رئيس كارخانه نوآورى 
در حاشيه افتتاح كارخانه نوآورى كه با حضور سورنا ستارى افتتاح شد در 
جمع خبرنگاران گفت: اين كارخانه از مجموعه شتاب دهنده هايى تشكيل 
شده تا ايده هايى كه در حوزه فناورى هاى مربوط به سالمت الكترونيك 

باشند را مورد حمايت و تقويت قرار دهند.
وى با بيان اينكه اين كارخانه نوآورى در حوزه ســالمت الكترونيك 
فعال اســت، اظهار كرد: در اين كارخانه تيم هايى كه داراى ايده هاى 
خاص در حوزه هاى مرتبط هســتند، مستقر مى شــوند و با حمايت 
سرمايه گذاران اين ايده ها توسعه مى يابد. عبداللهى  يادآور شد: هدف 

گذارى ما خروج 25 تيم در سال اول فعاليت اين كارخانه است. 

يك گلوله آتشين از كنار آمريكا گذشت
 روز گذشــته گلوله آتشــى از آســمان ايالت آالباما گذر كرد كه 
دوربين هاى ناسا از آن عكس گرفتند. اين گلوله آتش در حقيقت يك 

شهاب سنگ و 40برابر درخشانتر از ماه كامل بود.
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از تك تايمز، برخى ساكنان قسمت 
هاى جنوب شرقى آمريكا در ساعات آغازين صبح ديروز شاهد گذر 
يك گلوله درخشان در آسمان بودند. روز گذشته يك شهاب سنگ از 
آسمان ايالت آالباما گذر كرد كه دوربين هاى ناسا آن را ثبت كرده اند.  
ناسا در يك پست فيس بوكى نوشت: نتايج اوليه نشان مى دهد گلوله 
آتش كه حداقل 40برابر درخشــان تر از ماه كامل بود ، به دليل گذر 
يك شــهاب سنگ  كوچك با قطر حدودا 2 متر به وجود آمده است. 

همچنين سرعت سيارك 53700 مايل بر ساعت اعالم شده است.  

زنبور استراليايى پالستيك را منسوخ مى كند
 يك شــركت نيوزلندى قصد دارد از ماده اى كه زنبور استراليايى 
براى خانه سازى توليد مى كند، براى جايگزين پالستيك استفاده كنند. 
به گزارش تلگراف، محققان معتقدند يك زنبور استراليايى كه ماده اى 
سلفون مانند براى ساخت خانه اش توليد مى كند، وابستگى انسان به 
پالســتيك هاى يكبار مصرف را از بين مى برد.  اين زنبور محلى كه 
Hyaeus nubilosus نام دارد، نيش نمى زند و در كندو زندگى 
نمى كند. اين حشره ماده اى غير سمى، ضدآب، مقاوم در برابر شعله 
و مقاوم در برابر گرما توليد مى كند و با آن النه خود را مى سازد.  در 
يك شركت بيوتكنولوژى در نيوزلند،  Humble Bee همين راستا
ســعى دارد با مهندسى معكوس اين ماده را در مقياس انبوه توليد كند 

و به عنوان جايگزين پالستيك به كار گيرد.

استارت آپهاى دانش  بنيان در حوزه 
آب و خشكسالى گردهم مى آيند

 اســتارتاپ ويكند و هم  انديشى شركت هاى دانش  بنيان حوزه آب، 
خشكسالى، فرسايش و محيط زيست به منظور دستيابى به راهكارهاى 
رفع يا تعديل معضالت مرتبط به آن برگزار مى  شود.به گزارش مهر، 
ستاد توسعه فناورى آب، خشكسالى، فرسايش و محيط زيست درصدد 
است يك گرد همايى استارت آپى و هم  انديشى شركت هاى دانش بنيان 
در اين حوزه  ها را در آذرماه برگزار كند.اين گردهمايى با هدف «بسط 
و توســعه فرهنگ ايده پردازى در حوزه آب، خشكسالى، فرسايش و 
محيط زيست به منظور رفع يا تعديل چالش ها»، « ارج نهادن به انديشه 
 هاى فناورانه و نوآورانه از طريق شناســايى و معرفى ايده  هاى برتر» 

داير خواهد شد.
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■ حديث:
امام باقر(ع):

آخرت ، سراى ماندن است و دنيا سراى رفتن و نيست شدن ؛ اّما اهل دنيا 
اهل غفلت اند .
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پيشنهادهاي جديد
 كنترل قيمت سفر و هواپيما

  رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
كشــور از معاون اول رئيس جمهورى، خواســتار تشكيل «فورى» 

كميته اى براى كنترل نرخ سفر و بليت هواپيما شد.
در نامه على اصغر مونسان خطاب به اسحاق جهانگيرى آمده است: 
«همان گونه كه اســتحضار داريد، صنعت سفر و گردشگرى متكى 
به محصــوالت و خدمات بخش هاى مختلفى اســت كه خدمات 
اقامتى و حمل و نقل از اجزاى اصلى تشــكيل دهنده آن اســت و 
اين درحالى اســت كــه هرگونه تغيير در قيمــت خدمات اين دو 
بخش مى تواند بر اثرگذارى اقتصادى حاصل از گردشگرى بر ساير 
بخش هاى زنجيره تامين كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم به اين 
صنعت مرتبط هســتند تاثير بگذارد و با كاهش ســفرهاى داخلى 
و گردشــگران خارجى به داخل كشــور، به ايجاد ركود و كاهش 

اشتغال در زنجيره بسيار وسيعى از كسب و كارها منجر شود.»
 وى در ايــن نامــه ادامه داده: «نظر به اينكه براســاس تصميمات 
دولت، نرخ ارز از اين پس براســاس نرخ سامانه «سنا» مربوط به 
بانك مركزى محاسبه و براســاس عرضه و تقاضاى نرخ ارز طبق 
بــازار ثانويه به لحظه اعالم و مبناى نرخ هــاى بليت هواپيما قرار 
مى گيرد، اين امر زمينه ســاز افزايش قيمت بليت پروازهاى داخلى 
(بيــش از 60 درصد) و خارجى (بيش از 100 درصد) شــده و از 
طرفى آزادسازى نرخ بليت بدون سقف و محدوديت بوده (شناور) 
و دفاتر خدمات مســافرتى برحسب ميزان تقاضا، قيمت ها را بيش 
از 100 درصد نيز افزايش داده و بســته سفرهاى داخلى و ورودى 

به كشور را بسيار گران كرده است.»
مونسان خاطرنشان كرد: «با توجه به تاثيرگذارى شاخص قيمت بر 
تقاضاى گردشگرى ورودى و سهم قابل توجه بخش حمل و نقل 
در بســته سفر، افزايش هزينه هاى حمل و نقل بر روند گردشگرى 
ورودى اثر منفى خواهد داشت و همچنين افزايش هزينه هاى حمل 

و نقل موجب افزايش هزينه هاى گردشگرى داخلى مى شود.
 اين درحالى اســت كه سياســت هاى كالن بخش گردشگرى در 
كشور، جايگزينى سفرهاى داخلى با سفر خروجى است تا عالوه 
بر رونق مقصدهاى گردشــگرى كشــور از خروج ارز جلوگيرى 

شود. 
بنابراين اخذ نظرات كارشناســى اين سازمان به عنوان متولى بخش 
گردشگرى مى تواند در ارزيابى صحيح اثرات تصميمات مرتبط با 
اين حوزه موثر باشد.» وى در پايان اين نامه يادآور شد: «با عنايت 
به وضعيت فوق پيشــنهاد مى شــود، درصورت صالحديد دستور 
فرماييــد با قيد فوريت با تشــكيل كميته اى مشــترك با عضويت 
ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى، وزارت راه 
و شهرسازى (سازمان هواپيمايى كشــورى) و بانك مركزى ابعاد 
مختلف موضوع بررسى و كارشناسى شده و راهكارهاى عملياتى 
برون رفت از چالش هاى پيش رو به صــورت واقع گرايانه احصا و 

اجرايى شود.»

اكران تابستانه فيلم هاى كوتاه 
در همدان آغاز مى شود

 مدير امور ســينمايى حوزه هنرى همدان گفت: 
اكران تابســتانه فيلم هاى كوتاه از دوشنبه در سينما 

فلسطين همدان آغاز مى شود.
اكران تابســتانه فيلم هاى كوتاه در همدان آغاز مى 
شــود .سعيد شرفى اظهار داشت: عالقمندان به فيلم 
هاى هنر و تجربه مى توانند در سانس 20 و 30 دقيقه 
به ديدن اين گروه از فيلم هاى سينمايى بنشينند.  وى 
افزود: امكان خريد بليط اينترنتى از ســايت "سينما 
تيكت" نيز فراهم شده است.شرفى گفت: هم اينك 
فيلم هاى هزارپا، تنگه ابوقريب، خاله قورباغه و دم 
سرخها روى پرده سينماهاى همدان نمايش داده مى 

شود. 
مدير امور ســينمايى حوزه هنرى همدان خاطرنشان 
كرد: نمايش فيلم هاى هنر و تجربه مى تواند جايگاه 
شايسته و درخور ســازندگان اينگونه فيلم ها را در 
جامعه سينمايى روشن كند.شرفى يادآورشد: ديدن 
فيلم هاى كوتاه به ارتقاى دانش سينمايى تماشاگران 
و افزايش كيفيت هنرى سينماهاى همدان كمك مى 
كند.سينما فلســطين، قدس و بهمن مالير در استان 

همدان فعال هستند.

معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى 
استان همدان مطرح كرد

روند رو به رشد ورود گردشگر 
به همدان

 معاون گردشــگرى اداره كل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان همدان با اشاره به 
تأثير شــرايط آب و هوايى استان و رويداد «همدان 
2018» بر گردشگرى گفت: با توجه به شرايط آب و 
هوايى استان، آمار ورود گردشگران به استان طى 4
ماهه نخست امسال روبه رشد بوده كه اين افزايش با 
توجه به برگزارى رويداد 2018 در استان و تبليغات 

صورت گرفته قابل پيش بينى بوده است.
على خاكســار ، در رابطه با مناطق پربازديد اســتان 
اظهار كرد: همانند ســال هاى گذشــته غارعليصدر 
درصدر جدول و بعد ار آن آرامگاه بوعلى سينا جزء 
پربازديدترين جاذبه هاى گردشگرى استان به شمار 

مى آيند.
وى با بيــان نحوه اطالع از مناطق پربازديد اســتان 
افــزود: مكان هايى كــه براى بازديــد از آنها نياز به 
دريافت بليط است، قابل ثبت در آمار بازديدها است 
اما مكان هايــى مانند گنجنامه كه نيازى به تهيه بليط 
ندارند، غيرقابل ثبت هســتند و اطالعات دقيقى از 

تعداد بازديدكنندگان نمى توان كسب كرد.
خاكســار درباره محل اقامت مســافران در استان، 
خاطرنشــان كرد: عمدتا واحدهاى اقامتى در استان 
توســط بخش هاى خصوصــى در قالــب هتل ها، 
مجتمع هاى اقامتى و هتل آپارتمان ها اداره مى شــوند 
كه خوشــبختانه تعداد زيادى از ايــن مراكز با تمام 
ظرفيت و يا 80 درصد ظرفيت خود فعاليت مى كنند 
اما باز  انتظار مى رود مسافران براى اقامت به سمت 
اين مراكز اقامتى بروند كه با توجه به تنوع معيشــتى 
مردم شــهردارى همدان نيز براى اقامت مسافران 4

منطقه را مناسب مسافران تهيه كرده است. 
وى با اشاره به 4 منطقه مناسب اقامت براى مسافران، 
اضافه كرد: بوستان نماز، بوستان ورودى شهر همدان، 
بوســتان ايرانيان و بوستان ارم 4 منطقه مناسب براى 
مسافران اســت كه تمامى امكانات بهداشتى اعم از 
حمام و سرويس هاى بهداشتى بر آنها تهيه شده و از 
طريق بيلبوردها و نصب  بنر در سطح شهر به اطالع 

مسافران مى رسد.
معاون گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشــگرى اســتان همدان درباره تعداد 
ورود گردشــگران به استان همدان گفت: در 4 ماهه 
ابتداى ســال در مجموع 2 ميليون و 50 هزار نفر به 
عنوان گردشــگر وارد استان شدند همچنين با توجه 
به  بليط هاى فروخته شده در اماكنى كه براى بازديد 
از آنها نياز به بليط اســت، 4 هزار و 281 گردشگر 

خارجى به همدان آمدند.

 معاون گردشــگرى ســازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى از اعطاى گواهينامه 
«شهر گردشگر» به شهرهاى احراز صالحيت شده 
در اين زمينه، هم زمان با برگزارى اولين نمايشــگاه 
بين المللى اقتصاد و سرمايه گذارى گردشگرى خبر 

داد.
محمد محب خدايى گفت: «ايده شــهر گردشگر را 
نه به عنوان يك مقولــه انتزاعى بلكه در قالب يك 
طرح قابل اجرا از سال گذشته مطرح كرديم و پس 
از مطالعات گسترده علمى و هم چنين بررسى هاى 
ميدانــى و محيطى در تمام اســتان ها، ظرفيت هاى 
اجــراى اين طــرح شناســايى و شــاخص ها و 
استانداردهاى آن احصا، تدوين و به استاندارى ها، 
شهردارى ها و هم چنين سازمان برنامه وبودجه ابالغ 

شد.»
او افزود: «با توجه به برگزارى جلســات توجيهى 
با مسئوالن اســتانى در اين زمينه، توجه مديران و 
متوليان اجرايى شــهرها و حتى نمايندگان مجلس 
و ائمــه جماعات به منافع اين طرح جذب شــده 
و طى يك ســال گذشــته عالقه مندى خاصى در 
اجراى پروژه ها و طرح ها با پيوست گردشگرى در 

استان ها ايجاد شده است.»
معــاون گردشــگرى ســازمان ميراث فرهنگــى، 
اينكــه  بيــان  بــا  گردشــگرى  و  صنايع دســتى 
هــر يــك از شــهرها و اســتان هاى كشــورمان 
ظرفيت هــاى متعــددى در حــوزه گردشــگرى 
ظرفيت هــا  «به رغــم  داشــت:  اظهــار  دارنــد، 
ــران  ــاط اي ــه در اقصــى نق ــى ك ــات خوب و امكان
ولــى  دارد،  وجــود  گردشــگر  جــذب  بــراى 
ايــن امكانــات صرفــًا بــراى پاســخ گويى بــه 

نيازهــاى بومــى هــر منطقــه تعريــف شــده 
ــات  ــر و تبديــل امكان ــا تغيي اســت، درحالى كــه ب
ــا  ــهر متناســب ب ــر ش ــود ه ــاى موج و ظرفيت ه
ــوان داشــته هاى  ــاز و ســليقه گردشــگران، مى ت ني
ــراى  ــه امكانــى ب هــر شــهر و اســتان را تبديــل ب
جــذب گردشــگر و ايجــاد درآمــد كــرد. درواقــع 
در اجــراى ايــن طــرح نيــازى بــه ســاختن 
ــر  ــا تغيي ــه ب ــت، بلك ــگر نيس ــهر گردش ــك ش ي
رويكــرد و برنامه ريــزى مناســب و همچنيــن 
ــه  ــتانداردها ب ــاخص ها و اس ــى ش ــق برخ تزري

ــهرها و  ــتاها، ش ــوان روس ــته ها، مى ت ــان داش هم
ــه الگــوى شــهر گردشــگر نزديــك  اســتان ها را ب
ــى در  ــردم بوم ــراى م ــق ب ــن طري ــرد و از اي ك
وهلــه نخســت و بــراى كل كشــور در وهلــه دوم، 

ــرد.» ــد ك ــغل و درآم ــاد ش ايج
ــدان  ــز، هم ــزد، تبري ــهرهاى ي ــى ش محب خداي
در  عينــى  شــاخص  نمونه هــاى  را  اردبيــل  و 
ــت  ــگر دانس ــهر گردش ــوى ش ــه الگ ــى ب نزديك
رويــداد  تبريــز2018،  «رويــداد  افــزود:  و 
همــدان2018، ثبــت جهانــى بافــت تاريخــى يــزد 

ــئوالن و  ــوش مس ــگ و خودج ــت هماهن و حرك
ــاى  ــاى ظرفيت ه ــل در احي ــتان اردبي ــردم اس م
گردشــگرى، موجــب الگــو شــدن يــزد، همــدان، 
ــگر  ــهر گردش ــوع ش ــل در موض ــز و اردبي تبري
ــه  ــد نمون ــهرها مى توانن ــن ش ــت و اي ــده اس ش
ــن  ــور در اي ــهرهاى كش ــاير ش ــراى س ــى ب خوب

ــند.» ــه باش زمين
او با بيان اين كه گرايش مسئوالن استانى به موضوع 
گردشــگرى و منافع آن در حال افزايش اســت، 
افزود: «خوشــبختانه خيلى از اعتبارات استانى به 
ســمت گردشــگرى تغيير جهت داده و در برخى 
اســتان ها تا 40درصد از بودجه ها با نگاه به حوزه 
گردشــگرى تعريف و تخصيص شده و از سويى 
در بسيارى از اســتان ها اكثر طرح ها و پروژه ها در 
حوزه هاى مختلف با پيوســت گردشگرى ارائه و 

اجرا مى شود.»
ــزارى  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــگرى ب ــاون گردش مع
و  اقتصــاد  بين المللــى  نمايشــگاه  اوليــن 
ــا رويكــرد «شــهر  ســرمايه گذارى گردشــگرى ب
گردشــگر» از 4 تــا 7 شــهريور در تهــران گفــت: 
ــا مانيتورينــگ و بررســى ميدانــى يــك ســال  «ب
ــراى  ــهرها ب ــتان ها و ش ــاى اس ــر از برنامه ه اخي
شــهر  اســتانداردهاى  و  شــاخص ها  اجــراى 
سطح بندى شــده  گواهينامه هــاى  گردشــگر، 
ايــن  در  و  شــده  آمــاده  گردشــگر  شــهر 
نمايشــگاه بــه مســئوالن اســتانى و شــهرى 
شــهرهاى احــراز صالحيــت شــده در ايــن 
ــراى  ــزه اى ب ــا انگي ــه اعطــا خواهــد شــد ت زمين
تــالش بيشــتر در راســتاى تحقــق الگــوى شــهر 
ــد.» ــورمان باش ــاط كش ــگر در اقصــى نق گردش

 برنامه زنده شب فيروزه اى 27 و 28 مردادماه 
از دهكــده تفريحى و توريســتى گنجنامه روى 
آنتن رفت  و در دو شــبكه همدان و پنج ســيما 
پخش شــد.در آســتانه برگزارى نشست اصلى 
رويــداد «همدان 2018» امشــب و فردا شــب 
همدان ميزبــان برنامه زنده شــب فيروزه اى از 

كوهپايه الوند بود.
27 و 28 مرداد ماه برنامه زنده شب فيروزه اى از 
دهكده تفريحى و توريســتى گنجنامه همدان به 
روى آنتن مى رود و مهمان ويژه اين برنامه زهرا 
سعيدى از هنرمندان ســينما و تلويزيون خواهد 
بود. ايــن برنامه كه از ســاعت 21 امشــب به 
صورت زنده از همدان شهر گردشگرى آسيا در 
سال 2018 پخش خواهد شد، هموطنان سراسر 
كشــور مى توانند همزمان در دو شبكه همدان و 

شبكه پنج سيما اين برنامه را تماشا كنند.
اين برنامه به همت دهكده تفريحى و توريســتى 
گنجنامه و شركت ســياحتى عليصدر روى انتن 
مــى رود و شــركت كنندگان در ايــن برنامه با 

قرعه كشــى هداياى ويژه اى را دريافت خواهند 
كــرد. گفتنى اســت؛ اســتان همــدان از 5 تا 7
شــهريور ماه ميزبان وزراى گردشگرى و سفراى 

كشورهاى آسيايى در همدان خواهد بود
در برنامه «شــب فيــروزه اى» كــه از تله كابين 
گنجنامه همــدان روى آنتن رفت توانمندى هاى 
اســتان همــدان در عرصه هاى مختلــف مانند 

فرهنگ، آداب و رسوم معرفى شد.
شب فيروزه اى عنوان برنامه اى است كه از شبكه 
پنج سيما پخش مى شــود، در اين برنامه هرهفته 
به يك استان كشــور و ايران اسالمى سفر كرده 
تا توانمندى هاى اقتصادى و فرهنگى، زيبايى ها، 
نقاط ديدنى و مكان هاى گردشگرى هر منطقه به 

بينندگان سراسر كشور معرفى شود.

شــب فيروزه اى ســال گذشــته به مناسبت روز 
همدان و روز پزشك پنج شب ميهمان همدانى ها 
و مردم اســتان همدان بود اما امســال اين برنامه 
يك هفته زودتر متاســفانه ضبط و پخش شــد . 
«شــب فيروزه اى»  به صورت زنــده با حمايت 
مجموعه تفريحى توريســتى گنجنامه و شركت 
سياحتى عليصدر همزمان از سيماى مركز همدان 
و شــبكه 5 سيما  پخش شــد، به صورت زنده 
با حضور يوســف صيادى و زهرا سعيدى روى 

آنتن رفت.
ايــن برنامــه داراى بخش هاى مختلفى شــامل 
دعــوت از ميهمانــان ملى و بومــى، گزارش از 
مكان هاى ديدنى و گردشــگرى همــدان، ميان 
برنامه و .... بود حضور گردشگران و ميهمانان از 
سراسر كشــور در كنار مردم خونگرم همدان به 

زيبايى هاى اين مراسم اضافه كرد.
توجه به نقاط خاص گردشگرى و توانمندى هاى 
استان در عرصه هاى مختلف مانند فرهنگ، آداب 

و رسوم مردم استان از نقاط قوت برنامه بود .

3 نشست علمى
 در كنفرانس 
بين المللى همدان 
 2018
برگزار مى شود 

ــى  3 نشســت علمــى در كنفرانــس بين الملل
ــى  ــد . عل ــد ش ــزار خواه ــدان 2018 برگ هم
مالميــر دبيــر ، دبيرخانــه همــدان 2018 بــا 
ــن نشســت هــاى  ــر گفــت : اي ــن خب اعــالم اي
فرهنگــى  ميــراث  كل  اداره  توســط  علمــى 
همــدان بــا همــكارى بنيــاد توســعه گردشــگرى 
آســيا در كنفرانــس بيــن المللــى همــدان 2018

ــود. ــى ش ــزار م ــهريور برگ ــا 7 ش ــه 5 ت ك
وى افــزود : نشســت هــاى تخصصــى مذكــور بــا 

ــا  ــاى آموزشــى گردشــگرى ب ــوى بحــث ه محت
حضــور اســاتيد برجســته كشــورى برگــزار مــى 

نمايــد.
ادامــه  در   2018 همــدان  دبيرخانــه   ، دبيــر 
گفــت : ايــن نشســت هــاى تخصصــى بــا 
موضوعــات ، تطبيــق شــاخص هــاى شــهر 
  ، همــدان  شــهر  ظرفيت هــاى  بــا  خــالق 
تجــارب گردشــگرى جوامــع محلــى بــه عنــوان 
ــعه  ــگرى و  توس ــر گردش ــى ناپذي ــزء جداي ج

ــورهاى  ــن كش ــگرى بي ــاى گردش ــكارى ه هم
عضــو مجمــع گفتگــوى همــكارى آســيا خواهــد 
ــاى 5 و 6 ــخ ه ــت ، در تاري ــى اس ــود .گفتن ب
ــر  ــل باباطاه ــا در هت ــن نشســت ه ــهريور اي ش
ــه  ــدان ب ــردد و عالقمن ــى گ ــزار م ــدان برگ هم
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب حضــور در كارگاه مــى توانن
ــورت  ــا بص ــا و ي ــت ه ــام نشس ــت ن ــرم ثب ف
شــماره هاى(08138314787و  بــا  تلفنــى 

09221510292)  ثبــت نــام نماينــد.

معاون گردشگرى خبر داد

همدان « شهرگردشگر» مى شود

معرفى فرهنگ و رسوم مردم همدان در برنامه «شب فيروزه اى»

شب فيروزه اى از دامان الوند روى آنتن ملى
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