
 نخستين جلســه هماهنگى سيزدهمين نمايشگاه 
الكامپ با حضور مديران و كارشناسان دستگاه هاى 
اجرايــى و تيــم برگزاركننده،در ســالن جلســات 
ساختمان سازمان صنعت معدن تجارت برگزار شد.

سعيد ثقه اى سرپرست تيم اجرايى با ابراز خرسندى 
از واگــذارى مســئوليت رويداد الكامپ از ســوى 
مســئوالن اســتان به وى در آغاز جلســه گفت: از 
مهندس متين تشكر مى كنم كه زحمت برگزارى اين 
جلسه را كشــيدند و با تمامى دغدغه ها و ترافيك 

كارى خود ميزبان ما شدند.
به گزارش خبرنگار همدان پيام، بنده حقير همچنين 
از تك تك مســئوالنى كه به جلســه آمدند و قرار 
اســت ما را در اجراى اين رويداد مهم يارى رسانند 

نيز تشكر و مراتب قدردانى خود را اعالم مى كنم.
وى سپس در ادامه به تبيين برنامه هاى درنظر گرفته 
شده براى رويداد الكامپ پرداخت و با اعالم دو خبر 
صحبت هاى خود را اينگونه تكميل كرد: خوشحالم 
كه حامى دو خبر مهم هســتم نخست اينكه امسال 
مقرر گرديــد تا بزرگترين شــتاب دهنده در حوزه 
مسائل كالن اســتان را در رويداد خود برگزار كنيم 
و دوم اينكه بزرگترين گردهمايى استارتاپهاى حوزه 

گردشگرى كشور را ميزبان باشيم.
در ادامه مهندس متين،به ضرورت اهميت و جايگاه 
نمايشــگاه الكامپ در ســال جــارى و توجه ويژه 
وزارتخانه متبــوع خود پرداخت و اينكه ســازمان 
صنعت معدن تجارت تمام قد حامى رويداد الكامپ 

همدان خواهد بود.
در ادامه جلســه مديران و كارشناســان حاضر در 
جلســه هر كدام به ارائه نظــرات تخصصى خود 
پرداختند و بر ضرورت آسيب شناســى دوره هاى 
قبلى جهت بهبود برگــزارى دوره فعلى آن هم با 
عنايت به ســطح گسترده در نظر گرفته شده براى 

آن تاكيد كردند.
در پايــان ثقه اى افزود: با كمك و همت مســئوالن 
بلندپايه اســتان و به دليل اهميت باالى نمايشــگاه 
الكامپ در راســتاى كمك به كسب و كارهاى نوپا 

و گسترش دولت الكترونيك،اين سرى از نمايشگاه 
باشــكوه تر و مفصل تر از دوره هــاى قبل برگزار 
خواهد شد و سعى مى شــود با استفاده از پتانسيل 
دســتگاه هاى متولى همچون سازمان صنعت معدن 
تجارت رويدادى موثر،كاربردى و البته در سطح ملى 

را در تاريخ 32 لغايت 32 مهرماه شاهد باشيم.
ثقه اى ،سرپرست تيم اجرايى، همچنين اضافه كرد: 
پنــل تجارت الكترونيك و پنل فناورى هاى نوين و 
هاى تــك در صنعت نيرو و انرژى به همراه معرفى 
كســب و كارهاى نوپا در حوزه گردشــگرى استان 
از سراسر كشــور از جمله فعاليت ها و برنامه هاى 
جانبى در نظر گرفته شــده براى رويداد مى باشــد 
كه اميد اســت بتواند تمامى اين فعاليت ها مثمرثمر 
واقع گردد و همگى شاهد رويدادى با شكوه و پربار 

باشيم.
وى در پايان افزود: امســال تصميــم داريم در بازه 
زمانى يك مــاه قبل از رويداد با انجام يك ســرى 
تبليغات محيطى مفصل شــهر را بــا حال و هواى 
رويــداد الكامپ تزئين كنيم تا مشــاركت كنندگان 

غرفه دار از نهايت بازديد مردمى بهره مند گردند.
الزم بــه ذكر اســت عالقه مندان جهــت اطالع از 
برنامه هاى ســيزدهمين نمايشگاه و همايش الكامپ 
مى توانند به آدرس وب ســايت رســمى رويداد به 
نشــانى www.smadco.ir مراجعه نمايند و يا 
با نصب اپليكيشــن موجود در سايت اخبار رويداد 

مذكور را پيگيرى كنند.
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براى نجات فرودگاه همدان 
همه به ميدان بيايند

  مديــر فرودگاه همدان در شــرايطى 
برقــرارى پروارزهــاى همدان-تهران را 
منوط به تالش و همــكارى آژانس هاى 
مسافرتى و رسانه ها دانسته كه پيش از اين 
پروازهاى همدان- مشهد و همدان- كيش 
نيز تعطيل شــده اســت. چنين خبرهاى 
ناخوشــايندى كه باعث نگرانى مردم نيز 
مى شــود، در حالى به گوش مى رسد كه 
در ديار مادســتان شاهد رويداد بين المللى 
چنين  بــود.در  خواهيــم  همــدان2018 
شــرايطى شايســته نيســت كه در بخش 

ارتباطى كه از مهمترين...

مديرعامل پاس به دليل بدهى مالى استعفا كرد

t

از طرف همكاران

انا هللا و انا اليه راجعون
ـــر  ـــف و تاث ـــت تاس ـــا نهاي ب
و  ناگهانـــى  درگذشـــت 
ـــان   ـــكار گراميم ـــكاه هم جان
مهندس جواد قربانى جم 
رئـــــيس ايستگــــــاه 

ــواده  ــه خانـ ــه را بـ ــى گل تپـ هواشناسـ
ــدگان   ــاير بازمانـ ــان و سـ ــرم ايشـ محتـ

تســـليت عـــرض مـــى نمائيـــم.
مديريت شركت حمل و نقل پيك پرواز 
و پيك سحر تويسركان- حميديان

تبريك و تهنيت

جناب آقاي 
مهنـدس 

مصطفي پنـاهنده 
بدينوســيله انتصــاب شايســته حضرتعالــي را بــه ســمت 
سرپرســت اداره كل راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي اســتان 
همــدان تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده و توفيقــات روزافــزون 

ــم. ــان آرزومندي ــزد من ــي را از درگاه اي جنابعال

با حمايت سازمان صنعت، معدن، تجارت و مسئوالن استان برگزار مي شود

همدان،مهـرماه ميزبان 
بزرگترين رويداد حوزه تجارت الكترونيك

در نماز جمعه همدان چه گذشت؟
■ آيت ا... محمدي: برخي ها با احتكار كاال از پشت خنجر مي زنند
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اين راه  بي پايان است
1- در مراســم روز خبرنــگار هفته 
گذشــته زماني كه نماينــده خبرنگاران 
نســبت به تعطيلي مطبوعات هشــدار 
داد، با واكنش ســريع مســئوالن دولتي 
و بخصوص اســتاندار مواجه شــد كه 
اين موضــوع را رد كرد، در حالي كه به 
روي كاغذ، همدان هيچ نشــريه تعطيلي 
ندارد اما در عمل بســياري از مطبوعات 
اســتان در دوران تعطيلي به سر مي برند 
و اگر هم تك شــماره هاي منظمي منتشر 
مي شــود، صرفاً به خاطــر خالي نبودن 

عريضه است...

در سال 2018

جشنواره تابستانى همدان پر

نفس هاي آخر مطبوعات
■ روزنامه هاي استان از امروز 4صفحه اي مي شوند

ــه  ــن ط ــت ا... غياث الدي ــخنراني آي ــس از س ــه پ ــن هفت ــه اي ــاز جمع  در نم
ــكالت  ــوص مش ــدان در خص ــه هم ــه و امام جمع ــي فقي ــده ول ــدي، نماين محم

ــي  ــردن برخ ــي نك ــتفاده و همراه ــوء اس ــا س ــاط ب ــه آن را بي ارتب اقتصــادي ك
ــد. ــكار دامــن نزنن ــي و احت ــه گران ــا ب ــردم خواســت ت ــراد ندانســت واز م از اف
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خبرخبر

" انشعابات غيرمجاز" مهم ترين عامل هدررفت منابع آبى در روستاهاى استان
 رئيس اداره نگهدارى و بهره   بردارى تأسيسات آب و فاضالب روستايى استان همدان، انشعابات غيرمجاز را مهم ترين عامل 
هدررفت آب دانست و گفت: 27.41 درصد از آب توليدشده به وسيله شبكه هاى آبرسانى و انشعابات غير مجاز به هدر رفته 

است.مهم ترين عامل هدررفت منابع آبى در روستاهاى استان همدان است
مرتضى عظيمى نياز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عمليات اصالح شبكه هاى آب رسانى در سطح روستاهاى 8 شهرستان 
همدان، نهاوند، تويسركان، اسدآباد، بهار، فامنين، كبودراهنگ و مالير بيش از يك ميليارد و 300 ميليون تومان اعتبار بسته شده 
است.وى با بيان اينكه اصالح شبكه هاى آب رسانى در روستاهاى همدان و مالير به ترتيب با پيشرفت فيزيكى 90 و 20 درصد 

در حال انجام است، افزود: بيشترين هدر رفت آب به وسيله انشعابات غيرمجاز اتفاق مى افتد.
عظيمى نياز بيان كرد: ســال گذشته 27,41 درصد از آب توليدشده به وسيله شبكه هاى آبرسانى و انشعابات غير مجاز به هدر 
رفته، گفت: اين عدد در مقايسه با ميانگين كشورى پايين تر است به طورى كه در سطح كشور با 32 درصد هدررفت آب روبرو 
هستيم. سال گذشته 4 ميليارد و 702 ميليون تومان از محل اعتبارات استانى و اصالح شبكه هاى آب رسانى روستايى اعتبار ابالغ 

شد كه 45 درصد آن تاكنون تخصيص يافته است.

برگزارى برنامه هايى براى تجليل از آزادگان شهرستان مالير
 معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان مالير گفت: مديران حوزه فرهنگى براى تجليل از آزادگان شهرستان مالير برنامه داشته 
باشند.به گزارش مهر، باب ا... فتحى در كميته ترويج فرهنگ ايثار و شهادت مالير با بيان اينكه پيشرفت هاى ايران اسالمى به بركت 
خون شهدا و مجاهدت هاى ايثارگران و آزادگان ممكن شده است، گفت: عزت و سربلندى نظام جمهورى اسالمى ايران مرهون 
مجاهدت هاى جامعه ايثارگرى است.وى بابيان اينكه ايثارگران با فداكارى؛ نعمت امنيت را به مردم ايران هديه دادند، افزود: دشمن 

با هجمه هاى فرهنگى قصد كوچك جلوه دادن فداكارى هايى كه در دوران دفاع مقدس شكل گرفت را دارد.
فتحى با تاكيد بر برگزارى يادواره شــهدا عنوان كرد: بايد با برگزارى اين برنامه ها و تجليل از رشادت هاى شهدا، ايثارگران و 
آزادگان نام و ياد آن ها را براى هميشه زنده نگاه داشت.وى همچنين با اشاره به عهدشكنى هاى آمريكا عنوان كرد: امروز با يك 
جنگ اقتصادى از طرف دشــمنان نظام جمهورى اسالمى ايران روبرو هستيم كه بايد با همدلى، اتحاد و انسجام داخلى از اين 
مرحله عبور كرد.وى به در پيش بودن سالروز ورود آزادگان به ميهن اسالمى اشاره كرد و گفت: بايد با تبيين فرهنگ مقاومت 
و برگزارى برنامه هايى براى بازخوانى خاطرات دوران اســارت توسط آزادگان؛ اين ايستادگى، مقاومت و جان فشانى ها را به 

نسل هاى بعد انتقال داد.

 مجيد بيــات-  خبرنگار همــدان پيام: 
مديركل امور مالياتى استان همدان در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به اهميــت و جايگاه 
اطالع رسانى افزود : وظيفه انتقال واقعيات 
در جامعه امرى حساس است و بايد توجه 
داشت كه اين موضوع با حيثيت و شأن افراد 
در ارتباط است،  و بايد نهايت دقت در اين 
حيطه به كار برده شــده و اخبار را بصورت 
مســتند تهيه نمود. محمد دلشــادى گفت: 
پرداخت ماليات و اهميت اين عمل بستگى 
به فرهنگ ســازى مناسب اين موضوع دارد 
و خبرنگاران در اين راستا مى توانند كمك 

بسزائى به مسئوالن مربوطه انجام دهند.
وى گفت : در سنوات گذشته عمده درآمد 
كشور  وابسته به نفت  بوده ولى با توجه به 
شرايط ذخاير نفتى در ده سال آينده، دريافت 
ماليــات و نحوه اســتفاده  از آن در مباحث 

عمرانى اهميت بسيارى دارد.
يكى  شفافيت  كرد:  خاطرنشــان  دلشادى 
از برنامه هاى اصلى امور مالياتى كشــور 

است ، و اين شــفافيت زمينه ساز اعتماد 
مردم است.

وى بيان كرد: مردم حــق دارند از نحوه 
دريافــت و جزئيــات آن همچنين نحوه 
هزينه كــرد  ماليات ها مطلع باشــند، و 
همين مســئله باعث همراهــى بهتر آنها 

براى نهادينه شدن اين موضوع ميباشد.
مديــر كل امور مالياتــى در بخش ديگر 
با اشــاره به اينكه فــرار مالياتى يكى از 
اســت  حيطه  اين  مباحث  مهم  معضالت 
گفــت: افرادى كه اظهارنامــه غير واقعى 
ارائه مى دهند مشــمول ماده 274 قانون 
مالياتهاى مســتقيم مى شــوند و دادستان 
انتظامى مالياتى به پرونده آنان ورود پيدا 

كند. مى 
دلشــادى در ادامه گفت: در ســال 96 ، 
118 ميليــارد تومــان از محل درآمدهاى 
ماليــات بــر ارزش افــزوده بــه عنوان 
عــوارض، به حســاب شــهردارى ها و 
دهيارى هاى اســتان واريز شــده كه در 

مباحــث عمرانــى و شــهرى  هزينه مى 
شــود. وى افزود: همچنين در سال 96، 
462 ميليارد تومــان ماليات وصول كرده 
ايم كه معادل 92 درصد درآمدهاى پيش 
بينى شــده براى استان بود و اين رقم در 
مقايسه با ميانگين كشورى كه 97 درصد 
درآمدهاى پيش بينى شده وصول گرديد،  

با كاهش روبه رو بوده است.

محمد دلشــادى با بيــان اينكه در بحث 
درصد   14 مالياتــى  درآمدهاى  وصــول 
افزايش نســبت به سال گذشته داشته ايم 
گفــت: افزايش اين نرخ بيشــتر از محل 
معوقات ســال قبل بوده كه تمركز اداره 
كل امور مالياتــى هم روى همين وصول 

باشد. مى  معوقات 
مديــركل امور مالياتــى تصريح كرد : در 
همــدان 21 وارد كننده كاال با تأســيس 
شــركت به نام افراد ديگر تا كنون جمعًا 
35 ميليارد تومان فرار مالياتى داشــته اند 

كه مورد شناسايى قرار گرفته اند.
دلشــادى خاطرنشــان كرد: هيچ يك از 
اين بازرگانان در همدان ســاكن نبوده و 
از ناآگاهــى و احتياج برخى افراد ســوء 
اســتفاده كرده و به نام اين افراد شركت 
تاسيس نموده و كارت بازرگانى دريافت 
كــرده انــد و اداره كل امــور مالياتى با 
و  افراد  ايــن  شناســايى  دنبال  جديــت 

برخورد قانونى با آنان مى باشد.

مديركل امورمالياتى استان همدان تاكيد كرد

خبرنگاران ركنى مهم و تأثيرگذار در فرهنگ سازى مالياتى

 هفته گذشته بود كه با از راه رسيدن 
خبر  خبرنگار،  روز  گراميداشت  مناسبت 
احتمــال تعطيلي روزنامه هاي اســتان به 
دليل نبود و گراني كاغذ منتشــر شــد. 
مطبوعات  خانه  مديرعامــل  را  خبر  اين 
اســتان همدان در حالي به رسانه ها داد 
كــه همگان اميــدوار بودنــد راهكاري 
براي رقم نخوردن آن از ســوي مديران 
تأثيرگذار ارائه شود. در همين حال وهوا 
مديركل ارشــاد اسالمي اســتان همدان 
اعــالم كــرد؛ اختصاص ســهميه 5 تن 
كاغذ به هر رســانه، قرار است راه حل 
اين مشــكل باشــد. روز 17 مرداد نيز 
نماينده  به  پاســخ  در  همدان  اســتاندار 
خبرنگاران در مراســم گراميداشت روز 
خبرنــگار اعالم كــرد: هيچ رســانه اي 
در اســتان تعطيــل نيســت، امــا گويا 
هيچكدام از اين مــوارد رنگ واقعي به 
خود نگرفت؛ چراكه شــرايط موجود به 
كم حجم  شــاهد  كه  خورد  رقم  گونه اي 
هستيم. همدان  استان  روزنامه هاي  شدن 

روزنامه همدان پيام و ديگر روزنامه هاي 
(نبود  موجود  مشــكالت  دليل  به  استان 
كاغــذ) علي رغم هشــدارهاي گذشــته 
نشــريات از امروز در 4 صفحه منتشــر 
خواهد شــد. ايــن روند تــا زمان حل 
مشكل تخصيص كاغذ با قيمت و تعرفه 
دولتي ادامه خواهد داشــت؛ چراكه اگر 
اندوخته كاغذ تمام شــود، نتيجه تعطيلي 

است. نشريات 
هشــدار اين اتفاق هفته هاي گذشته داده 
شده بود و وعده مديران براي تأمين كاغذ 
در حــد حواله بود و كاغذ تهيه شــده به 
اندازه يك بار گمركي براي كل كشور كه 
عمًال در بهترين حالت با چنين شــرايطي 
بيش از چند روز مطبوعات نمي تواند زنده 
بماند. حاال با توجه به قيمت باالي 8 هزار 
تومان بــراي كاغذ، امكان تهيه كاغذ بيش 
از 4 برابر در بازار، براي رســانه ها وجود 

ندارد.
ايــن اتفاق پيامدهــاي نامطلوبــي را در 
صورت حل نشــدن مشــكالت خواهد 

داشــت از جمله اينكه تعطيلي رســانه ها 
موجب پايين آمدن محسوس آمار اشتغال 
در استان خواهد شد و اين همان نكته اي 
اســت كه اســتاندار همدان هميشــه بر 
اشتغالزايي تأكيد داشته است. به هر ترتيب 
حاال شاهد كم حجم شــدن روزنامه ها در 
اســتان هســتيم و بابت اين شــرايط به 
جاي مســئوالن ما از مخاطبان هميشگى 

عذرخواهى مى كنيم.
در همين ارتباط مديرعامل خانه مطبوعات 
استان  روزنامه هاى  گفت:  همدان  اســتان 
همدان از فردا -دوشــنبه 22 مردادماه- به 
علت گرانى و كمبود كاغذ چهار صفحه اى 
منتشر خواهند شد . مهرداد حمزه از انتشار 
چهار صفحه اى روزنامه هاى استان همدان 
خبــر داد و اظهار كرد: با وجود وعده هاى 
داده شــده مبنى بر تأمين كاغذ مورد نياز 
براى روزنامه ها، هنــوز اين وعده عملى 

نشده است.
وى ادامــه داد: روزنامه هاى اســتان براى 
صرفه جويــى در مصرف كاغــذ از روز 

دوشنبه به صورت چهار صفحه اى منتشر 
مى شوند.

حمــزه بيان كرد: اگر تا آخــر هفته كاغذ 
مورد نياز روزنامه ها تأمين نشود، احتمال 

تعطيلى برخى روزنامه ها وجود دارد.
وى يكى از داليل اين اقدام روزنامه ها 
را گرانــى كاغذ دانســت و گفت: در 
8 هزار  حــال حاضر كاغــذ كيلويــى 
تومان اســت و بــا ايــن قيمت چاپ 
روزنامه مقرون به صرفه نيســت و بايد 
كاغذ مــورد نياز روزنامه هــا با قيمت 

شود. تأمين  مناسب 
حمــزه در پايان از حضــور معاون امور 
مطبوعاتى و اطالع رسانى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمى در روز چهارشنبه 24

مردادمــاه در همدان خبــر داد و يادآور 
شد: طى ســفر معاون مطبوعاتى نشستى 
با همه اهالى رسانه استان همدان برگزار 
خواهد  شــد كه اميدواريــم با توجه به 
حضور وى  مشــكل كمبــود كاغذ در 

شود. مرتفع  استان 

براى نجات فرودگاه همدان 
همه به ميدان بيايند

  مدير فرودگاه همدان در شرايطى برقرارى پروارزهاى همدان-
تهران را منوط به تالش و همكارى آژانس هاى مسافرتى و رسانه ها 
دانســته كه پيش از اين پروازهاى همدان- مشــهد و همدان- كيش 

نيز تعطيل شده است.
چنين خبرهاى ناخوشايندى كه باعث نگرانى مردم نيز مى شود، در 
حالى به گوش مى رسد كه در ديار مادستان شاهد رويداد بين المللى 

همدان2018 خواهيم بود.
در چنين شرايطى شايسته نيست كه در بخش ارتباطى كه از مهمترين 
فاكتورهاى توسعه همه جانبه از جمله توسعه گردشگرى به حساب 

مى آيد، شاهد اختالل باشيم.
در ســال هاى گذسته با توجه به توسعه فرودگاه همدان و گسترش 
پروازها به نقاط مختلف در سطح داخلى و خارجى، اميدوارى ها به 

استفاده از چنين ظرفيتى افزايش يافته است.
مى دانيم كه توســعه حمــل و نقل در بخش هــاى مختلف آن از 
مهمترين الزامات توسعه پايدار است؛ به گونه اى كه از آن به عنوان 

زيرساخت توسعه ياد مى شود.
در اســتانى مثل همدان بخاطر فاصله معنادارى كه در خيلى از زمينه 
ها با توسعه يافتگى  دارد، توجه به حوزه ارتباطات بسيار با اهميت 

است و نبايد به راحتى از كنار آن گذشت.
امروز در همين حوزه شــاهد مشكالتى هســتيم كه به طور مستقيم 

توسعه استان را تحت الشعاع قرار مى دهد.
استمداد مدير فرودگاه همدان از بخش هاى مرتبط و تأثير گذار براى 
رفع موانع و مشكالت موجود اين فرودگاه از جمله برقرارى مجدد 
پروازهاى قبلى فرصتى اســت تا ميزان حساسيت و توجه فعاالن و 

مسئوالن استان به موضوع بيشتر شود.
اهميت موضوع و ارتباطى كه مسائل حوزه حمل و نقل و ارتباطات 
هوايى با توسعه استان دارد، ايجاب مى كند كه همه كسانى كه به نو 
عى مى توانند در اين زمينه تأثيرگذار باشند، به حساسيت خاصى به 
ميدان بيايند و بخش هاى مختلف فعال تر عمل كنند تا دوباره شاهد 
برقــرارى پروازهاى مذكور و حتى گســترش فعاليت هاى فرودگاه 

همدان به عوان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى باشيم.  

 مطالبات مردم بحق است، ما در حوزه 
اقتصاد مشــكل داريم اما تحريم، عمليات 
رواني، جــدا كردن مردم از دولت نقشــه 

دشمن است كه بايد مراقب بود.
فرمانــده نيروي انتظامي اســتان همدان با 
اشــاره به اينكه در برخــى از بخش هاى 
كشور دچار ســوء مديريت  شده ايم اظهار 
كرد: اين ضعف ها قابل قبول نيست و بايد 

با مديريت جهادي از آن عبور كرد.
كامراني صالح اعالم كــرد: بخش زيادي از 

تجمعات مردمى توطئه دشــمن اســت و 
بخشــي ديگر هم از سوء مديريت ها ناشى 
مى شــود.با بيان اينكه هر چند دشمن گاه 
حــرف حــق را مطرح مي كنــد اما هدف 

جوسازي، تخريب نظام و... است .
وى بــا تاكيد بر اينكه بايد همه را در حوزه 
امنيت شريك كنيم اظهار كرد: در اين مدت 
ســاماندهي 5 هزار ســرايدار و شبگرد را 
داشــتيم.  185 هزار فقــره اوراق و احكام 
قضايي در كالنتري ها را را مديريت كرديم. 

در حــوزه موادمخــدر هم 2/5 تــن انواع 
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دستگاه خودرو، 19 دستگاه موتورسيكلت 
توقيف و 4 هزار توزيع كننده دستگير شدند. 
وى در خصوص كشــف انبار احتكار در 
همدان گفت: انبــاري كه هزار كارتن مواد 
شوينده، برنج و ساير اقالم را در آن احتكار 

كرده بودند كشف شده است.
فرمانده انتظامى اســتان همدان در پاسخ به 
اين ســوال كه در خصــوص كودك ربايي 

اخيــر گفته مى شــود شــخص اول هنوز 
دستگير نشده است پاسخ داد: دقيقاً عكس 
اين مطلب اســت.پليس با سرعت باال و با 
حجم اقدامات انجام شده در حالى كه حتي 
در ذهن هم خطــور نمي كردند كه كودك 
صحيح و ســالم به آغوش خانواده برگردد 
كمتر از 24 ســاعت مجرم را شناســايي و 
دســتگير كرد. يكي از مجرمــان متواري 
است و تحت تعقيب است و قطعاً دستگير 

خواهد شد. 

فرمانده نيروي انتظامي استان همدان :

مطالبات به حق است اما گرفتار نقشه دشمن نشويد

اين راه  بي پايان است
1- در مراســم روز خبرنگار هفته گذشــته زماني كه نماينده 
خبرنگاران نســبت به تعطيلي مطبوعات هشــدار داد، با واكنش 
سريع مســئوالن دولتي و بخصوص استاندار مواجه شد كه اين 
موضوع را رد كرد، در حالي كه به روي كاغذ، همدان هيچ نشريه 
تعطيلي ندارد اما در عمل بســياري از مطبوعات استان در دوران 
تعطيلي به ســر مي برند و اگر هم تك شماره هاي منظمي منتشر 

مي شود، صرفًا به خاطر خالي نبودن عريضه است.
2- يك روز قبــل از همين برنامه روز خبرنــگار، خبر تعطيلي 
مطبوعات به طور رســمي منتشر شــد كه نسبت به نبود كاغذ و 
قيمت چند برابر آن هشــدار داده شد كه البته به دليل قرار گرفتن 
در هفته خبرنگار، تالش هايي از ســوي اداره كل ارشاد اسالمي 
و برخي مســئوالن انجام شد كه در نهايت وعده اعطاي حواله 5

تني كاغذ مطرح شــد كه خبر آن در مراســم روز خبرنگار مورد 
توجه قرار گرفت.

اين اقدام كه همچون بســياري از وعده ها و حرف هاي دولت، 
رســانه اي و ثبت شــد، در عمل بحث هاي خاص خودش را 
دارد؛ چراكــه ارائــه حواله روي كاغذ در هــر ميزان و مقدار 
امكان پذير اســت اما آيا همين حواله ســرانجام به تأمين كاغذ 

مي شود؟ ختم 
بنا بر شــواهد و مدارك موجود صرفًا يك محموله كاغذ روزنامه 
در كشــور تأمين شده اســت كه اين محموله 100 تني، بيش از 
100 مجوز نشريه متقاضي دارد و در بهترين حالت اگر اين كاغذ 
موجود باشد، كه نيست؛ قيمت آن به نرخ دولتي بر اساس همان 
حواله هــا بيش از 300 ميليون ريال پول نقد نياز دارد كه در عمل 
در دوران ركود و بي پولــي تأمين اين مبلغ در توان هيچكدام از 

مطبوعات محلي نمي باشد.
3- نشــريات علي رغم انتظار باالي مخاطبــان و به دليل حذف 
بسياري از منابع درآمدي، به بهانه هاي مختلف از سوي دولتي ها 
ديگــر رمقي بــراي ادامه كار نداشــته و اگر هم تك نشــرياتي 
مي تواننــد اين راه را ادامه دهند، قطعــًا نمي توانند حقوق صنفي 

همكاران خود را ناديده گرفته و يكه تازي كنند.
 بنابراين در راستاي حمايت از همكاران خود و كمك به حيات 
چند صباحي بيشــتر، تعداد صفحات خود را ضمن عذرخواهي 
از مخاطبان خود (كه قطعًا انتشــار نشــريه با كاغذ باالي 8 هزار 
تومان را به صرفه ندانســته و درك مي كنند) اين روزها را تحمل 
مي نمايند؛ هرچند كه اين اقدام منجر به ضعيف تر شــدن راه هاي 
اطالع رساني و پايين  آمدن كّمي و كيفي اطالع رساني خواهد بود 
و در بلندمدت آســيب آن را كساني خواهند ديد كه با بي تدبيري 

اين فضا را مديريت مي كنند.
4- در سرمقاله 17 مرداد اشاره شد كه زماني اهالي رسانه به فكر 
معيشــت خود بودند و امروز به فكر از دســت دادن شغل خود 
هســتند. در شرايطي كه مسئوالن اســتان و كشور شعار حمايت 
از اشتغال و اشــتغالزايي ســر مي دهند، گروهي از افراد جامعه 
به صورت غيرمســتقيم و مســتقيم بيش از 2 هزار شــغل را در 
همين استان همدان از دست خواهند داد و چنين اتفاقي در ساير 
حوزه هاي كسب وكار و صنعت و توليد نيز روي داده است و اين 
اتفاق ها با آن چيزي كه آقايان كاهش آمار بيكاري اعالم مي كنند، 

هيچگونه تناسبي ندارد.
5- زماني در اســتان چالشي بود براي تحقق وعده ها و فراموش 
نمي كنيم كه در دولت نهم كليد واژه «اجرا شده» و «اجرايي شده» 
فرق بازي با كلمات توســط مسئوالن وقت براي وعده هاي داده 

شده بود. 
حال هم دوباره تأمين كاغذ و پرداخت مطالبات رسانه ها پس از 
مدت ها مي تواند مصداق اجرايي و يا اجرا شدن باشد. هرچند كه 
نگارنده معتقد است سياســت دولتمردان در بي توجهي به پايين 
 آمدن شاخص هاي فرهنگي، مديريت بي تدبيرانه و جلوگيري از 
شفاف سازي رسانه هاســت تا كمتر جنبه هاي جديدي از فساد و 
رانت و سوء استفاده و يا ناتواني بخشي از دولت رونمايي شود، 
اما قطعًا جامعه توانمند و متحد رسانه اي راهكارهايي براي عبور 
از اين بحران ها داشــته و هرگز تن به خواســته هاي بي تدبيرانه 
برخــي از دولتمردان و سياست هايشــان نخواهنــد داد. بزودي 
شاهد موج تازه اي از اقدامات اطالع رساني و رسانه اي در استان 

خواهيم بود. تا آن روز منتظر بمانيد.

تبديل خودروهاى پالك تاكسى به شخصى 
 معاونت تاكســيرانى و حمل و نقل بار و كاالى شهردارى همدان 
از برگزارى سى و چهارمين مجمع عمومى ساليانه اتحاديه تاكسيرانى 
شهرى كشورى به منظور نوســازى ناوگان فرسوده تاكسى در كشور 

خبر داد. 
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ ميالد كريمــى  مدير معاونت 
تاكسيرانى و حمل و نقل بار و كاالى شهردارى همدان گفت: نوسازى 
تاكسى هاى فرسوده يكى از مهمترين مطالبات شهروندان و راننده هاى 
تاكســى در شهر همدان است كه در همين راستا و در سى و چهارمين 
مجمع عمومى ساليانه اتحاديه تاكسيرانى شهرى كشورى اين موضوع 

در دستور كار اعضاى مجمع قرار گرفت.
وى ادامه داد: پيشنهاد تاكســى برگشت با هماهنگى اتحاديه كشورى 

اعمال شد كه موضوعات و جزئيات اين طرح در حال انجام است.
وى در اين خصوص اضافه كرد: در اين طرح پالك تاكســى به پالك 
سفيد (شخصى) تبديل مى شــود كه در اين خصوص توان و ظرفيت 
تبديل ناوگان افزايش چشــمگيرى پيدا مى كند و در روند نوســازى 
خودروها ســرعت و شتاب بيشترى را شــاهد خواهيم بود، كه تحقق 
اين موضوع چه از منظر زيســت محيطى و چه از منظر مبلمان و منظر 
شهرى گام ارزشــمندى به شــمار مى رود و در صرفه جويى مصرف 
سوخت روند فزاينده اى خواهد داشت. مدير معاونت تاكسيرانى و حمل 
و نقل بار و كاالى شهردارى همدان تصريح كرد: در اين نشست عالوه بر 
پيشــنهاد تاكسى برگشت، طرح تخفيف صددرصدى بيمه شخص ثالث 
تاكسى ها پيشنهاد شد كه بر اين اساس اگر هر دستگاه تاكسى تا پنج سال 
از كوپن بيمه اى خود استفاده نكرده باشد، بعد از پنج سال شامل تخفيف 
صددرصدى شود، اين پيشنهاد در حال حاضر در اتحاديه تاكسيرانى كشور 

در حال بررسى و پيگيرى است.

نفس هاي آخر مطبوعات
■ روزنامه هاي استان از امروز 4صفحه اي مي شوند

3 روستاى شهرستان همدان 
با تانكر آبرسانى مى شود

 آبرســانى بــا تانكــر در ايــن شهرســتان محــدود شــده و اكنــون 
تنهــا ســه روســتا بــا تانكــر آبرســانى مــى شــود.

مديــر امــور آب و فاضــالب روســتايى همــدان در گفــت و گــو بــا 
ــه وســيله تانكــر  ــان اينكــه پيــش از ايــن 12 روســتا ب ــا بي ــا ب ايرن
ــا تــالش هــاى صــورت گرفتــه هــم  آبرســانى مــى شــد افــزود: ب
اكنــون ســه روســتاى باغچــه، حيــران و خيرآبــاد بــا تانكــر آبرســانى 

مــى شــود.
كمــال حســنى بــا اشــاره بــه اينكــه امــور آب و فاضــالب 
بــه  خدمــات  دهنــده  ارايــه  همــدان  شهرســتان  روســتايى 
ــد اســت گفــت: در  ــزى و بخــش قهاون ــتاهاى بخــش مرك روس
مجمــوع در ســطح ايــن شهرســتان، 104 روســتا وجــود دارد كــه 
ــاالى 20 ــوار و مابقــى ب ــر 20 خان ــداد 24 روســتا زي ــن تع از اي

ــد. ــت دارن ــوار جمعي خان

خبـر

 اســتان همدان با 33 شــركت توليدي 
و كارآفريــن در بزرگ تريــن نمايشــگاه 
صنايع كوچك كــه از ديروز در مصلي امام 
خميني(ره) تهران گشــايش يافت، شركت 

نموده است.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان 
با حضور در غرفه مركز چاپ و بسته بندي 
همداني  شــركت كنندگان  گفــت:  همدان 
حاضر در نمايشــگاه در گروه هاي مختلف 
فعاليتي از جمله مبل و منبت، چرم، ســفال 
و ســراميك، صنايــع فلزي، قطعه ســازي، 
پلي اتيلن،  لوله هاي  بهداشــتي،  چيني آالت 
صنايع غذايي و چاپ و بسته بندي و رسانه 

حضور دارند.
كيوان گردان با اشاره به حمايت مالي براي 

رزرو و مكان حضور شركت هاي حاضر در 
نمايشگاه اضافه كرد: يكي از اهداف جدي 
شركت شهرك هاي صنعتي استان، حمايت 

از توليدكنندگان و كارآفرينان اســتان است 
كه اين اقدام با هدف حضور توانمندي هاي 
توليدي در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي 

مي باشد.
وي افــزود: بــه منظور تســهيل در معرفي 
توانمندي هاي اســتان، كمــك به صادرات 
محصوالت استان و در راستاي تحقق شعار 
حمايت از كاالي ايراني، اين اقدامات انجام 

مي شود.
وي با اشاره به نامگذاري روز بيست ويكم 
مردادمــاه بــه عنــوان روز «حمايــت از 
نمايشــگاه  گشــايش  از  كوچك»  صنايع 
با حضــور رئيس جمهــور، وزير صنعت، 
معدن و تجارت و معاونــان وي در كنار 
توليدكنندگان و كارآفرينان تا روز سه شنبه 
بيست وســوم مرداد خبر داد و گفت:  اين 
نمايشگاه از 10 صبح تا 20 عصر پذيراي 

بازديدكنندگان خواهد بود.  

گردان خبر داد

حضور 33 شركت همداني 
1- وزير كار پاي همداني ها را هم به افشاگري هاي خود باز كرده در بزرگ ترين نمايشگاه صنايع كوچك كشور

است. گويا ربيعي گفته اســت يكي از نمايندگان همدان پيگيري 
وصول مطالبات پيمانكاران از وزارت كار بوده است. گفتني است 
ربيعي از افشــاگري درباره برخي اقدامات نماينده ها بيشــتر خبر 

داده بود.
2- وعده اشــتغالزايي يك ميليون نفري در كشــور با چالش مواجه 
شده است. گفته مي شــود رئيس برنامه و بودجه كشور گفته است؛ 
قانون بودجه امســال يك ميليون شغل را براي جوانان در نظر گرفته 
اســت. اين در حالي است كه هنوز به نيمه سال نرسيده، بسياري از 
كارگاه ها و واحدهاي توليدي به حالت تعطيل و نيمه تعطيل درآمده 
و به خيل بيكاران نيز اضافه شده است. گويا در اين زمينه نبود برنامه 

براي جذب سرمايه گذار مورد توجه نبوده است.
3- اســتخدام وزارت نيرو با اولويت حوزه برق و آب منتشــر شده 
اســت. گفته مي شــود در اين آگهي براي اكثر استان هاي برخوردار 
جذب نيرو مدنظر است. گويا آب وفاضالب استان و شركت توزيع 
نيروي برق همچنين نيروگاه شــهيد مفتح در اولويت جذب نيروي 

استان مي باشند.
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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 ســاختمان هاي فاقد سند 

رسمي
برابر رأي شماره 139760326005000248 مورخ 1397/5/13هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي علي صالح خوشيوند 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1305 شماره ملى 3960404581 صادره از نهاوند در ششدانگ يك باب قطعه زمين 
مزروعي آبيزار به مساحت 51010/12 مترمربع پالك      فرعي از 61 اصلي بخش سه ثبت نهاوند واقع در روستاي جعفرآباد 
زمين هاي معروف به لب راه حقوقي ارتفاقي ندارد خريداري از مالك رسمي محمدولي سلگي 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 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت 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.با حق آبه طبق مقررات توزيع عادالنه آب از سراب فارسبان و نهر شيراوند 

مي باشد.(م الف 83)
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقاي محمود شــايوند فرزنــد محمدكاظمم به عنوان ذينفع داراى شــماره شناســنامه  3873924129 متولد 
1355/7/19 به شــرح دادخواســت كالســه 970378ح127 مورخ 97/5/10 از اين حوزه درخواســت گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان متوفي اسدا... افشاري فرزند بيرامعلي به شماره شناسنامه  
2181 متولد 1345/1/1  در تاريخ 1389/11/12 در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر اســت به: يك همســر دائم و دو فرزند پســر و يك فرزند دختر به اسامي ذيل و الغير 
1-مهين فعله گري فرزند گل محمد به شــماره شناســنامه 105 متولد 1347/4/25 صادره از حوزه مركزي همدان  
2-امير افشــاري فرزند اسدا... به شــماره شناســنامه 9026 متولد1365/6/19 صادره از حوزه مركزي همدان 
3-وحيد افشــاري فرزند اسدا... به شماره شناســنامه 38606490000 متولد1373/1/17 صادره از حوزه مركزي 
همدان 4-پروين افشــاري فرزند اســدا... به شماره شناســنامه 1088 متولد1364/3/2 صادره از حوزه مركزي 
همدان ارزش ماترك متوفي اســدا... افشــاري فرزند بيرامعلي طبق نامه شماره 4483 مورخه 97/5/20 دارائي 
بيش از ســي ميليون ريال مي باشــد.اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف مدت  

يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2042)
رئيس شعبه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي كاظم عزيزي فرزند خدايار به عنوان ذينفع داراى شماره شناسنامه  1-131157-387 متولد 1349/10/14 
به شــرح دادخواست كالسه 970397ح127 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان محمدرضا سمواتي فكرت فرزند محمدعلي  به شماره شناسنامه  226 متولد 1334 در تاريخ 
1388/1/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به:يك 
همســر دائمي و دو فرزند پسر و يك فرزند دختر به اســامي ذيل و ال غير 1-طاهره مصلح خو فرزند عباس به 
شماره شناسنامه 355 متولد 1339 2-عليرضا سمواتي فكرت فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 551 متولد 
1357 3-ميالد سمواتي فكرت فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 8064 متولد 1366 4-ليال سمواتي فكرت 
فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 283 متولد 1359 ارزش ماترك متوفي محمدرضا سمواتي فكرت فرزند 
محمدعلي طبق نامه شماره 43354 مورخه 97/5/15 دارائي بيش از سي ميليون ريال مي باشد. 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 نخســتين آگهي ظرف مدت يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 2045)
رئيس شعبه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان 

آگهي مزايده 
در پرونده كالســه963098 اجرائي رأي صادره از شعبه115 شوراي 
حل اختــالف مالير آقاي حميدرضا مشــفق محكومند به پرداخت 
مبلغ 61/660/000 ريال به عنوان اصل خواسته در حق آقاي عليرضا 
رحيمي و مبلغ 3/000/000 ريال به عنوان نيم عشر دولتي لذا با توجه 
به اينكه محكوم عليه نسبت به پرداخت ذمه خويش اقدامي نكرده 
اند اين اجرا به درخواست محكوم له اقدام به توقيف اموالي به شرح 
ذيل نموده كه در تاريخ 1397/6/6 ساعت 11 الى 12 اقدام به عمليات 
مزايده جهت تأديه دين محكوم عليه مي نمايد معهذا كساني كه تمايل 
به شــركت در مزايده دارند مي توانند در مدت پنج روز قبل از روزي 
كه براي فروش معين شده است اموال مشروحه ذيل را مالحظه نمايند 
بديهي اســت برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت 
پيشنهاد نمايد و مي بايســت ده درصد في را في المجلس و مابقي را 
ظرف مدت يك ماه تأديه كند. يك تخته فرش دستباف كاشان كرم 
رنگ 12 متري با نقشه شاه عباســي به قيمت كارشناسي4/000/000 

تومان (م الف 405)
مدير اجراي احكام حقوقى شوراي حل اختالف مالير 

آگهي ابالغ اجرائيه 
بدين ويســله به الف- حسين سلگي نام پدر: يداله تاريخ تولد: 1354/1/1 شماره 
ملي: 3960351682 شماره شناسنامه:215 به نشانى: نهاوند فرمانداري چهارراه 
خانه معلم ب- مهدي ســلگي نام پدر: يداهللا تاريخ تولد: 1360/6/1 شماره ملي: 
3960352700 شماره شناسنامه: 316 به نشاني: نهاوند كيلومتر 20 جاده كرمانشاه 
جاده فرعي شهرك پ- شــركت كيا لين شناسه ملي: 10100824967 به نشاني: 
نهاوند كيلومتر 20 جاده كرمانشــاه جاده فرعي شــهرك ث- سعيد سلگي نام 
پدر: مصطفي تاريخ تولد: 1358/3/10 به شــماره ملي: 3960352573 به شماره 
شناسنامه 303 به نشاني: نهاوند كيلومتر 20 جاده كرمانشاه جاده فرعي شهرك 
ابالغ مي شود كه بانك ملت جهت وصول طلب خود طي پرونده كالسه 9700069 
عليه شما اجرائيه صادر نموده كه طبق گزارش مورخ 1397/4/11 مأمور ابالغ، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق ماده 
18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
محلي آگهي مي شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهي نسبت 
به پرداخت بدهي خود اقدام نفرماييد در اين صورت بدون انتشــار آگهي ديگري 

عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
(م الف 78)

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 139760326007000428 مورخه 1397/5/18 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا شيخ فرزند مهدي به 
شماره شناســنامه 1145 صادره از همدان در شش دانگ يك واحد گاوداري به مساحت 
2120 مترمربع قســمتي از پالك 99 اصلي واقع در بهــار بخش چهار همدان خريداري 
مع الواســطه از مالك رسمي سيدقشم طريقتي حميد محرز گرديده است. 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 اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 427)
هادي يونسي عطوف- رئيس ثبت اسناد و امالك بهار 

آگهي حصر وراثت
خانم صغري كريمي داراى شــماره شناســنامه  1436 به شــرح 
درخواســت  حوزه  اين  از  112/970411ح  كالســه  دادخواســت 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نقي 
قاسمي جواد به شــماره شناســنامه  1126 در تاريخ 97/4/21 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/

متوفيه منحصر است به:1- صغري كريمي به شماره شناسنامه 1436 
متولد 1345 صادره از همدان همسر متوفي 2-رسول قاسمي جواد 
به شماره شناسنامه 68 متولد 1362 صادره از همدان فرزند متوفي 
3-محمد قاسمي جواد به شماره شناسنامه 101 متولد 1364 صادره 
از همدان فرزند متوفي 4-ليال قاســمي جواد به شماره شناسنامه 
298 متولــد 1367 صادره از همدان فرزنــد متوفي اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاريخ نشــر نخســتين آگهي ظرف مدت يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2053)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي مزايده 
در پرونده كالســه950781 اجرايي طي رأي صادره از شــعبه دوم حقوقي دادگستري شهرستان 
اسدآباد محكوم عليهما1- محمد رنجبري بوين فرزند علي 2-عليرضا عبدالملكي فرزند سيف اهللا 
محكوم به پرداخت مبلغ 63/360/294 ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسي و خسارت تأخير 
در حق محكوم له و مبلغ 2/750/000 ريال نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت گرديده است لذا با 
توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به برائت ذمه خويش اقدامي نكرده است اين اجرا به درخواست 
محكوم له اقدام به فروش اموال وثيقه گذار به نام آقاي قاســمعلي حيدري راد فرزند حيدر به شرح 
ذيل كه در تاريخ 1397/6/11 ساعت 10 صبح الي 11 صبح اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه دين 
محكوم به مي نمايد معهذا كســاني كه تمايل به شركت در مزايده دارند مي توانند در مدت پنج روز 
قبل از مزايده اموال مشروحه ذيل را مالحظه نمايند ضمناً مزايده در اجراي احكام مدني دادگستري 
اسدآباد برگزار مي گردد اموال توقيفي شامل 6 دانگ يك باب خانه مسكوني به شماره پالك ثبتي 
947/136 واقع در اســدآباد و بر به مساحت 121/50 متر مربع و اعيان در 2/5 طبقه شامل 2 واحد 
مســكوني با زيربناي 210 متر مربع با قدمت 20 ســاله داراي امتيازات آب و برق و گاز كه توسط 
كارشناسان رســمي دادگستري به شماره 920/000/000 ريال قيمت گذاري شده است. بديهي است 
برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد و مي بايست ده درصد في را 

في المجلس و مابقي را ظرف مدت يك ماه  از تاريخ  مزايده تأديه نمايد.(م الف 350)
اجراي احكام مدني  دادگستري اسدآباد

خبـر خبـر

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

كارت دانشجويي رضاي حقيقي معز فرزند اسداله به 
شماره ملي 4040269187 رشته عمران دانشگاه بوعلي 
به شماره دانشجويي 9432176005 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي مزايده فروش زمين مزروعي واقع در شهرستان اسدآباد 

روابط عمومى جمعيت هالل احمر استان همدان 

به اطالع مي رساند جمعيت هالل احمر استان همدان در نظر دارد نسبت به فروش يك قطعه زمين متعلق 
به خود به متراژ 19560 متر مربع واقع در شهرستان اسدآباد، كيلومتر 2 جاده اصلي اسدآباد، كرمانشاه 

(مسير برگشت) اقدام نمايد.
لذا پيشنهاد دهندگان مي توانند جهت بازديد از محل به جمعيت هالل احمر شهرستان اسدآباد و جهت 
دريافت اسناد مربوطه از تاريخ 97/5/22 لغايت 97/5/25 به درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت 

(ستاد) www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
شرايط عمومي 

1-متقاضيان شركت در مزايده مي بايست مبلغ 48/900/000 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به 
حساب شماره 4350617857 نزد بانك ملت (كليه شعب) بنام جمعيت هالل احمر واريز نمايند.

2- به پيشنهادهاي مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3-جمعيت در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

4- هزينه آگهي به عهده برنده مزايده خواهد بود.
5- ساير اطالعات مورد نياز در اسناد مزايده ذكر گرديده است.

اطالعيه

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق 
استان همدان

ــون اســتخدامى شــركت هاى  آزم
ــع  ــى) توزي ــر دولت ــته (غي وابس

نيــروى بــرق در تاريــخ 97/7/26 برگــزار 
مى گــردد.

اســتخدام  متقاضــى  داوطلبــان  لــذا 
مى تواننــد از تاريــخ 97/5/21 لغايــت 
97/5/27 بــا مراجعــه به ســايت ســازمان 
ــانى ــه نش ــور ب ــوزش كش ــنجش آم س
ــه ثبــت   www.sanjesh.org نســبت ب

نــام اقــدام نماينــد.

جذب 31 درصدى تسهيالت مكانيزاسيون 
در فامنين

 مدير جهادكشاورزى شهرستان فامنين با بيان اينكه اين شهرستان رتبه 
اول جذب تسهيالت مكانيزاسيون استان را داراست، گفت: ميزان سهميه 
ابالغى شهرستان فامنين 38 هزار ميليون ريال بوده كه تا كنون 11 هزار و 

630 ميليون ريال تسهيالت مكانيزاسيون جذب شده است.    
جعفر كاويانى دلشاد در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه ميزان جذب 
تسهيالت مكانيزاسيون در فامنين 31 درصد بوده است، خاطرنشان كرد: 

فامنين با 31 درصد جذب نســبت به سهميه ابالغى اين شهرستان رتبه 
اول را دارد.

وى در مورد اقدامات انجام شــده در حوزه مكانيزاسيون نيز يادآور شد: 
اعتبارات مكانيزاسيون تنها مربوط به نيرو محركه و بخش زراعت نيست 
و ساير بخش هاى كشــاورزى همچون حفظ نباتات، باغبانى، شيالت، 

امور دام و گياهان دارويى نيز مى تواند از اين ظرفيت استفاده كنند.
كاويانى دلشاد بيان كرد: امســال با توجه به بارندگى هاى خوب بهاره و 
عملكرد بهتر محصوالت، 190 دســتگاه كمباين براى عمليات برداشت 
در منطقه حضور دارند كه از اين تعداد 110 دستگاه كمباين بومى و 80 

دستگاه مهاجر هستند.
وى از افزايش 31 درصدى تعداد كمباين هاى اين شهرســتان خبر داد و 
افزود: تعداد كمباين ها نسبت به سال قبل كه 143 دستگاه بوده 31 درصد 

افزايش يافته است.
كاويانى دلشاد تصريح كرد: بازديد و معاينه فنى كمباين ها توسط 2 اكيپ 
بخش خصوصى و يك اكيپ بخش دولتى در حال انجام بوده و سهميه 

بازديد كمباين ها نسبت به سال گذشته 100 درصد افزايش يافته است.
وى در پايــان يادآور شــد: عمليات برداشــت در 95 درصد از اراضى 

شهرستان انجام گرفته و مابقى نيز در حال انجام است.

ثبت نام 93 درصدي از دانش آموزان 
كبودراهنگي براي سالتحصيلي جديد

 كبودراهنگ ـ اكرم حميدي ـ خبرنگار همدان پيام: در شهرســتان 
كبودراهنــگ 93 درصــد از دانش  آمــوزان در 201 مدرســه براي 

سالتحصيلي جديد ثبت نام كرده اند.
مدير آموزش وپرورش شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين مطلب 
در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: 18 هزار و 700 دانش آموز 
و هزار و 725 معلم مهرماه امســال ســالتحصيلي جديد را آغاز 
خواهند كرد كه 68 درصد معلمان مدارس شهرستان كبودراهنگ 
غيربومي هستند.رضا عسگري افزود: خوشبختانه ظرفيت هاي خوبي 
در اين شهرســتان وجود دارد و دانش آموزان بااستعداد كبودراهنگي 
در كنكور امســال توانســتند رتبه هاي خوبي را كسب كنند و حدود 
30 نفــر رتبه زير 3 هزار اشــتيم و يك نفر نيــز رتبه 2 رقمي كنكور 
امســال را كسب كرده است و سال گذشته نيز 55 درصد دانش آوزان 
در دانشگاه هاي دولتي مشــغول به تحصيل شدند.وي همچنين ادامه 
داد: آموزش وپرورش شهرستان كبودراهنگ پارسال در پروژه مهر رتبه 
عالي را داشــته و جزو 3 رتبه برتر اســتان مي باشــد و امسال نيز در 
بحث پروژه مهر آماده ســازي در قابل طرح هجرت و اردوهاي ؟؟ در 
6 مدرسه روســتايي انجام شده است.عسگري در اين نشست ضمن 
قدرداني از تالش خبرنگاران افزود: خبرنگاران با انتقادهاي ســازنده 

خود مي توانند در جهت توسعه و پيشرفت گام هاي مؤثري بردارند. 
در پايان از خبرنگاران با دادن لوح تقدير و هدايايي قدرداني شد.

   كسب مقام سوم كشورى وكاپ اخالق 
مدارس توسط بدمينتون بازان آقاى ماليرى

 بدمينتون بازان آقاى ماليرى در سى و پنجمين دوره مسابقات قهرمانى 
بدمينتون آموزشگاهى پسران كشور مقام سوم وكاپ اخالق اين دوره از 
مســابقات را از آن خود كردند. به گــزارش روابط عمومى اداره ورزش 
وجوانان شهرستان مالير،تيم بدمينتون شهرستان مالير كه در بخش آقايان 
در معيت تيم استان در سى و پنجمين دوره مسابقات قهرمانى بدمينتون 
آموزشگاهى پسران كشور شركت كرده بود توانست با ديدارهاى جذاب 
و نفس گير مقام سوم تيمى و كاپ اخالق اين دوره از مسابقات را از ان 
خود كندو با افتخار به زادگاه هميشــه قهرمان خود مالير باز گردد. امير 
رضا يعقوبى ,محمد ســرميلى ,آرمين ترك و حسام حاتمى مقام سوم و 
مدال برنز اين مســابقات را از آن خود كرده ودر بخش دوبل نيز تركيب 
سرميلى و دهبانى عنوان سومى اين مسابقات را رقم زد. شايان ذكر است 
سى و پنجمين دوره مسابقات قهرمانى بدمينتون آموزشگاهى پسران كشور 

با شركت 25 استان از سراسر كشور در زنجان برگزار گرديد.

ی   د آسما ن ویپ با وز ازدواج ز ه سا ی  یکم ذی ا د آسما ن ویپ با وز ازدواج ز ه سا یکم ذی ا
ی (ع) و  رت ع وز ازدواج  ی (ع) و ھان اســالم،  سا رت ع وز ازدواج  ھان اســالم،  سا

ی باد. ا ا (س)  ه ز ط ی باد.ــرت  ا ا (س)  ه ز ط ــرت 
روابط عمومى شركت توزيع نيروى  برق استان همدان 

به  مــردم  اعتراض  روزهــا  ايــن   
عملكــرد دولــت از هــر راه ممكن 
صــورت مي گيرد. گرچه كســي منكر 
مشــكالت اقتصادي دولت نيست، اما 
در اين بين هســتند افراد و گروه هايي 
كه دنبــال تخريب دولت بوده و ضربه 

زدن به نظام را هدف قرار داده اند.
 اين بار نيز اعتراض مردم به دولت كه 
هرچند گفته مي شود برنامه اي از پيش 
تعيين شــده پشــت اين قضيه بود، به 

نماز جمعه كشيده شد.
اين نخســتين بار نيست كه نماز جمعه 
همدان محل اعتراض برخي افراد شده 
اســت.آيين عبادي سياسي نماز جمعه 
هفته گذشــته همــدان كه بــه امامت 
آيت ا... غياث الدين طه محمدي برگزار 
شــد، با اين اعتراض كه از سوي يكي 
را  حاشــيه هايي  بود،  نمازگــزاران  از 
ايجاد كرد كه پرداختن به آن ضروري 

مي نمود.
نماينــده ولــى فقيه در اســتان و امام 
جمعه همــدان گفت: برخــى افراد با 
سوء اســتفاده از شرايط كنونى اقتصاد، 
با احتكار كاال به نظام، مردم و كشور از 

پشت خنجر و ضربه مى زنند.
 آيــت ا... غيــاث الدين طــه محمدى 
بيان كــرد: محتكران جنس را با قيمت 
مناســب خريدارى و احتــكار كرده و 
پس از گران شــدن كاال، جنس را چند 
برابر قيمت مى فروشــند اين افراد هر 
چند ســود زيادى كســب مى كنند اما 

اين درآمد نامشروع و حرام است.
وى گفت: عامل بخشــى از ســونامى 
اقتصادى جامعه مردم هســتند و طبق 
احاديث بيشــتر عامل جهنمى شــدن 
مردم دينار سرخ و درهم سفيد يا همان 

اسكناس و دالر امروزى است. 
در نمــاز جمعــه ايــن هفتــه پس از 
ســخنراني آيــت ا... غياث الديــن طه 
محمدي، نماينده ولي فقيه و امام جمعه 
مشــكالت  خصــوص  در  همــدان 
اقتصــادي كه آن را بي ارتباط با ســوء 
اســتفاده و همراهي نكــردن برخي از 
افراد ندانســت واز مردم خواست تا به 

گراني و احتــكار دامن نزنند. فردي از 
صحبت هاي  به  و  برخاست  جمع  ميان 
گفت:   و  شــد  معتــرض  امام جمعــه 
«شــما چرا همه مشكالت را به دوش 
مردم مي اندازيــد، در حالي كه دولت 

نمي تواند كشور را اداره كند».
به گفته شــاهدان عيني، اين فرد كه در 
رديف اول و روبه روي جايگاه سخنران 
ايستاده بود، پس از صحبت هاي كوتاه 
امام جمعه بر ســر جايش نشســت اما 
وقتي ادامه صحبت ها را شــنيد كه در 
اين خصوص گفته شــد مردم به جاي 
همراهي دولت با احتكار و گران كردن 
كاالهايشــان، مشكل ســاز شــدند در 
حالي كه بايد در اين شــرايط دولت را 
و  دوباره برخاست  مي كردند،  همراهي 
اعتراض خود را به بيانات نماينده ولي  

فقيه همدان با صداي بلند اعالم كرد.
ابتداى امر امام جمعه گفت: «چشــم، 
چشم، بشين بابا ما كه دولت را محكوم 
كرديــم ... من كه گفتــم دولت مقصر 
هســت، نگفتم دولت پاك اســت، اما 
خودمان هم از پشت به خودمان خنجر 
نمى بينيم،  را  خودمــان  عيب  مى زنيم، 
احتكار و گرانفروشى كه دست دولت 

نيســت. من هيچ وقت دولت را تاييد 
نكــردم، االن هم برايشــان گفتم، ولى 
بســيارى از بالها نتيجه گناهان ماست، 

چرا يك سوزن به خودمان نمى زنيم.»
در ادامــه پافشــارى و اعتــراض آن 
فرد، امام جمعه همــدان گفت:« اينجا 
جاى حرف زدن نيســت، تمام اينها را 
خودمان درســت كرديــم، هى دولت 
دولــت دولــت، دولــت حريــف ما 
نمى شود، مشــكالت دولت اين است 
كه حريف ما نمى شود، منتهى خودمان 
را كنار گذاشــتيم به ديگرى چسبيديم، 

نيست.»
دولت روحانى اين روزها با مشكالت 
اقتصادى  مشكالت  جمله  از  عديده اى 
دســت و پنجه نرم مى كند كه برخى از 
اين مشكالت درونى و برخى ديگر به 

مسائل بيرونى باز مى گردد
اعتراضات و بعضًا اغتشاشــات مردمى 
كه دى ماه ســال گذشــته در كشــور 
رخ داد نمــودى از اعتــراض مردم به 
كه  بود  دولت  اقتصادى  سياســت هاى 
همان زمان به نوعى خاموش شــد هر 
چند دخالت ســاير كشــورها در امور 
داخلى ايران بيــش از هر چيز ديگرى 

خود را نشان داد.
بعد از اين قضيه نيز اعتراضات ديگرى 
در نقاط مختلــف رخ داد اما بى گمان 
تا زمانى كه همراهــى مردم براى حل 
شاهد  همچنان  بايد  نباشــد  مشكالت 

مشكالت بود.
گفته مى شود كه هر چند ايران اسالمى 
در دوره تحريم هــاى ظالمانه به ســر 
مى برد اما برخى افــراد نيز با اقدامات 
خود آب به آســياب دشــمن ريخته و 

منافع مردم را به فراموشى سپرده اند.
احتــكار، اختــالس، خــارج كــردن 
پــول از ايران،گــران كــردن كاالهــا 
از  كتــاب  و  حســاب  بدوئــن 
جملــه مــواردى اســت كــه تــا 
آنــرا  مــردم  خــود  كــه  زمانــى 
مديريــت نكننــد بايــد همچنــان 

ــود. ــى ب ــاهد گران ش
قطــع و يقيــن بهتريــن راه بــراى بــرون 
رفــت از ايــن مشــكل وحــدت مــردم 
در نخريــدن كاالهايــى اســت كــه 
در  كــه  شــده اند  گــران  بى اســاس 
ــدن  ــى ش ــاهد منطق ــن صــورت ش اي
ــرر و  ــرى از ض ــراى جلوگي ــا ب قيمته

ــود. ــم ب ــندگان خواهي ــان فروش زي

در نماز جمعه همدان چه گذشت؟
مديرعامل پاس به دليل بدهى مالى استعفا كرد■ آيت ا... محمدي: برخي ها با احتكار كاال از پشت خنجر مي زنند

 مديرعامل تيم فوتيال پاس همدان بدهى هاى سرســام آور مالى 
اين باشگاه را عامل استعفاى رسمى خود از اين سمت اعالم كرد و از 

سمت خود كنار كشد.
 به گزارش ايرنا، امير عظيمى اواخر ســال گذشــته و در چهار هفته 
پايانى به عنوان مديرعامل پاس منصوب شــد اما به رغم تزريق منابع 

مالى مناسب نتوانست از سقوط اين تيم به ليگ سه جلوگيرى كند.
وى به خواست مســئوالن اجرايى همدان امسال نيز هدايت پاس را 
برعهده گرفت و در نخســتين گام با هماهنگى هيات مديره نسبت به 

خريد امتياز يك تيم دسته دومى اقدام كرد.
با وجود خريد امتياز تيم دســته دومى، رئيس كميته مسابقات سازمان 
ليگ فوتبال در گفت وگويى اعالم كرد؛ تيم پاس همدان براى حضور 

در ليگ دسته دوم نيازمند تسويه بدهى هاى خود به طلبكاران است.
سعيد فتاحى همچنين به اين نكته اشاره كرد كه از نظر كميته مسابقات 
سازمان ليگ فوتبال كشور، تيم پاس در ليگ دسته سوم قرار گرفته و 

براى شركت در ليگ دسته دوم نياز به طى كردن فرايند قانونى دارد.
اين شرايط باعث شد تا امير عظيمى مديرعامل باشگاه پاس خواستار 

اقدام هيات مديره نسبت به تعيين تكليف بدهى ها شود.
 بدهى 35 ميليارد ريالى پاس

وى در اين باره مى گويد: بر اســاس اقدام شاكيان تاكنون بدهى هاى 
باشــگاه 35 ميليارد ريال مشخص شده است و بايد نسبت به تسويه 
آنها منابع مالى الزم تزريق شــود.عظيمى افزود: از زمان حضورم در 
اين باشــگاه تاكيد كردم كه به هيچ عنوان به بدهى هاى گذشته ورود 
نخواهم كرد و فقط هزينه هاى اين فصل تيم را مى پذيريم.وى اضافه 
كرد: اين موضوع را صورتجلســه نيز كرده ايــم و تنها با اين هدف 
در پــاس حضور يافتم كه براى فصل جديد مســابقات هزينه الزم را 

پرداخت كنم و تيم را تحت مديريت خود قرار دهم.
وى خاطرنشــان كرد: با اين شرايط به هيچ عنوان به صالح نيست كه 

در پاس باشم.
 بدهى ها تمركز تيم را برهم مى زند

وى در ادامه گفت: معتقدم بدهى هاى تيم پاس تمركز اعضاى تيم را 
در طول فصل برهم مى زند و بايد نســبت به تسويه آن چاره انديشى 
كنند.عظيمى افزود: به هر حال حق طلبكاران است كه نسبت به تسويه 

مالى با آنها اقدام شود.
وى خاطرنشان كرد: حتى براساس اعالم سازمان ليگ و فدراسيون، تا 
زمانيكه براى بدهى هاى شكايتى تيم پاس اقدام الزم صورت نگيرد، 

از حضور در مسابقات محروم مى شود.
 استعفا منطقى ترين راه است

عظيمى گفت: طى روزهاى اخير شــاهد شــكايت طلبكاران از 
طريق مراجع قضايى و فدراســيون بوده ام و حتى در چند مورد 

شده ام. احضار 
وى افزود: با اين شــرايط نمى توانم با آبروى خود بازى كنم چرا كه 
مسئول پاسخگويى نسبت به بدهى هاى گذشته نيستم و نخواهم بود.

وى اضافــه كرد: عالقه مند به حمايت همه جانبه از تيم پاس بودم اما 
با شرايط فعلى، مسئوليت پذيرفتن به صالح نيست.
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تصاويرى از خودرويى با سقف خورشيدى
 خودرويى برقى در آلمان ساخته شده كه براى تهويه آن از نوعى 
خزه ايســلندى استفاده مى شــود و روى آن با پنل هاى خورشيدى 
پوشيده شده كه انرژى مورد نياز حركت وسيله نقليه را فراهم مى كنند. 
به گزارش ديلى ميل، يك خودروى خورشيدى در آلمان آزمايش شده 
Sonos Motors كه هنگام حركت شارژ مى شود. شركت آلمانى

اين نمونه جديد را ساخته كه Sion نام گرفته است. در بدنه خودرو 
سلول هاى خورشيدى يكپارچه شده و در كل 330 سلول خورشيدى 
در ســقف، كاپوت و بخش هاى كنارى خودرو به كار رفته اســت. 
خودرو با كمك اين پنل ها باترى هاى خود را هنگام حركت در جاده 
يا پارك در مكانى آفتابى جذب مى كند.  شــركت سونوس موتورز 

همچنين قابليت شارژ خودرو با پريزهاى برق را فراهم كرده است.

برچسب گذارى تراريخته شفاف نيست
 مركز پژوهشهاى مجلس با بررسى قوانين محصوالت تراريخته و 
ايمنى زيستى دركشور اعالم كرد: قانون ايمنى زيستى و شيوه نامه هاى 
دســتگاههاى اجرايــى درباره بســته بندى و برچســب گذارى اين 
محصوالت شفاف نيست.به گزارش مهر، دفتر مطالعات ارتباطات و 
فناوريهاى نوين مركز پژوهشهاى مجلس وضعيت قوانين و مقررات 
حوزه محصوالت تراريخته و ايمنى زيستى در كشور را مورد مطالعه 
قرار داد.در اين گزارش آمده اســت: زيســت فناورى داراى جايگاه 
ويژه اى در حوزه هاى كشــاورزى، صنعتى و پزشكى است و يكى 
از دســتاوردهاى مهم آن توليد محصوالت تراريخته (دستكارى شده 
ژنتيكى يا GMO) اســت؛ از اين رو با توجه به مزاياى اين فناورى، 

كاربرد آن به سرعت در بخش كشاورزى توسعه يافته است.

توليد ربات براى جستجوى مستقيم حيات 
در سيارات ديگر

 محققان ناســا تصميم دارند رباتى بســازند كه مى توان آن را به 
تنهايى به ســيارات فرستاد تا وجود حيات را به طور مستقيم بررسى 
كند. به گزارش انگجت، هرچند ســياره نوردهاى ناسا به دنبال نشانه 
هايى ازحيات در خارج از زمين بوده اند، اما به طور مستقيم حيات را  
در اين ســيارات جستجو نكرده اند. درهمين راستا مليسا فلويد يكى 
از محققان مركز فضايى گودارد ناسا مشغول ساخت دستگاهى است 

كه اين روند را تغيير دهد. 
او در حال ســاخت ابزارى اســت كه نمونه هاى خــاك و صخره 
ها را براى كشــف شــواهدى از وجود باكترى يــا گونه ديگرى از 

ميكروارگانيسم هاى تك سلولى به نام آركئا جستجو مى كند.

اپليكيشنهاى كارخانه عامل هك موبايل هاى 
اندرويدى

 تحقيقى جديد نشان مى دهد سيستم عامل و نرم افزارهايى كه در 
كارخانه روى موبايل ها نصب مى شوند، دستگاه هاى اندرويد را در 
معرض خطر هك قرار مى دهند.به گزارش ماشابل، گزارش شركت 
امنيتى Kryptowire  نشان مى دهد بسيار از دستگاه هاى اندرويدى 
در معرض خطر هك قرار دارند. دليل اين امر هم سيستم عامل باز اين 
10 دستگاه اندرويد  Kryptowireدستگاه ها اســت.در اين تحقيق
را بررســى كرده كه اپراتورهاى مخابراتى آمريكا از آنها  پشتيبانى مى 
كنند. اين شــركت ضمن تحقيقات بــاگ هايى در firmware(نرم 
افزارى كه از قبل روى دستگاه ها نصب شده) يافتند كه دستگاه ها را 

در معرض خطر حمالت اپليكيشن هاى بد قرار مى دهد.

سوء استفاده مالى از مشتركان 
با ارسال پيامكهاى جعلى

 مخابرات منطقه تهران در خصوص سوء استفاده مالى كالهبرداران 
با ارسال پيامكهاى جعلى به مشتركان هشدار داد.

به گزارش مهر، مخابرات منطقه تهران نســبت به ارسال پيامك هاى 
جعلى از سوى افراد سودجو در خصوص برنده شدن، اهداء جوايز و 
يا مراجعه شهروندان به دستگاه عابر بانك هشدار داد. مخابرات منطقه 
تهران اعالم كرد: بارها پيش آمده است كه كالهبرداران و سودجويان 
از طريــق تماس تلفنى يا پيامك به بهانه خوش حســابى و پرداخت 
به موقع قبوض يا برنده شــدن و ارائه جوايز نقدى و غيرنقدى و يا 
درخواست مراجعه به دســتگاههاى عابر بانك، اقدام به سوءاستفاده 

مالى از شهروندان كرده اند.
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مرمت خانه شهيد قدوسى
 به زودي تمام مي شود

  نهاوند كمالوند- خبرنگار همدان پيام: منزل شهيد قدوسى در حال 
ساماندهى و مرمت است.

منزل شهيد قدوسى نخستين دادســتان كل كشور به دليل برخوردارى 
از حياط اندرونى و ســردرهاى ويژه از ابنيــه با ارزش تاريخى نهاوند 

محسوب مى شود.
 منزل شــهيد آيت اهللا على قدوســى دومين دادستان كل كشور از ابنيه 
دوره قاجاريه اســت كه با معمارى بسيار زيبايى پذيراى عالقمندان به 

معمارى اسالمى و ايرانى است.
اين بنا كه در حال حاضر محل اداره ميراث فرهنگى و گردشگرى شهر 
تاريخى نهاوند است، داراى دو سر در زيباى ورودى است كه در جبهه 

شمالى بنا واقع شده و داراى تزئينات زيبايى در هريك از آن هاست.
منحصر به فرد بودن اشكال هندســى، آجرهاى ساختمان و طرح هاى 
هندسى آجر، سرستون هاى زيبا و قوس هاى چند بخشى و ديگر انواع 

تزئينات آجرى از جمله زيبايى هاى اين اثر تاريخى است.
مهمترين و زيباترين قســمت اين ساختمان حياط اندرونى بناست كه 
كف اين حياط بعد از مرمت با آجرفرش و قلوه ســنگ پوشــيده شده 
اســت . تزئينات آجرى خفته راســته مســطح و برجسته، حصيرى و 
هم چنين طاق نماهايى با قوس هاى نيم دايره، ابرويى و در و پنجره هاى 

متنوع از لحاظ طراحى از موارد قابل توجه اين حياط است.
اين خانه تاريخى در بافت قديمى شــهر نهاوند و در مجاورت مسجد 

قديمى حاج خدا رحم واقع شده است.
شهيد آيت ا... على قدوسى در دوازدهم مرداد ماه سال 1306 شمسى در 
شهرستان نهاوند به دنيا آمد و در صبح شنبه 14 شهريور 1360 با بمبى 
كه منافقان در دادستانى كل كشور كار گذاشته بودند به شهادت رسيد.

ريس ميــراث فرهنگى صنايع دســتى و گردشــگرى نهاوند با اعالم 
اينكه اين خانه  داراى شــان ملى به دليل شخصيت مهم صاحب خانه 
(شهيدقدوســى) و هم چنينى ارزش تاريخى كه مربوط به اواخر دوره 

قاجار است، از مرمت و بازسازى آن خبر داد.
 به گفته محسن جانجان اين ساماندهى  شامل 2 فاز مرمت جداره هاى 
داخلى و خارجى و كانال دفــع رطوبت در اين جداره ها و هم چنين 
ســاماندهى پنجره هاى چوبى منزل مى شود و تا 15 روزآينده به اتمام 

مى رسد.
وى درباره اينكه پيش از اين قرار بود خانه شــهيد قدوسى بعنوان موزه 
مفاخر راه اندازى شود ، هم گفت: بدليل اينكه اين خانه در حال حاضر 
محل اداره ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى شهرستان است 
و بايد اداره به جاى ديگرى منتقل شــود چرا كه محله پرترافيكى است 
و به سبب بافت قديمى تردد و مراجعه مردم دشوار است و هرچند در 
حال حاضر هم در اين خانه سرديس و وآثار مشاهير و مفاخر شهرستان 
نگه دارى و به نمايش گذاشــته شده است، اما در صورت داشتن محل 
مناســب و انتقال اداره، خانه شهيد قدوســى به موزه مفاخر و مشاهير 
نهاوند به عنوان دومين موزه مفاخر استان همدان در خانه تاريخى شهيد 

قدوسى راه اندازى مى شود.

 جشــنواره تابســتانى همدان قرار بود مردادماه 
برگزار شود با عدم همكارى و صدور مجوز از سوى 
دســتگاه هايى اجرايى هنوز خبــرى از برگزارى آن 
نيست. جشنواره تابستانى همدان كه قرار بود امسال 
در آســتانه رويداد «همدان 2018» تابستان همدان را 
جشــنواره اى كرده و فضاى شهر را با نشاط كند، اما 

گويا امسال نيز برگزارى آن هماهنگ نشد.

تاريخ اول براى برگزارى اين جشنواره اول مردادماه 
مطرح شد، سپس به ششم مرداد تغيير كرد و سرانجام 
خبرى نشــد و امســال نيز همدان، شهرى كه آب و 
هواى مطبوع آن براى برگزارى جشنواره تابستانى آن 
هم در سطح ملى و بين المللى ظرفيت زيادى دارد، از 
اين مسئله بى بهره شد. همدان شهر تاريخ و فرهنگ 
كه آب و هواى خنك آن هر ســال در تابستان ميزبان 

بســيارى از گردشگران اســت، جاى يك جشنواره 
تابستانى با نشاط، هيجان انگيز و شاداب در آن خالى 
است كه سال هاست ما رسانه اى ها، خودمان مى گوييم 

و خودمان مى شنويم.
مديران اسبق ميراث فرهنگى بر برگزارى اين جشنواره 
در تابستان اهتمام داشتند و هر طور شده آن را برگزار 
مى كردند اما مديريت فعلى بر برگزارى اين جشنواره 
از ســوى بخش خصوصى تأكيد دارد و معتقد است 
برگزارى آن از سوى دولت متحمل هزينه زيادى است 

و ممكن است دچار نوساناتى شود. 
در هر صورت مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 

و گردشــگرى همدان در گفت وگو با فارس اظهار 
كرد: جشنواره تابســتانى قرار بود با مشاركت بخش 
خصوصى اجرايى شود به طورى كه عالوه بر ايجاد 
يك فضاى فرهنگــى، آورده اى نيز براى اين بخش 

داشته باشد.
على مالميــر بيان كــرد: همچنين اگر قرار اســت 
جشــنواره اى براى بخش خصوصى آورده اى نداشته 
باشد، هزينه اى هم نداشته باشد و ما بايد تسهيالتى را 
فراهم كنيم كه طى اقداماتى درآمد نيز داشته باشد. وى 
ضمن تأكيد بر اينكه انجام كارهاى فرهنگى با هزينه 
انــدك و ورود بخش خصوصى مســتلزم همكارى 
همه دستگاه هاست، افزود : فعال دستگاه هاى مرتبط 
هماهنگــى الزم را با بخش خصوصى نداشــتند و 

متأسقانه دستگاه ها سختگيرى مى كنند.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
همدان با تأكيد بر اينكه اميدوارم دســتگاه ها طورى 
برخورد كنند كه بخش خصوصى انگيزه الزم را براى 
حضور و برگزارى برنامه فرهنگى داشــته باشد، بيان 
كرد: ماندگارى اين برنامه به صورت مســتمر به اين 
طريق اســت كه بخش خصوصى برگزاركننده باشد 
زيرا اگر منتظر باشيم با اعتبارات دولتى برگزار شود، 

دچار نوسان خواهد شد.
وى اضافــه كــرد: متاســفانه با عــدم هماهنگى 
دستگاه ها فضا براى برگزارى برنامه هاى جشنواره 
تابســتانى تسهيل نشــد و با عدم صدور مجوز از 
سوى دستگاه ها، تاكنون موفق به برگزارى جشنواره 
نشــده ايم. مالمير با بيان اينكه پنجم شــهريورماه 
نشســت اصلى رويــداد «همــدان 2018» برگزار 
مى شود، گفت: 30 مردادماه تا سوم شهريورماه نيز 
نمايشــگاه صنايع دستى برگزار خواهد شد. وى در 
پايان در خصوص تعداد ميهمانان حاضر در رويداد 
بين المللى همدان خاطرنشــان كرد: در حال حاضر 
دعوتنامه ها ارسال شده و طى چند روز آينده تعداد 

مشخص خواهد شد.

21 تا 23 آبان ماه همــدان ميزبان چهلمين 
اجالس جهانى جهانگردى خواهد بود . جلسه 
شــركت  عامل  مدير  انديشــى  وهم  هماهنگى 
فعال  نورآقايــى  آرش  بــا  عليصدر  ســياحتى 
گردشــگر ى ، درخصــوص اجــراى جزئيات 
ميزبانــى همــدان از چهلمين اجــالس جهانى 

جهانگردى در  همدان سال 2018
آرش نورآقايى اجراى خوب اين اجالس را دفاع 
از آبــروى ايران در حوزه بين الملل دانســت و 
اعــالم آمادگى خودرا به عنــوان يك وظيفه ملى 
درجهت اجراى هرچه بهتر اجالس اعالم نمود

يارى مديرعامل شــركت سياحتى عليصدر  نيز با 
ابراز خرســندى از ايجاد حس همكارى و دفاع 
فعاالن گردشــگرى از آبروى گردشگرى ايران به 
واسطه برگزارى اين رويداد بين المللى در همدان 
عنــوان كرد : با برگزارى ايــن رويداد در همدان 
حاال وظيفه اصلى هر شــهروند همدانى است كه 
در جايگاه يك ميزبان شايسته معرف ظرفيت هاى 
گردشگرى ايران و همدان باشد .وى همچنين  در 
اين خصوص نويد راه اندازى كمپين گردشگرى 

براى همدانيها و كل كشور داده  شد. 
مديرعامل شركت سياحتى على صدر با بيان اينكه 
اجالس اعضاى وابسته سازمان جهانى گردشگرى 
براى نخستين بار در ايران برگزار مى شود، گفت: 
پيشــنهاد حضور وزراى گردشــگرى كشورهاى 

جهان براى حضور در ايران مطرح شده است.
اجالس اعضاى وابسته سازمان جهانى گردشگرى 

در ايران برگزار مى شود 
حميدرضــا يارى اظهار داشــت: ســازمان ملل 
سازمان هاى وابسته زيادى مثل يونسكو، يونيسف، 
تجارت جهانى و غيره دارد و در گردشــگرى نيز 
ســازمان UNWTO نــام دارد. وى بيان كرد: 

سازمان جهانى گردشــگرى از زيرمجموعه هاى 
ســازمان بين الملل است و نشست اعضاى اصلى 
هر دو ســال يك بار و نشست اعضاى وابسته نيز 

هرسال برگزار مى شود.
يــارى عنوان كرد: كميته برگزارى و تشــريفات، 
امنيــت و انتظامات، پذيــرش ميهمانان خارجى 
و كميتــه جنبى و آماده ســازى شــهرى هم بين 
كميته هاى پيش بينى شــده براى اين رويداد باشد 
چرا كه از هر شــركت دو الى ســه نفر به ايران 

مى آيند.
مديرعامل شركت سياحتى على صدر با ابراز اينكه 
اين سازمان توريســم جهانى از اعضاى دولتى و 
خصوصى تشكيل شده گفت: در بخش خصوصى 

470 عضو وابسته در اين سازمان عضويت دارند 
ضمــن اينكــه در يك بخش اعضــاى اصلى آن 
دولت هــا هســتند و در آن وزراى گردشــگرى 
جلســاتى را برگزار مى كنند. يــارى با اعالم اين 
خبر كه شــركت على صدر از طرف جنوب آسيا 
به عنوان عضو هيئت رئيســه اين سازمان انتخاب 
شــد اظهار كرد: اين اجــالس عالى ترين مجمع 
تصميم گيرى براى گردشگرى دنياست و اجالس 
به صورت ساالنه در يكى از كشورهاى عضو و با 

موضوعى مشخص برگزار مى شود.
وى عنوان كرد: اين برنامه در ســطح بااليى قرار 
دارد و اجالسيه نيز 3روزه است كه برنامه هايى را 
نيز براى قبل از شــروع و پس از اتمام اجالسيه 

براى ميهمانان برگزار مى كنيم.
نشست اعضاى وابسته سازمان جهانى گردشگرى 
به ميزبانــى همــدان برگزار مى شــود كــه تمام 
تورگردانان و كسانى كه در ارتباط با گردشگرى 
در دنيا فعال هســتند وارد همدان شــده و چند 

روزى را در همدان اقامت دارند.
وى  عنوان كرد: بايد از اين فرصت به دست آمده 
استفاده حداكثرى شــود و همدان را در حد نام، 
تاريخ و تمدنى كه دارد مطرح كنيم ضمن اينكه تا 
كنون به دليل اينكه تاريخ دقيق نشست ها مشخص 
نشــده اســت و قرار بود 2019 برگزار شــود و 
به دليل آمادگى همدان تاريخ برگزارى آن به سال 

2018 تغيير يافت.

آبروى ايران در گرو اجراي  اجالس 
جهانگردي همدان است

در سال 2018

جشنواره تابستانى همدان پر

عكس روز

عكس: همدان پيام ديواركشى رودخانه فرهنگيان توسط شهردارى منطقه 4

توليد مستند 8 چهره  ماندگار 
همدان

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان 
گفت: به مناســبت رويداد «همدان 2018» مســتند 
8 نفر از چهره  هاى مانــدگار و مفاخر همدان توليد 

مى شود.
عليرضا درويش نژاد در نشســت با مســئوالن دفاتر 
انجمن سينماى جوانان اســتان با بيان اينكه ارتباط 
ســينماى جوان با اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
بايد مستمر باشد، اظهار كرد: نبايد با هنرمندان زاويه 

داشته باشيم.
وى بايــد بيان اينكــه يكى از شــاخص هاى بارز 
اصحاب فرهنگ و هنر استفاده از ابزار مذاكره است، 
گفت: ارتباط مستمر و مذاكره بسيارى از مشكالت 
اين حوزه را از بين مى برد.مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان همدان آموزش و توليد را دو رويكرد 
اصلى برنامه سينماى جوان دانست و افزود: حمايت 
از توليدات ســينماى جوان جزو برنامه هاى ارشاد 
اســت كه در اين راستا به مناســبت همدان 2018، 
هشت چهره از ميان شخصيت هاى مهم و تاثيرگذار 
اســتان انتخاب و در مورد آنان مستند توليد خواهد 
شــد.وى بيان كرد: هنرمندان، علما و مفاخر معاصر 
مثل آيت ا... نورى همدانى، پرويز پرستويى، جعفرى 
جوزانى و... براى ســاخت اين مستند، ظرفيت قابل 

توجهى دارند.
گفتنى است؛ تشــكيل كارگروه تخصصى سينمايى 
استان، برگزارى جشــنواره منطقه اى فيلم و عكس 
آگر، پيگيرى تامين تجهيزات و... از مواردى بود كه 

در اين جلسه مطرح شد.

آخرين پرواز حجاج همدانى به سرزمين 
وحى انجام شد 

اعزام 34 كاروان حج 
در قالب 17 پرواز

 مدير فرودگاه همدان با بيان اينكه امروز آخرين 
پــرواز حجاج همدانى به ســرزمين وحــى انجام 
مى شــود، گفت: 4 هزار و 220 نفر حجاج همدان و 
كردســتان در قالب 17 پرواز و در 34 كاروان عازم 

سرزمين وحى شدند.
 ســهراب كلوندى اظهار كرد: پانزدهمين پرواز 
حجــاج بيت الــه الحرام از فــرودگاه همدان به 
مقصــد جده انجام شــد و امروز بــا يك پرواز 
عصرگاهــى پرونــده اعزام حجاج به ســرزمين 

شد. خواهد  بسته  وحى 
وى با بيان اينكه از 14 مرداد تا امروز يكشــنبه 21 
مرداد 16 پرواز به فرودگاه جده انجام شــده است، 
افزود: اين پروازها توســط شركت هواپيمايى ايران 
اير انجام شــد و 3 هــزار و 915 زائر تا امروز عازم 

سرزمين وحى شدند.
مدير فرودگاه همدان با بيان اينكه يك پرواز باقيمانده 
تا اواخر امروز 21 مرداد انجام خواهد شد، گفت: در 
مجموع 4 هزار و 220 نفر حجاج همدان و كردستان 
بــا 17 پرواز و در قالب 34 كاروان عازم ســرزمين 

وحى مى شوند.
وى در خصوص عمليات بازگشــت زائران بيت اهللا 
الحــرام نيز گفت:  از 14 شــهريور ماه نيز عمليات 
برگشــت حجاج از جده به فــرودگاه همدان انجام 

خواهد شد.
كلوندى با اشــاره به برگــزارى پروازهاى همدانـ  
تهــران و بالعكس نيز بيان كــرد: اين پراوزها از 18 
فروردين تا امــروز كماكان ادامــه دارد و ميانگين 
مســافران 20 نفر اســت كه ادامه پروازها منوط به 

همكارى آژانس ها و اطالع رسانى است.


