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اما و اگرهای بسیار انتخاباتی
 1- هر آنچه به موعد برگزاری انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
نزدیک تر می شویم، عالقه مندی مسئوالن اجرایی و نظارتی انتخابات 
و فعاالن سیاسی به ســخن گفتن در این زمینه و بیان مواضع و اما و 

اگرهای انتخاباتی بیشتر می شود.
البتــه هنوز فضا به قول معروف انتخاباتی نشــده و شــیرینی فضای 
انتخابات هنوز حس نمی شود و احزاب هنوز فصل و شب انتخابات 

را حس نکرده اند تا با اقدامات خود فضایی انتخاباتی را رقم بزنند.
2- مســئوالن اجرایی انتخابات از رایزنی های مداوم با هیأت نظارت 
سخن می گویند تا به تعامل و فهم مشترکی از اجرای انتخابات دست 
یابند هرچند وزارت کشور تحت مدیریت رحمانی فضلی استاد تعامل 
بــا همه و به دســت آوردن دل مخالفان حتی به قیمت رانده شــدن 
همراهان دولت اســت و در این زمینه به نظر نمی رســد مشکلی رخ 

دهد.
3- ســتاد انتخابات کشور از شعارهای خود که آنها را به عنوان رکن 
مبنایی برگزاری انتخابات معرفی می کند، سخن می گوید و استانداران 

هم این ارکان را از ستادهای انتخاباتی استان ها مطالبه می کنند.
ارکانی که اجرای هر یک نیازمند ساعتها تالش و همت متعالی است. 
مشارکت، رقابت، امنیت و سالمت ارکان مبنایی انتخابات از نگاه ستاد 

انتخابات است که به نظر با هوشمندی انتخاب شده است.
4- ســخنگوی شــورای نگهبان از درهای باز این شورا بر روی همه 
برای گفتگو ســخن می گوید اما تاکید می کند که تســلیم فشــارها 

نخواهد شد.
سیاســت درهای باز شورا بسیاری را به حرکت واداشته تا برای تایید 
صالحیت خود دوره افتاده و  از وزارت کشور تا شورای نگهبان و هر 
آنکه را موثر در تایید صالحیت می دانند را دیدار کنند، دیدارهایی که 

به نظر نمی رسد نتیجه قابلی در پی داشته باشد.
5- در این میان یکی هم جرات کرده و از پول های مشکوک و احتمال 
ورود آنها به انتخابات ســخن گفته اســت که با توجه به تجربه وزیر 
کشــور در پیگیری پولهای کثیف در انتخابات و در نهایت رهاسازی 
پیگیری این موضوع از سوی وی، به نظر نمی رسد این بحث، چندان 
نتیجه ای دربرداشــته باشــد و این موضوع از امــا و اگرهای  بزرگ 

انتخابات باشد که همچنان دربسته باقی خواهد ماند.
6- اصولگرایان و اصالح طلبان با بیشترین اما و اگر انتخاباتی مواجه 
هســتند هر دو جناح می دانند که ایــن انتخابات، انتخاباتی برای آنها 
نیســت و کاهش وزن سیاسی آنها رقابت را برای آنها سخت تر کرده 

است.
این وضعیت باعث شــده تا تحلیلگری اصولگــرا مجلس آینده را با 
اکثریت نمایندگان طیف مستقل و دو اقلیت اصولگرا و اصالح طلب  

پیش بینی کند.
در ایــن میان اما و اگرهای اصالح طلبان از جنس دیگری اســت از 
امــا های تایید صالحیت تا اگرهای ائتالفی و اصولگرایان تنها درباره 

ائتالفها اما و اگر دارند.
7- در ایــن میان مردم هم اما و اگرهای انتخاباتی خود را دارند، اما و 
اگرهایی که اکثر آنها از بی اعتمادی به فعاالن سیاســی و بی انگیزگی 

برای رای مجدد به آنها حکایت دارد.
این شــرایط کار را برای داوطلبان احتمالی سخت کرده است و آنها 
برای جلب اعتماد مردم و گرفتن رای آنها باید صداقت را پیشه خود 

سازند وگرنه در مشارکت مردم رایی به نام آنها ثبت نخواهد شد.

1- در سفر وزیر صنعت به استان عالوه بر نمایندگان برخی داوطلبان 
احتمالی نیز حضوری فعال داشته اند. گویا داوطلبان احتمالی انتخابات 
در شهرســتان های تویســرکان و مالیر در برنامه های وزیر به دنبال 
عکس تبلیغاتی از تاثیرگذاری خود نیز بوده اند. گفتنی است تحرکات 

انتخاباتی در جنوب استان بیشتر از شمال استان است.
2-کانالهای قمار به تبلیغات با جاذبه بیت کوین روی آورده اند. گویا 
این کانالها کسب بیت کوین با تفریح را تبلیغ و با این روش به دنبال 
جذب مشتری هستند. گفتنی است کانال های قمار در فضای مجازی 
به جای اســتفاده از لفظ قمــار از الفاظ با بار منفی مثبت مانند تفریح 

استفاده و فعالیت می کنند.
3- فکــر وزیر صنعت درگیر اشــترمل وچگونگی بهره مندی از هنر 
مردم این منطقه در اقتصاد کشــور شده است. گویا وی پس از دیدار 
از اشترمل بسیار به این روستا و چگونگی صادرات تولیدات آن فکر 
کرده است.  گفتنی است صنایع دســتی استان، قابلیت های بسیاری 
در اقتصاد مقاومتی دارد که می تواند، اقتصاد اســتان را با توجه بیشتر 

،متحول کند.

جانا سخن از زبان ما می گویی
مهدی ناصرنژاد «

 در چاپ شــنبه 26 مرداد ماه روزنامه همدان پیام یادداشتی از 
آقای محمدابراهیم الهی تبار چهره نام آشنای سیاسی و تصمیم گیری 
سال های پس از انقالب در استان های همدان و کرمانشاه به عنوان 
یادداشــت میهمان درج شده است که نقش خطیر اصحاب رسانه 
و خبرنگاران را در رشــد فرهنگ عمومی و فرآیندســازی برای 

پیشرفت عمومی در یک منطقه را گوشزد می کند. 
این یادداشــت به بهانه گرامیداشــت روز خبرنگار )17 مرداد( به 

روزنامه همدان پیام ارسال شده است. 
یادداشــت الهی تبار که هم اینک پس از ســه دهه مســئولیت های 
اجرایی سطح اول در استان همدان، عهده دار قائم مقامی و معاونت 
سیاســی و امنیتی استانداری کرمانشاه می باشد، از این جهت حائز 
اهمیت اســت که وی از یک سو در مقام اجرا با تمام استعدادهای 
بالقوه استان همدان برای پیشرفت آشنا است و از سویی دیگر نیز 
در تمام دهه های گذشــته انقالب در عمل تعاملی بسیار نزدیک با 
اصحاب رســانه داشته و بی گمان بهتر از هر کس با نقش رسانه ها 
و کیفیت اطالع رسانی و جریان سازی خبری برای توسعه فرهنگ 
عمومی در راســتای همسوســازی افکار عمومی با جریان توسعه 

آشنا است.
 البته آقای الهی تبار در یادداشــت خود اشــاره می کند که چندان 
با جریان ســازی هیاهوگرانه خبری موافق نیست و بیان درست و 

واقع گرایانه در اطالع رسانی را موثر و کارساز می داند.
نقطه روشــن نظر الهی تبار این اســت که رسانه ها با جریان سازی 
آگاهانه و همسو با داشته ها و نداشته های یک منطقه می توانند تلقی 
و ذهنیت اجتماع نســبت به واقعیت ها را در یک جهت قرار دهند 

و فاصله بین واقعیت و ذهنیت ها را کاهش دهند.
مصداق الهی تبار در این باره چنین اســت که ســوال می کند، چرا 
امروز با وجود اتفاق ها و اقدام های مثبت اقتصادی از جمله کاهش 
بیکاری، افزایش امنیت ســرمایه گذاری و اجرای زیرساخت های 
عمرانی موثر در اســتانی نظیر کرمانشاه که این استان را در ردیف 
10 استان اول کشــورمان قرار داده اســت، اما ذهنیت  های مردم 
آن هنوز نســبت به جامعه خود منفی و هزینه ســاز است و نتیجه 
می گیرد که چنین رویکردی مولود نارســا بودن اطالع رســانی و 

عملکرد رسانه ها از فضای موجود است. 
آقای الهی تبار یادداشــت خود را به این سمت هدایت می کند که 
اســتان همدان نیز از تمام اســتعدادهای الزم برای پیشرفت های 
اثربخش برخوردار اســت و الزمه تحقق پیشرفت های همه جانبه 
این اســت که مردم به ذهنیت کافی برای مشــارکت در پیشرفت 
رســیده باشند و نقش خود را در تحقق پیشرفت ها دریغ نورزند و 
این به عهده رسانه است که افکار عمومی را با جهت دهی درست 

و واقع بینانه هدایت نمایند.
ــه  ــت ک ــن اس ــانه ای ــده رس ــوان نماین ــه عن ــم ب ــا ه ــرف م ح
ــع سرشــار  ــا و مناب ــا تمــام توانمندی ه ــر همــدان ب اســتانی نظی
ــن  ــرده و همچنی ــد و تحصیل ک ــروی انســانی کارآم طبیعــی و نی
ــه  ــم ریخت ــا به ــل ام ــازل کام ــک پ ــد ی ــر مانن ــتعدادهای بک اس
ــم  ــار ه ــق کن ــتادانه و دقی ــان اس ــد چن ــازل بای ــن پ ــت و ای اس
ــه درســتی چهــره واقعــی و روشــن  ــا ب چیــده و کامــل شــود ت
و گویایــی از اســتان بــه نمایــش گــذارد و چنانچــه یــک قطعــه 
از ایــن پــازل در جــای صحیــح خــود قــرار نگیــرد همــه عناصــر 
نیــز ناقــص و نارســا خواهــد بــود و البتــه کــه رســانه نیــز نقــش 
ــهر و  ــک ش ــعه در ی ــازل توس ــح پ ــش صحی ــردی در چین راهب
ــه  ــود را ب ــش خ ــد نق ــده دارد و بای ــه عه ــور ب ــتان و کش اس

ــد. ــی ایفــا کن خوب

فرودگاه همدان میزبان پروازهای عتبات عالیات می شود

 فــرودگاه همدان در حالی خود را برای اســتقبال از زائران بیــت اهلل آماده می کند که 
زمزمه های برقراری پرواز به مقصد عتبات عالیات از این آشیانه پس از سال ها چشم انتظاری 

به گوش می رسد.
سهراب کلوندی، مدیر فرودگاه همدان در گفت وگو با تسنیم در همدان از آغاز پروازهای 

برگشت حجاج همدانی و برنامه های آتی این مجموعه خبر داد.
فرودگاه همدان با بیش از 8 دهه فعالیت، امسال برای چهارمین بار میزبان زائران سرزمین 

وحی بود و نزدیک به 5 هزار زائر همدانی و کردستانی را بدرقه کرد.
حال با پایان گرفتن مناسک حج و نزدیک شدن به زمان برگشت حجاج، فرودگاه همدان 

در تب و تاب استقبال از حاجیان است و پروازهای برگشت 4 هزار و 770 حاجی از دو 
استان کردستان و همدان 7 تا 14 شهریور در قالب 19 پرواز انجام می شود.

برقراری پروازهای حج تمتع از فرودگاه همدان که غبار خاموشــی بر آن ســایه انداخته 
سبب پویایی بیشتر این مجموعه شد چراکه در حال حاضر جز پرواز همدان به مشهد و 

برعکس، هیچ مسیر پروازی دیگری برای این فرودگاه تعریف نشده است.
البتــه پیش از این پرواز همدان-کیش و همدان-تهران هم در فرودگاه همدان برقرار بود، 

اما به دالیل متعدد چون استقبال کم تعطیل شد.
حال بارقه های امید تازه ای به چشــم می خورد که در صورت محقق شدن می تواند اندکی 
از انزوای این فرودگاه بکاهد. به گفته کلوندی، مدیر فرودگاه همدان تصمیم هایی از طرف 
مســئوالن اســتان برای انجام پرواز همدان به مقصد عتبات عالیات گرفته شده و احتمال 

برقراری این پروازها از فرودگاه پایتخت تاریخ و تمدن وجود دارد.
بنا بر اظهارات وی، رایزنی های الزم با ســازمان حج و زیارت انجام شده و منتظر اعالم 
نتیجه هستند که در صورت تأیید، پس از پایان انتقال حجاج نوبت به برقراری پروازهای 

عتبات می رسد.
برقراری پروازهای همدان به مقصد عتبات عالیات و برعکس، اقدام شایســته ای است که 

سال هاست مردم چشم انتظار آن هستند.
هرچند همدانی ها اســتقبال مناسبی از سایر مسیرهای پروازی نشان نداده اند، اما با توجه 
به قرار گرفتن این شــهر در شــاهراه ارتباطی غرب کشور و تردد زائران کربالی معلی از 
این مســیر به ویژه ایام اربعین حسینی، امید می رود که بخت با پروازهای عتبات یار بوده 

و استقبال بهتری از آن ها شود.

مریم مقدم  «

 ســایت جدید نمایشگاهی همدان  که 
عملیات اجرایی آن از سال 1394 آغاز شده 
تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
است. برای ســاخت محل جدید شرکت 
نمایشــگاه های همدان تاکنون 70 میلیارد 

ریال اعتبار هزینه شده است.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه هــای 
بین المللــی همدان با اعــالم این خبر در 
نشســت خبری خود با خبرنگاران  بیان 
اینکه این طرح باید تا پایان ســال 97 به 
اتمام می رســید خاطرنشــان کرد: ادامه 
فعالیت ســاخت این طرح بــا همکاری 
بخــش خصوصــی انجام خواهد شــد. 
این ظرفیت بیانگر ایجــاد ظرفیت بالقوه 
ای اســت که میتواند معــرف ظرفیتهای 

گردشگری همدان باشد .
در این راســتا پیشنهاد همدان پیام مبنی بر 
استفاده از ظرفیت نمایشــگاه بین المللی 
همدان و ایجاد و برگزاری نمایشگاه های 
متعدد در عرصه ملی و بین المللی در استان 
همــدان  به عنوان امری زیــر بنایی برای 
رونق بخش اقتصادی اســتان و در راستای 
محور اصلی توسعه گردشگری که نقشی 

اساسی ایفاد می کند مطرح شد.
کارشناســان بــر این باورنــد ؛  برگزاری 
همایش ها و نمایشــگاه های بین المللی به 
عنــوان یکی از کانال های معرفی کاالهای 
تولیدی و انتقال فنآوری در دنیا می توانند 
نقش بســیار موثــری در فرآیند توســعه 

صادرات غیرنفتی داشــته باشــد.با توجه 
به رو به تکمیل رفتن ســایت نمایشــگاه 
بین المللی همدان  این مهم از جمله نکاتی 
بود که از سوی  همدان پیام به مدیرعامل 
شرکت نمایشــگاه های بین المللی همدان 

مطرح شد . 
گلی پور از این پیشنهاد با راهکار برگزاری 

برای شرکت کنندگان  تورهای گردشگری 
نمایشــگاه ها و بازدید از مکان های دیدنی 
اســتقبال کرد و قول راه اندازی یک کانتر 
فروش تــور همدانگــردی بــا توجه به 
همکاری میراث فرهنگی اســتان را داد و 
همچنین برای پیشنهاد ایجاد اتاق ثابت خبر 
در نمایشــگاه با همفکری خانه مطبوعات 

برنامه هایی مطرح کرد . 
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه توسعه 
گردشگری ما پای کار هستیم و باید میراث 

فرهنگی نیز حضور داشته باشد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
همدان با بیان اینکه نمایشگاه های همدان 
کیفــی و تخصصی خواهند شــد گفت: 

نمایشگاه حیاط خلوت استانداری نیست. 
افتتاح بخش بین المللی نمایشگاه همدان

گلی پور بــا بیــان اینکه نمایشــگاه طی 
ســال های گذشته درگیر ســاخت و ساز 
بود و متاسفانه در بخش بین المللی اقدامی 
صورت نگرفته اســت گفت: طی 20 روز 
گذشته بخش بین المللی نمایشگاه همدان 

افتتاح شد.
وی بــا بیان اینکــه خوشــبختانه در این 
مدت نخســتین تفاهم نامــه خارجی را با 
اقلیم کردســتان عراق منعقد کرده ایم و به 
بین المللی  نمایشگاه  استقرار  زودی شاهد 
همدان در این منطقــه خواهیم بود گفت: 
با شهر تبریز نیز تفاهمنامه ای با هدف آغاز 
کار مشترک در کشورهای همسایه منعقد 

کرده ایم.
وی از ســاخت ســایت جدید نمایشگاه 
بین المللی همــدان در میدان فرودگاه خبر 
داد و خاطرنشــان کرد: این سایت  از سال 
94 در حال ساخت بوده و در حال حاضر 
از لحاظ فیزیکی 70 درصد پیشرفت دارد.

گلی پــور با بیــان اینکــه این پــروژه از 
لحاظ مالی 60 درصد پیشــرفت داشــته 
که امیدواریم با کمــک بخش خصوصی 
نمایشگاهی در شــأن همدان افتتاح شود 
گفــت:  7 میلیارد تومان بــرای این پروژه 

هزینه شده است.
فروش سایت فعلی نمایشگاه منتفی است

وی با اشــاره به اینکه این پــروژه در 20 
هکتار در حال ســاخت است که فاز اول 
و دوم دو سوله 10 هزار متری خواهد بود 
افزود: سیاست فروش سایت فعلی منتفی 

است.
 نمایشگاه را کیفی می کنیم

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 

همــدان در پاســخ به اظهــارات یکی از 
خبرنگاران که اخیراً نمایشــگاه های استان 
به سوپرمارکت تبدیل شده اند و تخصصی 
برگزار نمی شود خاطرنشان کرد:  انتقادها در 
این زمینه را می پذیریم، باید کیفیت کار باال 
رود به طور مثال اگر مثاًل نمایشگاه گل و 
گیاه است، صرفا باید گل و گیاه در معرض 

دید و خرید مردم قرار گیرد.
وی بیان کرد: این موضوع که در برگزاری 
تمام نمایشگاه ها ضعف  وجود داشته است 
را قبــول نداریم اما در حوزه نمایشــگاه 
عمومــی کمبودهایی داریم کــه باید رفع 

شود.
مالی  گردش  تومان  میلیارد   45 

نمایشگاه بین المللی همدان
وی با اشــاره بــه اینکه به طــور میانگین 
گردش مالی نمایشگاه در سال 45 میلیارد 
تومان است گفت: امسال نمایشگاه کتاب را 

نیز برگزار خواهیم کرد.
وی در پاسخ به اظهارات یکی از خبرنگاران 
مبنی بر اینکه غرفه ها هزینه باالیی دارند و 
در این خصوص نارضایتی هایی از ســوی 
مردم دیده می شود گفت: با توجه به جهش 
قیمت ها، تفاوت چندانی نســبت به سال 
گذشته نداشــتیم و میزان آن بسیار ناچیز 

بوده است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
همدان بیان کرد:  غرفه داران شــکایتی در 
خصوص قیمت غرفه ندارند بلکه کاهش 
مراجعات آنها را نگران می کند. در پاســخ 
به این مطلب که نمایشــگاه حیاط خلوت 
اســتانداری شده اســت گفت: نمایشگاه 
بین المللــی حیاط خلوت جایــی نبوده و 
نیســت، این مرکز تنها 18 نفر نیرو ثابت 

دارد و فقط یک بنگاه اقتصادی است.

 وزیر صنعت،  معــدن و تجارت در دومین 
روز از حضــور خود در همدان، در جلســه 
اقتصاد مقاومتي نیز حضور یافت. رضا رحماني 
در همیــن روز از 3 منطقه اقتصادي جهان آباد، 
شــهرک فناوری های برتر همدان و شــهرک 
بنکداري بازدید کرد و براي توسعه این 3 منطقه 
قول هایي داد. وي در جلســه اقتصاد مقاومتي 
گفــت که در این دو روز که در همدان حضور 
داشــتم و از نزدیک چندیــن واحد تولیدي را 
دیدم و با فعاالن اقتصادي صحبت کردم به این 
نتیجه رسیدم که یکي از انتظارات من از همدان 
که مي خواهم آن را پیگیري کنم صادرات بیشتر 
است. رحماني گفت: مأموریت جدید ما براي 
همدان باید توســعه صادرات غیرنفتي باشد و 
دلیلش هم آن است که اســتان پتانسیل آن را 

دارد.
وي دستور داد که کارگروهي براي این موضوع 
تشکیل شــود تا صادرات غیر نفتي در استان 

شکوفا شود.
وزیر صنعت ادامه داد: باید راهکاري پیدا کنید 
که با توجه بــه اینکه نرخ ارز باال رفته چگونه 
مي تــوان صادرات را توجیه پذیــر و قاچاق را 

توجیه ناپذیر کرد.
وي افزود: یکي از اقدامات استان در این راستا 

باید این باشد که زنجیره تولید کامل شود.  
رحمانی یادآوری کرد: صنایع دستی در عرصه 
اقتصاد و صــادرات توجیه دارد و رشــد این 

صنایع باید در اولویت قرار گیرد. 
وی فعال ســازی معادن کوچک را در ســال 
رونق تولید با اهمیت دانســت و گفت: صنایع 
موظف شده اند مواد معدنی واحدهای معدنی 
را خریداری کنند، بنابراین مردم با خیال راحت 
وارد کار معدن شــوند و ما هم آنها را حمایت 
مي کنیم. رحماني افزود: شــرکت هاي مس و 
فوالد موظف شده اند که محصوالت معادن را 

به قیمت روز خریداري کنند.
 تقدیر وزیر از استاندار همدان

وزیر صنعت،معدن و تجارت با تقدیر از اقدام 
استاندار همدان در حمایت از واحدهای تولیدی 
گفت: به طور قطع در جلسه آینده هیأت دولت 
اقدام اســتاندار در تعطیل نشدن واحد تولیدی 

ناشی از تحریم ها را مطرح خواهم کرد.
رحمانــی افــزود: ســال قبل نیــز در اقدامی 
واحدهای تعطیل شــده در سطح کشور را به 

چرخه تولید وارد کردیم.
 واگذاری صنایع مادر به همدان حق 

این استان است
استاندار همدان با تأکید بر اینکه این استان حق 
برخورداری از صنایع مادر کشــور را دارد، از 
وزیر صمت خواست: یکی از صنایع مادر را به 
منطقه ویژه اقتصادی جهان آرا فامنین اختصاص 

دهد.
سیدسعید شاهرخی ادامه داد: منطقه اقتصادی 
جهــان آرا دارای زیرســاخت های الزم حمل 
و نقل و انشعابات اســت و انتظار داریم وزیر 
صنعت، معدن و تجارت ایجاد یکی از صنایع 

مادر را به این منطقه اختصاص دهد.
وی اضافه کرد: این منطقه با توجه به نزدیکی به 
پایتخت و زیرساخت های ایجاد شده، در سطح 

غرب کشور منحصر به فرد است.
شاهرخی با اشــاره به اینکه نوسازی و احیای 
واحدهای تولیدی در حال انجام است، گفت: 
احیای واحدهای راکد نیز در دســتور کار قرار 
دارد.اســتاندار همدان بیان کرد: هم اکنون نیز 
یک هزار واحــد در بخش های مختلف فعال 
هستند و 290 واحد که در سنوات گذشته نیاز 
به نوسازی داشتند نیز در دستور کار احیا داریم.

وی با تأکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی ناشی 
از تحریم های اعمال شــده در ســطح استان 

تعطیل نیســت، گفت: با وجــود تحریم ها، به 
همت تولیدکنندگان، اصناف و صنعتگران، نه 
تنها واحدها فعالیــت الزم را دارند بلکه برای 

گسترش تولید درخواست اعتبار دارند.
بهمن ماه  در  هگمتانه  پتروشــیمی   

بهره برداری می شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
گفت: شرکت پتروشــیمی هگمتانه مهمترین 
طرح در حال تکمیل این استان است که پس از 
گذشت 14 سال، بهمن ماه امسال بهره برداری 
می شود.حمیدرضا متین بیان کرد: این طرح مهم 
هم اکنون 90 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و 
چهار گروه برای تکمیــل آن در حال فعالیت 
هستند.وی ادامه داد: با تدوین برنامه زمانبندی 
شــده و حمایت ویــژه اســتاندار، 28 طرح 
تأثیرگذار این استان به ارزش 45 هزار میلیارد 
ریال سرمایه گذاری در حال ساخت هستند و 

در سه سال آینده بهره برداری می شود.
متین با اشــاره به بهره برداری از چندین طرح 
در شهرستان های تویسرکان و مالیر گفت: با 
وجود محدودیت ها و فشــارهای موجود در 
اجرای طرح ها پیشرفت قابل توجهی را شاهد 
هستیم و از زمانبندی تعیین شده عقب نیستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
با اشاره به اینکه اقبال سرمایه گذاری و افزایش 

تعداد جواز تاسیسات و پروانه بهره برداری در 
استان افزایش چشمگیر داشته است، گفت: در 
چهارماهه نخست امسال 248 جواز صادر شده 

است و روند روبه رشد را شاهد هستیم.
متین تعداد پروانه های صادر شده در چهارماهه 
امســال را 23 پروانه برشمرد و گفت: 6 هزار 
میلیارد ریال ارزش ســرمایه گذاری این تعداد 
پروانه صادر شده است.رئیس سازمان صنعت، 
معــدن و تجارت همدان با اشــاره به رویکرد 
حمایتی مدیریت ارشــد استان در احیا و رونق 
تولید در این اســتان گفت: تمامی طرح های 

راکد و تاثیرگذار احیا شده است.
متین با یادآوری تعامل مطلوب صورت گرفته 
با بانک ها برای ارایه تســهیالت به واحدهای 
تولیدی گفت: در ارایه تســهیالت روان سازی 
صورت گرفته و بدون وقت کشی، واحد ها از 

این مزیت بهره مند می شوند.
وی ادامــه داد: 58 هــزار واحد صنفی و 197 
اتحادیه در سطح استان همدان فعال هستند و 
همچنین 11 هزار واحد بدون پروانه شناسایی 

شده که در حال رفع مشکالت آنها هستیم.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت همدان با 
اشاره به برخورداری از 280 پروانه بهره برداری 
معتبر معدنی گفت: در حوزه معدنی رشد قابل 

توجهی داریم.

ماموریت آقای وزیر برای همدان

افزایش صادرات غیرنفتی!
■ رحمانی؛ وزیر صنعت ، معدن و تجارت در سفر 2 روزه خود پس از بازدید از مبل و منبت مالیر و 

تویسرکان در ستاد اقتصاد مقاومتی شرکت کرد

مدیرعامل در جمع خبرنگاران:

نمایشگاه های همدان را کیفی می کنیم

نمایشگاه راهکاری برای توسعه گردشگری همدان

 پیشنهاد همدان پیام برای ایجاد اتاق خبر در نمایشگاهها 

سایت جدید نمایشگاه همدان ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
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خبر آدینه

اکران نیم بهای »قصر شیرین« در شب عید غدیر

 مدیر امور سینمایی موسسه بهمن سبز حوزه هنری همدان گفت: فیلم سینمایی »قصر 
شــیرین« به کارگردانی سیدرضا میرکریمی دوشــنبه 28 مردادماه به صورت نیم  بها اکران 

می شود.
سعید شرفی امروز در گفت وگو با فارس در همدان اظهار کرد: بلیت فیلم سینمایی »قصر 
شیرین« به کارگردانی سیدرضا میرکریمی دوشنبه 28 مردادماه در سینماهای »بهمن سبز« 

به صورت نیم  بها عرضه می شود.
وی بیان کرد: به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیرخم، سینمادوستان می توانند دوشنبه 

28 مردادماه در 110 ســالن موسســه »بهمن سبز« در سراسر ایران به صورت نیم بها فیلم 
»قصر شیرین« را تماشا کنند.

مدیر امور سینمایی موسسه بهمن ســبز حوزه هنری همدان بیان کرد: »قصر شیرین« در 
سینما قدس و فلسطین همدان و سینما بهمن مالیر اکران دارد.

وی اضافه کرد: »قصر شــیرین« داســتان مردی اســت که پس از مرگ همسر اولش، 
باید از دو فرزند خردســالش نگهداری کند، همسفر شــدن آنها با هم ماجراهایی را 

رقم می زند.
شرفی خاطرنشان کرد: حامد بهداد، ژیال شاهی، یونا تدین، نیوشا علیپور و... بازیگران این 

فیلم هستند که پخش فیلم »قصر شیرین« را موسسه »بهمن سبز« برعهده دارد.

امام جمعه همدان:
راه اساسی مبارزه با فساد 

حذف مسئول فاسد است
 امام جمعه همدان بابیان اینکه اسالم قدرت را با عصمت پیوند زده 
تا عدالت محقق شود، گفت: راه اساسی مبارزه با فساد حذف مسئول 

فاسد از مسئولیت است.
حجت االســالم حبیب ا... شــعبانی موثقی در خطبه های نمازجمعه 
همدان با بیان اینکه میزها و مســئولیت ها را باید به افراد مورد اعتماد 
سپرد، عنوان کرد: متاسفانه گاهی با مسئوالنی مواجه می شویم که فساد 
دارند و امروز قوه قضاییه عملکرد خوبی دارد که بنای مبارزه جدی با 
فساد را در پیش گرفته اما راه اساسی تر و ریشه ای تر مبارزه با فساد 

دست مردم است.
امــام جمعه همدان با بیان اینکه مردم بایــد در انتخاب های خود 
انســان های عادل را انتخاب کنند، گفت: راه اساسی مبارزه با فساد 
حذف مسئول فاسد از مســئولیت است که اجازه داده نشود کسی 
انتخاب شــود که بیت المال را به یغما ببرد و اختالس کند و رانت 

خواری کند.
وی به موضوع اجاره خانه ها نیز اشــاره کرد و با بیان اینکه موضوع 
را برای مرتبه ســوم از تریبون نمازجمعه عنوان می کنم، گفت: هیچ 
معیار تعریف شده ای در بازار وجودندارد و هر کس به فراخور سلیقه 
خود برای اجاره بها نرخ تعیین می کند که باید نظارت صورت گیرد.

حجت االسالم شعبانی با بیان اینکه مردم هم در گرانی ها و مشکالت 
مقصر هســتند، گفت: مردم باید به موضوع توجه داشته باشند و حال 

مستاجر را درک کنند.

کلنگ زنی و افتتاح 5 پروژه ارتباطات و 
فناوری اطالعات در تویسرکان

 پنج پروژه بخش ارتباطات و فناوری اطالعات شهرستان تویسرکان 
با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی کلنگ زنی و افتتاح شد.

 با حضور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان همدان و سایر 
مدیــران این حوزه، نماینده مردم تویســرکان در مجلــس، فرماندار و 
مسئوالن مربوطه و جمعی از مردم پنج پروژه بخش ارتباطات و فناوری 

اطالعات این شهرستان کلنگ زنی و افتتاح شد.
به گزارش فارس کلنگ فاز اول اجرای فیبر نوری به طول 8/5کیلومتر با 
پوشش 24 روستا با سرمایه گذاری به مبلغ 6/8میلیارد ریال در روستای 
جعفریه به زمین زده شد، فاز دوم پروژه با اجرای فیبرنوری به طول یک 
کیلومتر با پوشش یک روستا و فاز سوم آن با اجرای فیبرنوری به طول 

15 کیلومتر با پوشش 10 روستا انجام خواهد شد.
همچنین نصب ســوئیچ تلفن ثابت »sip phone« با ظرفیت 3 هزار 
شماره  و نصب کافوی تلفن ثابت»A/B wire« به ظرفیت 256 شماره 
در روســتاهای کنجوران علیا و کنجوران سفلی افتتاح و به بهره برداری 
رســید. دیگر پروژه ارتقای یک سایت تلفن همراه نسل 3 به نسل 4 در 
روستای المیان افتتاح شد و آخرین طرح باجه پست بانک در روستای 

المیان بود که افتتاح و مورد استفاده مردم قرار گرفت.

پیش بیني تولید بیش از 123 هزار تن 
سیب درختي در استان همدان

 رئیس ســازمان جهادکشاورزي اســتان همدان با بیان اینکه استان 
همدان داراي 7481 هکتار باغات ســیب اســت، گفــت: با توجه به 
بارندگي هاي مطلوب امسال پیش بیني مي شود میزان تولید سیب درختي 

در استان افزایش یافته و به رقم 123 هزار و 669 تن برسد.
به نقل از روابط عمومی ســازمان جهادکشاورزی استان همدان، منصور 
رضواني جالل با بیان اینکه اســتان همدان جزو 10 استان برتر در زمینه 
تولید ســیب در کشور است، تصریح کرد: شهرستان نهاوند نیز با سطح 
زیرکشــت 2811 هکتار و پیش بیني تولید 66 هزار و 215 تن، بیش از 
نیمي از تولید ســیب درختي استان در ســال 98 را به خود اختصاص 

خواهد داد.
وی افزود: ارقام متنوعي از سیب درختي در استان همدان تولید مي شود 
و ســه رقم "رد"، "گلدن" و"گالب" ســه رقم عمده اي هستند که بیش 

از 85 درصد تولید سیب درختي استان را به خود اختصاص داده اند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: کمبود صنایع 
تبدیلي و ســردخانه، گراني جعبه، هزینه هاي باالي کارگر و حمل  و نقل، 
سرمازدگي در فصل بهار، حضور دالالن و خرید ارزان محصول از کشاورز 
را عمده مشکالتي دانست که باغداران استان با آن دست به گریبان هستند.  

107 آزاده دوران دفاع مقدس در مالیر 
در قید حیات هستند

 رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران مالیر گفت: شهرستان مالیر 
119 آزاده تقدیم انقالب اســالمی کرده که از این تعداد 107 نفر در 

قید حیات هستند.
محمدابراهیم افزود؛ شهرستان مالیر 119 آزاده تقدیم انقالب اسالمی 

کرده که از این تعداد 107 نفر در قید حیات هستند.
به گزارش فــارس،وی همایش بزرگ تجلیــل از آزادگان با حضور 
مســئوالن، خانواده های ایثارگران، دیدار با خانواده شــهدای آزاده و 
خانواده هــای آزادگان متوفی را از جمله برنامه  های پیش  بینی  شــده 
دانســت و دیدار آزادگان با فرماندار با هدف بررســی مشکالت این 
قشــر، دیدار با امام جمعه و برگزاری مسابقات مختلف ورزشی را از 

دیگر برنامه ها عنوان کرد.
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران مالیر ســخنرانی یکی از آزادگان 
در خطبه های نماز جمعه مالیر، حضور آزادگان در مساجد شهرستان 
و بیان خاطرات، غبارروبی گلزار شــهدای آزاده و متوفی را از دیگر 
برنامه هــای بنیاد شــهید و امور ایثارگران در ســالروز ورود آزادگان 

دانست.
وی بــا بیان اینکه بنیاد شــهید خدمــات مختلفی را بــه آزادگان و 
خانواده هــای آنها ارائه می دهد گفت: امنیت، آزادی و ســرافرازی که 
جمهوری اسالمی ایران در جهان دارد را مدیون خون شهدا، ایثارگران 

و گذشت آزادگان عزیز هستیم.
مرادی خاطرنشان کرد: آزادگان جانشان را در طبق اخالص گذاشتند و 
شکنجه های بسیاری را در زندان های بعثی تحمل کردند و سرافرازانه 

به میهن عزیز اسالمی برگشتند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مالیر با اشاره به تاکیدات فرماندار 
مالیر مبنــی بر اینکه همه مدیــران باید خانواده های معظم شــهدا، 
ایثارگــران و آزادگان را تکریم کنند، مســائل و مشــکالتی همچون 
بیکاری فرزندان آزادگان، مشــکل بیمه آزادگان، اعطای تســهیالت، 
مرخصی دوران اســارت، نبود سالن ورزشی و... را از جمله مطالبات 

آزادگان مالیر برشمرد.

افتتاح پروژه کمربند حفاظتی چهاردولی 
اسدآباد در هفته دولت

 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسدآباد از افتتاح 
و بهره برداری پروژه کمربند حفاظتی منطقه چهاردولی این شهرستان  

در هفته دولت خبر داد.
قبــاد پیری با اعالم این خبر افزود: این پــروژه به طول 7 کیلومتر در 
منطقه چهاردولی، روستای حسن آباد با اعتباری افزون بر 85 میلیون و 
500 تومان از محل صندوق توسعه ملی از اعتبارات سال 97 و از نوع 

بنچ مارک به تعداد 137 عدد ساخت شده است.
وی ادامه داد: جلوگیری از تجاوز افراد ســودجو، مشخص شدن مرز 
اراضی ملی از مســتثنیات، تثبیت و تفکیک مالکیت دولتی از اهداف 

اجرای این پروژه به شمار می رود.
به گزارش ایسنا، پیری از وجود 453 هکتار جنگل دستکاشت در این 
شهرستان خبر داد و تصریح کرد: از این میزان جنگل دستکاشت، 286 
هکتار در گردنه، 163 هکتار در حاشیه جاده و پارک زائر و مابقی نیز 
در راهدارخانه گردنه شهرســتان  قرار گرفته که اکثریت این جنگل ها 

شامل درختان بادام شیرین هستند.
وی با بیان اینکه شهرســتان اســدآباد فاقد جنگل طبیعی است، ادامه 
داد: این شهرســتان با وسعت یک هزار و 195 کیلومترمربع دارای 59 
هزار هکتــار اراضی ملی بوده که از این میزان 53 هزار و 819 هکتار 

به صورت مرتع است.
پیــری با تأکیــد بر حفظ اکوسیســتم منابع طبیعی خاطرنشــان کرد: 
منابع طبیعی اسدآباد در راستای سیاست های اداره کل منابع طبیعی استان 
و سازمان جنگل ها و آبخیزداری کل کشور با تأکید بر 4 محور اساسی 

حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری انجام وظیفه می کند.

آگهي مزایده

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان در 
نظر دارد تعداد حدودا 100راس گوساله قطع شیر 

را از طریق مزایده عمومی بفروش رساند.
 لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده از 
تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته به محل مزایده 
و  کشت  شرکت  آورزمان  روستای  مالیر  در  واقع 
نمایند.  مراجعه  همدان  پگاه  دامپروری  و  صنعت 

اطالعات بیشتر:
آدرس اینترنتی:

  www.proteinhamedan.pegah.ir

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول (

هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف برق همدان

بنا به تصمیم هیأت مدیره شرکت تعاونی، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مذکور راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/6/27 در محل 
سالن اجتماعات شرکت توزیع برق همدان واقع در خیابان مهدیه برگزار می شود.

بدینوسیله از کلیه اعضاء )صاحبان سهام( دعوت می گردد در تاریخ و ساعت مقرر در مجمع عمومی فوق حضور بهم رسانیده و یا وکالی خود را با توجه به ماده 19 آئین نامه نحوه 
تشکیل مجامع عمومی، حداکثر یک روز قبل از تاریخ مجمع عمومی به هیأت مدیره تعاونی کتبا معرفی نمایند.

ضمنا از کلیه کسانیکه متقاضی کاندید شدن برای تصدی سمت بازرس شرکت تعاونی می باشند می بایست حداکثر یک هفته پس از انتشار آگهی دعوت با در دست داشتن 
شناسنامه و کارت ملی به دفتر هیأت مدیره مراجعه و پس از تکمیل ثبت نام رسید دریافت نمایند.

دستورات جلسه:
1- گزارش کتبی هیا ت مدیره و بازرسان در مورد عملکرد سال 97

2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 97 تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود
3- تصویب بودجه و تعیین خط مشی شرکت تعاونی در سال 1398

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
5- طرح و تصویب تغییرات سرمایه و اعضاء شرکت تعاونی

6- طرح و تصویب پاداش هیأت مدیره
7- طرح و تصویب انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت تعاونی

8- طرح و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور در جلسات هیأت مدیره موضوع تبصره 3 ماده36 قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری 
اسالمی ایران

شرکت تعاونی -تاریخ انتشار: 1398/5/27

ــی  ــرکت تعاون ــان ش ــران هگمت ــعه گ ــرکت توس ــرات ش ــی تغیی آگه
ــتناد  ــه اس ــی 10861127928 ب ــه مل ــت 4903 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
ــه شــماره 6778  ــره مــورخ 1398/04/01وتاییدی صورتجلســه هیــأت مدی
ــدان  ــتان هم ــی اس ــاه اجتماع ــاون کارورف ــورخ 1398/4/11اداره کل تع م

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
ــای  ــد: آق ــن گردی ــل تعیی ــره بقرارذی ــأت مدی ــای هی ــمت اعض 1- س
ــس  ــمت رئی ــه س ــی3874356698 ب ــاش باکدمل ــن قزلب ــد حس محم
ــی  ــودی باکدمل ــام محم ــی مق ــید مصطف ــای س ــره آق ــأت مدی هی
3871555479 بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره آقــای مهــدی 
ــی  ــل ومنش ــمت مدیرعام ــه س ــی3871005657 ب ــیرازیانی باکدمل ش

ــره ــأت مدی هی
ــره  ــأت مدی ــس هی ــا رئی ــا امض ــرکت ب ــدآور ش ــناد تعه ــه اس 2-کلی
ــای  ــه ه ــد و نام ــی باش ــرکت معتبرم ــه مهرش ــور ب ــل ممه و مدیرعام
ــا  ــراه ب ــل هم ــا مدیرعام ــا امض ــادی ب ــات ع ــایر مکاتب اداری و س

ــود.  ــد ب ــرکت معتبرخواه مهرش
)568611(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

 مالیر - خبرنگار همدان پیام : وزیر صنعت 
، معدن و تجارت در نخســتین روزسفر خود 
به اســتان همدان از بازار مبــل مالیر ،واحد 
کارگاهی و نمایشگاهی قنبری، شهرک صنعتی 
مبــل حاجی آباد و شــرکت هــای بافتینه و 

بافتسان بازدید کرد.
وزیــر صنعت ، معدن و تجارت در حاشــیه 
بازدیــد اظهار کرد: در اســتان همدان پس از 
اعمال تحریم ها هیــچ واحد تولیدی تعطیل 
نشده است این موضوع بیانگر این است ما در 

جنگ اقتصادی پیروز شدیم .
رضا رحمانی با اشــاره به راهبرد مقام معظم 
رهبری " حفظ تولید موجود و اشتغال یک کار 
جهادی است" اولویت وزارت صنعت ، معدن 
و تجارت را حفــظ وضع موجود عنوان کرد 
و بازســازی ظرفیت های غیر فعال و توسعه 
واحدهای موجود را راهبرد های دیگر وزارت 
صمت برشــمرد همچنین تأکیــد کرد: مالک 
ما این اســت که نگذاریم هیچ واحد تولیدی 

تعطیل شود.
رحمانی با اشاره به اینکه در حوزه مبل و منبت 
، انگور ، کشمش و معدن ظرفیت های خوبی 
در مالیر وجود دارد تأکیــد کرد:کارگروهی 
ایجاد شــود تا ظرفیت های صادراتی مالیر را 
شناسایی کند و قول مساعد داد تا حد توان این 

کارگروه را حمایت کند.
وی شرکت های مدیریت صادرات و اعتبار 
تخصیص یافته در ایجاد اشــتغال روستایی 
را از جملــه مواردی دانســت که می تواند 
به کمک حوزه مبــل و منبت بیاید و افزود: 
با اســتفاده از تبصره 18 که در تکمیل طرح 
هــای نیمه تمــام ، ســرمایه در گردش و 
نوســازیی صنایع است می توان در راستای 
بهبود شــاخص های صنعتی استان بهره برد 

تا صادرات افزایش یابد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت موافقت خود 
در ایجاد شــهرک خصوصی چوب و مبل و 
منبت در مالیــر را ابراز کرد و اختیارات الزم 
برای پیگیری امور را به استاندار تفویض کرد.

جهانی  ثبت  مالیر   شاهرخی:منبت 
می شود

اســتاندار همدان نیز در حاشــیه این بازید با 

اشاره به اینکه جامعه صنعتگر همدان از پویایی 
مطلوبی برخودار اســت گفت: از زمان اعمال 
تحریــم ها حتی یک واحد تعطیل شــده در 
استان همدان وجود ندارد و در تالشیم واحد 
هایی که قباًل تعطیل شــده بودند را به چرخه 

تولید بازگردانیم.
ســید ســعید شــاهرخی در ادامه با اشاره به 
فضــای کار و تالش در اســتان تصریح کرد: 
اســتان همدان با نشاط و پویایی به مثابه یک 
کارگاه فعال کشــاورزی ، صنعتی و عمرانی 

تبدیل شده است.
شاهرخی خاطرنشــان کرد: با مساعدت های 
وزارت صمت شــاهد اجرای طرح توســعه 
بافتینه و بافتســان خواهیم بود و توسعه این 

واحد صنعتی شتاب خواهد گرفت.
اســتاندار بیان کرد: با پیگیری ها و هماهنگی 
های صورت گرفته با سازمان میراث فرهنگی 
فرآینــد ثبت جهانی منبت مالیــر در مراحل 
پایانی است و بزودی شاهد ثبت جهانی منبت 

مالیر خواهیم بود.
 شهر نمایشگاهی مبل در مالیر

فرماندار مالیر نیــز در این بازدید اظهار کرد: 
20 هکتار زمین در جاده سالمت برای ساخت 
شهر نمایشگاهی در نظر گرفته ایم که نیاز به 

مجوزشــهر نمایشگاهی ، ســرمایه گذاری و 
معافیت های مالیاتی و ... دارد.

قــدرت ا... ولدی در ادامه بــا بیان اینکه به 
دنبــال ایجاد جنــگل مصنوعــی در مالیر 
هســتیم تا نیاز حوزه مبل و منبت به چوب 
وارداتی برطرف شود افزود: ایجاد کارخانه 
پارچه ، رنگ و ســایر موارد مورد نیاز این 
حوزه از ضروریات است که نیاز به پیگیری 

دارد.
 دولت با مصوبه بازپرداخت تسهیالت 

برمبنای قرارداد اولیه موافقت کند
نماینده مردم در مجلس شــورای اســالمی 
نیز در این بازدید مشــکل عمــده صنایع را 
تســهیالت و بدهکاری بانکــی عنوان کرد 
و افــزود: مصوبه ای در مجلــس باموضوع 
بازپرداخت تســهیالت برمبنای قرارداد اولیه 
داریــم که از دولــت تقاضا مــی کنم زمینه 
اجرای ایــن مصوبه رافراهم کنــد تا تولید 
جانی دوباره بگیــرد. محمد کاظمی ظرفیت 
مبــل و منبت مالیــر را فراتــر از نیازهای 
داخلی دانســت و گفت: به رغم این ظرفیت 
صنعتگران این حــوزه در بخش بازرگانی و 

صادرات نتوانستند موفق عمل کنند.
کاظمی در ادامه مشوق های صادراتی و رفع 

تشــریفات گمرکی را ازجمله اقدامات مؤثر 
در صادرات مبل و منبت برشمرد و خواستار 
تشــکیل کارگروهی فعال برای مبل و منبت 

مالیر شد.
صادرات مبــل و منبت به خلیــج فارس و 

اوراسیا منطقه را متحول می کند.
 صادرات منبت مالیر به اورآسیا 

دیگــر نماینده مــردم مالیــر در خانه ملت 
شــرکت های بافتینه و بافتســان را یکی از 
بهتریــن واحدهــای صنعتی غرب کشــور 
دانســت و افزود: با ایجاد واحد های جدید 
این مجموعــه 200 نفر به ظرفیت اشــتغال 

افزوده خواهد شد.
حجت االســالم احد آزادیخواه با بیان اینکه 
در صادرات مبل و منبت مشــکالت زیادی 
داریم از وزیر صمت خواســت کارگروهی 
برای حل این مشکالت تشکیل شود چرا که 
اگر بتوانیم به حوزه خلیج فارس و اوراســیا 
مبل و منبت صادر کنیــم این منطقه متحول 

می شود.
وی در پایــان مشــوق هــای صادراتــی و 
تسهیالت ارزان قیمت را از جمله راهکارهای 
مهم در این زمینه برشمرد و خاطرنشان کرد: 
هر اندازه تسهیالت به این حوزه اعطا شود .

هیچ واحد تولیدی در همدان 
به خاطر تحریم ها تعطیل نشده است

 مدیــر کمیته امداد امــام خمینی)ره( در 
نهاوند گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم 
در نهاونــد تاکنون 500 میلیون تومان زکات 

جمع آوری شده است.
علی ملکی بــا بیان اینکــه از ابتدای فصل 
برداشت گندم تا به امروز 500 میلیون تومان 
زکات جمــع آوری کردیم افــزود: این مبلغ 

مربوط به زکات واجب بوده است.
وی افــزود: عــالوه بر جمــع آوری زکات 
واجب از ســوی باغداران تاکنون نزدیک به 
50 میلیون تومان زکات مســتحبی مربوط به 
برداشت محصوالت باغی پرداخت شده که 
البته در شهریورماه این میزان افزایش می یابد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( در نهاوند 
از همکاری عامالن زکات در سطح روستاها 
خبر داد و افزود: به منظور جمع آوری زکات 
واجــب 100 عامل زکات کــه مورد تائید و 
اعتماد این اداره هستند در سطح روستاها با 

ما همکاری دارند.
وی بــه هدف گذاری صــورت گرفته برای 
جمع آوری زکات در سال جاری اشاره کرد 
و افزود: با توجه به برگزاری جلسات متعدد 
در مراکز بخش و روســتاها و اطالع رسانی 
صورت گرفته پیش بینی می شــود امسال 2 
میلیارد تومان زکات واجب جمع آوری شود.

ملکی با بیان اینکه انتظار می رود با توجه به 

مدت زمان باقی مانده از فصل برداشــت تا 
پایان ســال این رقم تحقق یابد اضافه کرد: 
سال گذشته یک میلیارد و 100 میلیون تومان 
زکات واجب از کشاورزان جمع آوری شد که 
صرف اجرای پروژه های عمرانی و کمک به 

فقرای روستاها شد.
وی افــزود: از مجمــوع یک میلیــارد و 
جمع آوری  زکات  تومــان  میلیــون   100
میلیون تومان صرف اجرای   400 شــده، 
طرح هــای عمرانی عام المنفعــه و مابقی 
صــرف کمک به نیازمنــدان و فقرای هر 
کمک هزینه  مســکن،  تهیه  مانند  روســتا 
تحصیلــی و ازدواج، درمان و کمک های 

شد. نقدی 
مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( در نهاوند 
میزان اســتقبال کشاورزان از پرداخت زکات 
را رو به رشــد عنوان کرد و افزود: با توجه 
به اطالع رسانی  صورت گرفته در خصوص 
برکات زکات شــاهد روند رو به رشدی در 

زمینه پرداخت آن هستیم.
وی گفت: البته امســال بــا توجه به کاهش 
سطح زیر کشــت در مقایسه با سال گذشته 
و آتش گرفتن برخی زمین های کشــاورزی 
در برخی روســتاها پیش بینی می شود میزان 
پرداخــت زکات از حد انتظــار اندکی کمتر 

باشد.

نهاوندی ها5۰۰ میلیون تومان پرداخت کردند
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139860326005000326 مورخ 1398/4/29 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي ثبت ملک 
نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي فتــح اهلل فتح اللهی کالم بحری فرزند امان اهلل به 
شماره شناسنامه 70 شماره ملی 3961952043 صادره از نهاوند در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی آبیزار به مســاحت 62401/26 مترمربع قسمتی از پالك 14 اصلی بخش چهار نهاوند 
واقع در روســتای گره چقا حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از مورد نســق خود تصرفات مالک 
متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 95(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/27
محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهی دعوت از مجاورین 
چون آقای امین ساکی با وکالت از رضا پویان مهر طبق وکالت نامه شماره 121975 مورخ 1397/6/3 
مالــک پالك 4419 اصلی بخش یک نهاوند می باشــد و برابر درخواســت شــماره 1642/ن/98 
مورخ 1398/4/4 تقاضای صدور ســند تک برگی پالك فوق را از ایــن اداره نموده اند و برابر نامه 
شماره1642/ن/98 مورخ 1398/4/4 متقاضی مدعی می باشد که مجاورین را نمی شناسد و دسترسی 
به مالکین ندارد، لذا به استنادکد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و 
مساحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
به کلیه مالکین مجاورین پالك فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ پنجشنبه 1398/6/21 ساعت 
10:00 صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، گلشن،حضور یابند بدیهی است عدم حضور مجاورین 
و مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در 

همین روزنامه درج می گردد.)م الف 118(
جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهی تغییرات شرکت توسعه گران هگمتان شرکت تعاونی به شماره ثبت 4903 و شناسه 
ملی 10861127928 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/07 
وتاییدیه شماره 6779 مورخ 1398/4/11 اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان همدان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نشانی تعاونی از آدرس قبلی درهمدان به آدرس : استان همدان 
، شهرســتان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، محله شکریه ، خیابان 18متری توحید ، 
کوچه نبوت ، پالك 0 ، طبقه همکف ، کدپستی 6516754435 تغییریافت وماده 4 اساسنامه 

اصالح گردید. 
)568612(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی تغییرات شرکت سام پرسان گســتران غرب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
13404 و شناســه ملی 14007704130 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/07/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی همدان به آدرس : استان 
همدان، شهرســتان همدان، بخش مرکزی، شهر همدان، ســرپل یخچال، کوچه سرپل یخچال، 
خیابان بوعلی سینا شــمالی، پالك 6 ، طبقه دوم،کدپســتی6515613342 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
)568609(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی تغییرات شــرکت مبین آب آکام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 559 
و شناســه ملی 10104080330 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1398/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - محل شــرکت در واحد ثبتی کبودرآهنگ به آدرس اســتان همدان ، شهرســتان 
کبودرآهنگ ، بخش مرکزی ، شــهر کبودرآهنگ، محلــه خیابان بحری ، خیابان جهاد ، 
کوچه شــکوفه 9 ، کوچه نرگس ، پالك 0 ، طبقه همکف ، کدپستی6551647843 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
)568608(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

آگهي فقدان سند مالكیت 
نظر به اینکه مالک آقای بهرام خزائی فرزند علی صادره از نهاوند و شماره ملی 3962060413  با 
ارائه فرم شهادت شهود مصدق دفتر اسناد رسمی شماره 81 فیروزان نهاوند اظهار نموده مقدار 
ششــدانگ پالك 47 فرعی مفروز و مجزی از 20 اصلی بخش 4 ثبت نهاوند که سند مالکیت 
آن ذیل ثبت 982 صفحه 342 دفتر جلد 6 ثبت و ســند مالکیت دفترچه ای به شماره سریال 
437118 الف 85 صادر و تســلیم مالک گردیده و به علت نقل و انتقال مفقود گردیده تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا به استناد به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب به 
شــرح فوق یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار یا محلی جهع عموم آگهی می گردد لذا چنانچه 
کســی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اعترض داشته یا مدتی انجام معامله نزد خود او با 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد می تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت 10 روز به این اداره ارســال در غیر این صورت و پس از گذشــت زمان مقرر سند 

مالکیت المثنی صادر خواهد شد. )م الف 117(
محمدعلی جلیلوند 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باتاب ساخت هگمتانه درتاریخ 98/03/20 به 
شماره ثبت 13717 به شناســه ملی 14008385030 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت : مزایده و مناقصه شــرکت های دولتی و خصوصی- امور بازرگانی 
امر تجارت و خرید وفروش - فضای ســبز- آبیاری درختان - خدمات پیمانکاری- 
زیباســازی، طراحی و المان و مبلمان شهری- حفظ و نگهداری تاسیسات - خدمات 
شهری و نظافت شــهری - طراحی و اجرای سیستم های هدایت و کنترل طرح ها و 
پروژه های خدمات شهری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان همدان ، شهرستان 
همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، کوالنج ، خیابان 18 متری کوالنج ، کوچه کبابیان 
، پالك 122 ، مجتمع یاس ، طبقه ســوم کدپستی 6516685957 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 2000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای حمید چراغی به شماره ملی 3873977532 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه 
آقای محمد امیدبخش به شــماره ملی 3874082784 دارنده 1000000 ریال ســهم 
الشــرکه اعضا هیأت مدیره آقای حمید چراغی به شماره ملی 3873977532و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به ســمت عضو هیأت مدیره به مدت نامحدود 
آقای محمد امیدبخش به شماره ملی 3874082784و به سمت عضو هیأت مدیره به 
مدت نامحدود و به ســمت رئیس هیأت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء حمید چراغی و محمد 
امیدبخش همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار همدان پیام جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
)568579(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 
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دادگاهی در آمریكا برای گریس 1 
حكم توقیف صادر کرد

 دادگاهی در آمریکا با طرح ادعاهایی درباره فعالیت کشتی گریس 
1 )آدریان دریا(، پس از آزادی این کشتی از سوی دولت جبل الطارق 
حکــم توقیف آن را صادر کرد. ، به نقل از روزنامه واشــنگتن تایمز، 
وزارت دادگســتری آمریکا خبر داده است که  یک دادگاه در آمریکا 
حکمی برای توقیف گریس 1 ، کشتی حامل سوخت ایران صادر کرده 
اســت.بر اساس شکایت دولت آمریکا، کشتی گریس 1 با بیش از دو 
میلیون بشکه نفت مورد جریمه واقع شده است.جسی.کی لی، دادگاه 
داحیه کلومبیا مدعی شــد که این کشتی و محموله آن باید به دلیل آن 
چه تخطی از قانون بین المللی فوریت اختیارات اقتصادی، کالهبرداری 
بانکی، پول شویی و قانون جریمه تروریسم خوانده شده، جریمه شود.

وی همچنیــن با طرح ادعاهایی علیه این کشــتی و هدف فعالیت آن 
افزود: اسناد نشــان دهنده طرحی برای دسترسی غیرقانونی به سامانه 
مالی آمریکا برای حمایت از محموله رســانی]از طریق کشتی[ توسط  
ســپاه پاسداران ایران به سوریه هستند. این طرح در برگیرنده چندین 
گروه مرتبط با ســپاه پاسداران و همچنین شــبکه ای از شرکت های 
صوری اســت که در حمایت از انجام شــدن این محموله رسانی ها، 
میلیون ها دالر پولشویی کرده اند.وزارت دادگستری آمریکا مدعی است 
که گریس 1 به ســپاه پاسداران ایران مرتبط است که از سوی آمریکا 
در فهرســت سازمان های تروریستی این کشــور قرار گرفت.وزارت 
دادگســتری آمریکا یک روز پس از آن کــه دادگاه جبل الطارق حکم 
آزادی این کشتی توقیف شــده را صادر کرد، این حکم را اعالم کرد.

فابیو پیکاردو، وزیر منطقه جبل الطارق گفته است که این درخواست 
آمریکا باید از ســوی مقامات قانونی طرفین برای یک تصمیم گیری 

بی طرفانه درباره آن، مورد بررسی قررا بگیرد.
این حکم دادگاه آمریکا  درپی این صادر شــده اســت که ابرنفتکش 
گریس 1 که توسط دولت جبل الطارق توقیف شده بود، روز پنجشنبه 
آزاد شد.غروب پنجشنبه هفته گذشته )24 مرداد( به وقت ایران، قاضی 
دیوان عالی جبل الطارق با بیان اینکه درخواســت آمریکا برای توقیف 
کشتی به دســت دادگاه نرســیده، اعالم کرد که مجوز آزادی کشتی 
گریس 1 را صادر کرده است. همچنین خبرگزاری هند اعالم کرد که 
تمامی 24 خدمه هندی کشتی گریس 1 آزاد شده اند. به گزارش ایسنا، 
محمدجــواد ظریف پس از خبــر آزادی نفتکش گریس 1، در توئیتر 
نوشته بود: آمریکا که در تحقق اهدافش از طریق تروریسم اقتصادی از 
جمله با محروم کردن بیماران سرطانی از دارو، شکست خورده است، 
از نظام قضایی سوء استفاده کرده تا به اموال ما در آب های آزاد دستبرد 
بزند. این تالش برای دزدی دریایی، نشانگر بی اعتنایی دولت ترامپ به 
قوانین است.وی در توییت دیگری با اشاره به نکات کلیدی یادداشت 
ســفارت ایران در لندن نوشــت: در یادداشت سفارت مان در لندن به 
وزارت امور خارجه انگلیس به توقیف نامشروع ابرنفتکش اعتراض، 
بیانیه های عمومی مان نسبت به مقصد این کشتی تکرار و شفاف سازی 
شده که تحریم های اتحادیه اروپا به ایران اطالق نمی شود)موضع اکثر 
اروپایی ها نیز همین اســت(.  چیزی این حقیقت را تغییر نمی دهد که 

توقیف این نفتکش صد درصد نامشروع بوده است.

آمریكا به دنبال پهن کردن 
تور دزدی دریایی است

 یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه ادعاهای 
آمریــکا در خصوص ادامه توقیف نفتکش ایرانی، کشــتیرانی بین المللی را با 
چالــش جدی روبه رو خواهد کرد، گفت: ادامه این گونه رفتارها باعث ایجاد 

هرج و مرج در آبراه های بین المللی خواهد شد.
بــه گزارش ایسنا،اســدا...قره خانی، در ادامه تاکید کرد: حــال که دادگاه رای 
بر رفع توقیف نفت کش ایرانی داده اســت آمریکا دوباره با ســنگ اندازی به 
دنبال توقیف نفت کش گریس 1 اســت و این شرایط را بدتر می کند. دولت 
جبل الطارق زیر بار زورگویی آمریکا نرفت و رفتار آمریکا یک راهزنی مضاعف 
اســت. آمریکا در تور دزد، توری دیگــر پهن کرده و بنده معتقدم راه به جایی 

نمی برد.

الریجانی: آمریكایی ها برای مذاکره با ایران 
واسطه می فرستند

 رئیس مجلس شورای اســالمی گفت: آمریکایی  ها از یک طرف می گویند 
که "ما آماده مذاکره هستیم"، و واسطه می فرستند، از طرف دیگر وزیر خارجه 

ما را تحریم می کنند.
علــی الریجانی، افــزود: آمریکایی  ها از یک طــرف می گویند که "ما آماده 
مذاکره هســتیم"، و واسطه می فرســتند، از طرف دیگر وزیر خارجه ما را 
تحریــم می کنند. به گزارش تســنیم،رئیس مجلس ادامــه داد: در روزهای 
گذشــته ایســتادگی و صالبت ملت ایران جلوه ای از جلوات خود را نشان 
داد و انگلیســی ها فهمیدند که شــرایط امروزی ایران شرایط گذشته نیست 
که با دسیســه بتوانند قدرت نمایی کنند و مجبور شــدند از سرقت دریایی 

خود دست بردارند.

دولت گزارشی از هزینه کرد 1۴ میلیارد دالری 
ارائه کند

 نماینده مردم فریدون شهر در مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: گذران 
زندگی برای مردم سخت شده است.

 اکبــر ترکی ،ضمن تشــکر از رئیس قوه قضائیه به علت برخورد با مفاســد 
اقتصادی خطاب به رئیس جمهور گفت: وضعیت معیشــتی مردم بد اســت. 
گذران زندگی برای مردم سخت شده است. حداقل دولت گزارشی از هزینه 
کــرد 14 میلیارد دالر که معــادل 14 هزار میلیارد تومان اســت ارائه کند تا 
مردم از این پول اســتفاده کنند و بخشی از مشکالتشان حل شود.به گزارش 
ایســنا،وی در ادامه عنــوان کرد: اگر در جهت والیــت حرکت کنیم مطمئنا 
پیروز هستیم. مبارزه با امپریالیسم، پیروی از والیت و در مسیر غدیر حرکت 

کردن است.

الریجانی تشكیل وزارت میراث فرهنگی را 
به روحانی ابالغ کرد

 رئیس مجلس شــورای اســالمی در نامه ای به رئیس جمهور قانون 
تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ابالغ کرد.

سخنگوی هیأت رئیسه در جمع خبرنگاران، گفت: براساس  اصل 123 
قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران و طرح یک فوریتی نمایندگان 
مجلس درباره تشــکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی که به تصویب پارلمان و تأیید شــورای نگهبان رســیده است،  
الریجانی این مصوبه را به رئیس جمهور ابالغ کرد. اســدا... عباســی 
افزود: روز گذشــته ، نامه ای از سوی علی الریجانی رئیس مجلس به 
حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر تشکیل وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی ارسال شد. عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح 
کرد: رئیس جمهــور وقت دارد تا 5 روز پس تشــکیل وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی را در روزنامه رسمی منتشر کند. 
عباسی گفت: پیشنهاد ما به دولت آن است تا رئیس جمهور تا نیمه اول 
شهریور ماه وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
را به همراه وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش معرفی کند.وی تصریح 
کرد: پس از معرفی این وزرا، مجلس شورای اسالمی درباره صالحیت 
و شایســتگی وزرای پیشنهادی بررسی های الزم را انجام خواهد داد.به 
گزارش تسنیم، ابالغ تشکیل ســازمان میراث فرهنگی از سوی رئیس 
مجلس به رئیس جمهور در شرایطی صورت گرفته که دولت با تشکیل 

این وزارتخانه مخالف بوده است.

 وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: اگر 
بخواهیم پیشــرفت و عزت امروز را داشــته 
باشــیم باید همواره به یاد داشــته باشیم که 
وامدار چه کسانی هستیم و به چه دلیلی است 
که امروز ما مقتدر و ســربلند هستیم .محمد 
جواد ظریف ادامه داد: ما )مسئوالن( نباید در 
پس مقاومت شــما پنهان شویم و هزینه ای را 
بر مقاومت شــما تحمیل کنیــم. باید قدردان 
مقاومت شــما و مردم باشیم و باری از دوش 
مردم برداریم. هزینه معاش مردم را کم کنیم و 

فشارها بر زندگی مردم را کاهش دهیم.
ظریف در سخنان خود در کنگره الماس های 
درخشــان که با حضور خانواده های شهدا و 
همچنین آزادگان کشور به مناسبت فرارسیدن 
ســالروز بازگشــت آزادگان دفاع مقدس به 
کشــور در حوزه هنری تهران برگزار شــده 
بود گفت: 26 مرداد ماه امســال روز نمادینی 
اســت، بین دو عید بزرگ قرار گرفته است و 
آزادگان ســرافراز کشورمان و دیگر ایثارگران 
ما نماد امروز این دو عید هســتند. عید قربان، 

عید ایثارگری و فداکاری و از خودگذشتگی 
است و عید غدیر عید والیت است. شما برای 
اطاعــت از ولی امر همه چیز خود را در طبق 
ایثار قرار دادیــم و به جبهه های دفاع مقدس 

برای دفاع از میهن و منافع مردم رفتیم. 
وی خطاب به خانواده های شهدا و ایثارگران 
ادامه داد: گوارای تان باد آن چه را که به دست 
آوردید و به خاطر این تالش ها و فداکاری ها 
ما را همیشه شرمنده راه و رفتار خود کردید. 
همه مردم ایــران وامدار ایثارگران، شــهدا ، 
خانواده های آنها و آزادگان هســتند؛ چرا که 
شما با تالش و فداکاری تان  کشور را در برابر 

تجاوز بیگانگان حفظ کردید.
این دیپلمات عالی رتبه کشــورمان در همین 
راســتا گفت: آن چه که اکنون ایران در برابر 
تمام نامالیمات، ســختی ها و فشــارها حفظ 
کرده و باعث شــده که این کشــور به سمت 
جلو حرکت کند و در برابر زورگویان تسلیم 
نشود همین فرهنگ ایثار و شهادت است که 
شــما عزیران بهترین نمونه آن هستید.ظریف 

بــا بیان این که همه مردم مــا فرهنگ ایثار و 
شهادت که سرچشمه جوشــان آن حضرت 
اباعبداهلل حسین )ع( است را به ارث برده اند. 
همه مردم ما از این موضوع بهره مند هستند و 
با تکیه بر این الگو توانستند کشور را در برابر 
تجاوزهای بیگانگان و فشارها و زورگویی ها 

بیمه کنند که نمونه آن شما عزیزان هستید.
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه در بخش 
دیگری از صحبت های خود در این مراسم که 
حجت االسالم و المســلمین شهیدی رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز حضور داشت 
افزود: در دنیــای کنونی توانمندی ها فقط در 
توان نظامــی، اقتصادی و سیاســی خالصه 
نمی شــود امروز شــاخصه های قدرت متنوع 
و متکثــر اســت فرهنگ، بــاور و توانمندی 
ایستادگی در برابر زورگویی ها و فشارها یک 
عامل و شــاخصه بزرگ قدرت اســت. ما به 
لطف خداوند و تالش های مردم توانســته ایم 
در حوزه هــای مختلف پیشــرفت کنیم این 
پیشــرفت را مدیون تحمــل و مقاومت مردم 

هستیم ما هر چه پیشرفت کرده ایم نه به خاطر 
کمک های خارجی، نــه به خاطر قرار گرفتن 
زیر چترهــای حمایتی آن و بلکــه علیرغم 
کارشکنی ها و تحریم های ظالمانه  خارجی با 
تکیه بر مردم مان توانســتیم به این موفقیت ها 
دست پیدا کنیم. مردم مبنای قدرت ما هستند.

ظریف با تاکید بر این کــه مردم ولی نعمت 
ما هســتند شــهدا و جانبازان و ایثارگران به 
خاطر مقاومت های شان ولی نعمت ما هستند 
گفت: اگر آمریکایی ها علیرغم تمام ادعای شان 
نمی توانند در برابر ما ایستادگی کنند به خاطر 
فرهنگی است که شــما آزادگان ، جانبازان و 
خانواده های شهدا نماد آن هستید و به همین 
خاطر ما همه وامدار شــما هستیم. وی با بیان 
این که ما صاحب اختیار مردم نیستم بلکه این 
مردم هستند که برای ما تعیین تکلیف می کنند، 
تصریح کرد: این ســخنان شعار نیست بلکه 
واقعیت است مقام معظم رهبری نیز فرمودند 
رای مردم حق الناس اســت یعنــی این مردم 

هستند که برای ما تعیین تکلیف می کنند.

ظریف: 

وظیفه داریم 
باری از دوش 
مردم برداریم

تأسیسات نفتی »آرامکو« را با 
۱۰ پهپاد هدف قرار دادیم

 به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن جزئیات »بزرگ ترین عملیات پهپادی«  
یمن در عمق خاک عربستان را اعالم کرد.بر 
اساس این گزارش،  یحیی سریع ،اعالم کرد: 
ارتش یمن اعالم کرد با 10 پهپاد تأسیســات 
نفتی آرامکو عربســتان را هدف قرار داد.وی 
گفت: این عملیــات در چارچوب عملیات 
بازدارنده شــماره یک انجام شد.سریع ادامه 

داد: در این عملیات حوزه نفتی و پاالیشگاه 
الشیبه از شرکت های وابسته به آرامکو هدف 
قرار گرفته است.به گزارش مهر،وی همچنین 
از شرکت های خارجی خواست که از اهداف 
مهم در عربستان سعودی خارج شوند.یحیی 
سریع اعالم کرد که وی از تمامی کسانی که 
در انجام این عملیات گسترده سهیم بوده اند، 
تقدیر می کند.وی عربستان سعودی را تهدید 
کرد که در صــورت عدم توقف حمالت به 
یمن، عملیات های گسترده تری علیه مواضع 

متجازوان انجام خواهد شد.
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تبصره ای که مانع نظارت دیوان عدالت 
اداری بر آیین نامه های قوه قضاییه شد

 تبصره ماده 12 قانون تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت 
اداری مصوب 1392 تبصره ای اســت که مانع نظارت دیوان عدالت 

اداری بر آیین نامه های قوه قضاییه شده است.
در روزهــای اخیر، با نقدهای مختلفی مواجه هســتیم که باید از این 
روش نقد و ایجاد فضای باز نقادی در کنار سیاســت قضایی مبارزه با 
فساد استقبال کرد. البته در برخی از نقدها باید به یاد بیاوریم که یکی 
از علل موضوع این نقدها، بعضی از قوانینی است که با وجود مخالفت 
های حقوقدانان، مــورد توجه یا انتقاد در زمان تصویب قرار نگرفت 
و بدون مطالعه کامل و مســتقل در مجلس شورای اسالمی و به شیوه 
های محل نقد به تصویب رسید؛ قوانین معدودی که راه نظارت درون 
سازمانی بر تصمیمات قوه قضاییه را محدود ساخت و بر  مبانی عقلی 

و علمی هم استوار نبود.
 از جملــه این احــکام قانونی که کنترل قضایــی مبتنی بر نظارت و 
اندیشه جمعی را به نفع فرد یا افرادی محدود می ساخت و زیان های 
هنگفتی نیز بر  عدالت و ســالمت قضایی وارد کرد، تبصره ماده 12 
قانون تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 
است که در این ماده قانونی، حدود صالحیت و وظایف هیأت عمومی 

دیوان آمده است.
به گزارش ایرنا، طبق این ماده، وظایف دیوان عدالت اداری به شــرح 

زیر است:
1- رسیدگی به شــکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا 
حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها 
و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت 
مغایرت با شــرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز 
یا ســوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا 
خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود 
همچنین در تبصره این ماده آمده است: رسیدگی به تصمیمات قضائی 
قوه قضائیــه و صرفاً آیین  نامه  ها، بخشــنامه  ها و تصمیمات رئیس 
قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شــورای عالی امنیت ملی از شمول 

این ماده خارج است.
آنچه از این مــاده قانونی بر می آید: از ســویی، قوه قضاییه خود را 
همچــون قوه مجریه صالح بر تصویب آیین نامه ها، بخشــنامه ها و 
واجد این شــأن دانسته و از ســویی دیگر، خود را مصون از نظارتی 
دانسته است که بر مصوبات قوه مجریه حاکم است و البته بدون آنکه 
قانونگذار در این خصوص مقرر کرده باشد. در این صورت، چگونه 
می توان بر اینگونه تصمیمات و مصوبات قوه قضاییه قبل از دخالت 
مجلس شورای اسالمی و ســیر مراحل و روند طوالنی قانونگذاری، 

نظارت و مراقبت کرد.
حال با توجه به سیاســت فعلی شــفاف سازی در قوه قضاییه که گام 
موثری برای عدالت گســتری و تفوق فکر جمعی است، نسخ فوری 
این حکم اســتثنایی عجیب و محدود کننده ضروری است. البته الزم 
به یادآوری است، نظارت نهادی همچون دیوان عدالت اداری بر آیین 
نامه ها، نتیجه مطالعات و تجربه تاریخی نظام های حقوقی اســت که 

نباید با ایجاد استثنای موسع از آثار ارزشمند آن محروم شد.
آیین نامه ها واجد اثر نوعی و قاعده ســاز هســتند و خطرات ناشی 
از صدور آیین نامه و بخشــنامه نادرســت به مراتــب زیان بار تر از 
تصمیمات و آرای نادرستی اســت که در یک دعوی یا مورد خاص 

صادر می شوند.  
* عیسی امینی
رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز

بودجه سال گذشته اربعین صفر بود و 
امسال به زیر صفر رسیده است

 رئیس سازمان تبلیغات اسالمی 
با بیان اینکه هیــچ بودجه ای برای 
اربعین تعریف نشــده است، گفت: 
سال گذشــته بودجه در این بخش 
صفر بود و در حال حاضر با توجه 
به حساســیت وضعیت اقتصادی به 

زیر صفر رسیده است.
به گــزارش مهر، حجت االســالم 
حجت االســالم محمد قمی، اظهار 
کــرد: اربعین و کربال رفتن تنها به صورت ظاهری ایمان ما را نشــان 
می دهــد و باید کلیت زندگی امام را الگوی خــود قرار دهیم، تمدن 
توحیــدی والیی و مهــدوی که وعده داده شــد از همین نقطه آغاز 

می شود.
وی افــزود: هزاران برکت بــزرگ در اربعین بــوده و میزبانان از 
مهمانان اســتقبال به عمل می آورند، کسانی که در راه خیر پیشگام 
می شــوند از ســعادت باالیی برخوردارند، هیــچ بودجه ای برای 
اربعین تعریف نشــده و باید با معنویت بــه این زیارت رفت، در 
واقع بحث مالی مطرح نیست، ســال گذشته بودجه در این بخش 
صفر بود و در حال حاضر با توجه به حساسیت وضعیت اقتصادی 

بودجه به زیر صفر رسیده است.
قمی گفت: از افراد و پروژه های پژوهشــی آنها حمایت می کنیم و در 
تمام مسیر با آنها همراه هستیم، هنوز نقش طلبه ها ایفا نشده و باید در 
راستای محقق شدن آن کوشید، باید هرکسی رسالت خود را ایفا کند 
و وظایف میان مسلمانان تقسیم شود، اراده خاص حضرت به ما تعلق 

گرفته و باید از این سعادت برخوردار شویم.

همشهری: روم رفتم پزشکی بخوانم خبرنگار شدم 
 احتماأَل خواستی چاقوت بیشتر ببره؟!

ــاره  ــت درب ــر دول ــوء تدبی ــارد دالری س ــک میلی ــه ی ــان: هزین کیه
ــدم  ــن گن ــد تضمی خری

 به تدبیر دولت نیش نزن
ــن  ــی در ذوب آه ــن غلتک ــد بت ــی تولی ــرح آزمایش ــات: ط اطالع

ــورد ــد خ ــان کلی اصفه
 دستگاه کلید سازیش کامپیوتری یا سنتی؟!
همدان پیام: اجاق شهر در همدان روشن است؟

 باید فلکه گاز رو باز کنی تا بفهمی 
ایران: دولت در مسیر خوش حسابی 

 حتمأ قسط هاشو زود داده  
ــال  ــادی ح ــرایط اقتص ــا ش ــد ب ــدان بای ــاه: هنرمن ــوران کرمانش س

ــد ــا دهن ــود به ــری خ ــالت هن ــه رس ــر ب حاض
 راســت می گــه اگــه شــده هــوا بخوریــن ولــی هنــر تولیــد 

کنید
ایران: قطعاً در چین سهمیه المپیک می گیریم 

 از این به پسهمه چی سهمیه بندی می شود
همشهری: مردم با خنده بی دلیل خوشحال نمی شوند 

 یعنی می خوای خندوانه اجرا کنی 
همشــهری: شــیب افزایــش هزینــه مســتمری بگیــران تأمیــن 

ــت  ــد اس ــیار تن ــی بس اجتماع
 می تونن با تله کابین برن 

شرق: قرار نیست مد درانحصار بانوان باشد 
  آقایون می خوان لباس مدل دار بپوشن!!

ایران: زندگی ما را رنگ کرده 
 روغنی یا پالستیمک

همدان پیام: تولید مبلمان شاه  نشین 
 همشهری: در باب فرهنگ آپارتمان نشینی 

معافیت های مالیاتی در چه مواردی 
شامل پزشكان می شود؟

 معاون نظارت و برنامه ریزی ســازمان نظام پزشــکی نحوه تعیین 
مالیات و وضعیت معافیت های مالیاتی جامعه پزشکی را تشریح کرد.

محمد جهانگیری در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت مالیات های 
پزشــکِی ســال 1397، گفت: افــراد حقیقی که تا پایــان خرداد ماه 
اظهارنامه هایشــان را اعــالم کردند و افراد حقوقی هــم تا پایان تیر 
ماه اظهارنامه هایشــان را ارائه داده اند که جامعه پزشکی را هم شامل 

می شود.
وی بــا بیان اینکه افراد حقیقی و حقوقی در ســه گروه دســته بندی 
می شوند، افزود: گروه یک کسانی هستند که بیش از سه میلیارد تومان 
در ســال درآمد دارند. گروه دو شامل کسانیکه بین یک تا سه میلیارد 
تومان در ســال درآمد دارند و گروه ســوم شــامل کسانیکه زیر یک 
میلیارد در ســال درآمد دارند. این گروه بندی ها برای تمام مشاغل در 

نظر گرفته شده است.
جهانگیری ادامه داد: حال این برای کســانیکه صرفا خدمت می دهند، 
نصف می شــود. یعنی بــه برخی خدمات مانند قســمتی از خدمات 
پزشــکی نصف می شــود. به عنوان مثال اگــر درآمد یک متخصص 
اطفال بین 500 میلیون تومان تا 1.5 میلیارد تومان در سال باشد، جزو 
گروه دوم به حساب می آید. گروه سوم دارای روش های خاص برای 
پرداخت مالیات هســتند و از تبصره ماده 100 می توانند استفاده کنند 
و نیازی به اظهارنامه ندارند و تنها کافی اســت که درآمدشان را اعالم 
کنند. گــروه دوم نیازمند دفتر مالیاتی بوده و گروه یک نیازمند پلمب 
دفاتر مالیاتی )دفاتر مالیاتی که از ســوی اداره پست ُمهر شده و تایید 
می شــود که گاهی به صورت الکترونیک و گاهی به صورت دســتی 
است( هســتند.  این موارد در قانون مشخص شده و جامعه پزشکی 

طبق قانون این اقدامات را انجام می دهد.
 بیمارستان ها جزو کدام گروه مالیاتی هستند؟

وی با بیان اینکه این اقدامات تاکنون به طور کامل انجام شده و بسیاری 
موسسات پزشــکی، بیمارستان ها و زایشــگاه ها جزو زیرگروه یک 
هســتند، گفت: بر این اساس باید دفاتر را پلمب کرده و همه چیز را 
به صورت کامل ارائه دهند و هر ســه ماه یکبار این موارد را گزارش 
دهند. عده ای از پزشکان جزو گروه دو هستند که دفتر دارند، اما فقط 
در زمان رسیدگی موارد را مطرح می کنند و عده ای هم مانند پزشکان 
عمومی و بســیاری از پزشکانی که در ســال درآمد زیر 500 میلیون 
تومان دارند، جزو گروه سوم محسوب می شوند که مانند سایر صنوف 
عمل می کنند. بنابراین اینکه پزشــکان جزو کــدام یک از گروه های 

مالیاتی قرار گیرند، به درآمد ساالنه آنها بستگی دارد.
 معافیت های مالیاتی غیرشفاف

جهانگیری درباره وضعیت معافیت های مالیاتی پزشکان نیز گفت: در 
حال حاضر مشــکل ما این است که بحث معافیت های مالیاتی شفاف 
نشــده است. در بســیاری از مســائل داریم کار می کنیم که ببینیم در 
مواردی مانند سرمایه گذاری هایی که شامل معافیت مالیاتی می شوند، 
بــه چه صورت باید عمل کرد.  البته قانون برخی موارد را مشــخص 
کرده اســت. به عنوان مثال اگر بیمارســتانی افتتاح شود تا پنج سال 
معاف از مالیات اســت و اگر در مناطق محروم باشــد، تا 10 سال از 
معافیت مالیاتی برخوردار اســت. در عین حال در راســتای شفافیت 
بیشتر معافیت مالیاتی، در حال بررسی این مسائل در کارگروه مشترکی 

با سازمان امور مالیاتی هستیم.

بیمه پردازی از روز اول آغاز شود
 قائم مقام سازمان تامین اجتماعی ضمن بیان جزییات بیمه شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوین گفت: مشکلی برای 

بیمه این شرکتها نداریم و بیمه پردازی آنها باید از روز اول آغاز شود.
ــای  ــای نوین)کاره ــب و کاره ــان و کس ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــت: ش ــن زدا گف ــد حس ــر، محم ــزارش مه ــه گ ب
ــرای بیمــه اســتارت  ــچ مشــکلی ب ــا هی ــه ســرعت در حــال گســترش اســت و م ــی( در حــال حاضــر ب اســتارت آپ

ــم. ــا نداری آپ ه
وی در مورد چگونگی بیمه این افراد گفت: به محض اینکه شرکتی تشکیل شد باید مدارک شرکت را به ما ارائه کنند که این امر نیز 

هم اکنون از طریق خدمات غیر حضوری هم امکان پذیر است و ما کد کارگاهی را می دهیم.
وی افزود: مدارک شــامل آگهی تاســیس، اساســنامه شرکت و مدارک رســمی شرکت اســت که بدانیم با چه شرکتی در 

هستیم. ارتباط 

۴ میلیون دانش آموز در جشنواره جابربن حیان شرکت کردند
 معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به شرکت 208 پروژه در هشتمین جشنواره کشوری جابربن حیان گفت: 

امسال 4 میلیون نفر در هشتمین دوره جشنواره کشوری جابربن حیان شرکت کردند.
بــه گزارش ایلنا، رضوان حکیم زاده اظهار کرد: پرورش خالقیت، تقویت کار گروهــی، پرهیز از رقابت های فردی و ارتقای مهارت 

آموزی از ویژگی های اصلی جشنواره جابربن حیان است.
وی گفــت: در جشــنواره جابربن حیان، دانش آموزان با تشــکیل گروه های 2 تا 4 نفره و البته بــا هدایت معلمان و همچنین حذف 

رقابت های مرسوم علمی، داشته های خود را در محیطی دوستانه به نمایش می گذارند.
حکیم زاده با اشــاره به شــرکت 208 پروژه در هشتمین جشنواره کشوری جابربن حیان تصریح کرد: در راستای مشارکت همه جانبه 
دانش آموزان مناطق مختلف کشور 18 ایده از مدارس عشایری به جشنواره رسیده است و این دانش آموزان با هزینه های اندک دست 

ساخته های خود را به نمایش می گذارند. 

اردشیر مظاهری «

 چند ســالی اســت مقوله ای بــا عنوان " 
پدافند غیرعامل" بیشتر از گذشته مورد توجه 
مسئوالن در عرصه ملی و منطقه ای قرار گرفته 
است که تالش دارد با اجرای پاره ای اقدامات 
بازدارنده، کاهش سطح آسیب پذیری مدیریت 
بحران را به هنگام تهدیدها و رخدادها تقلیل 
داده و ســطح ایمنی و حفظ جان و مال مردم 

را ارتقاء دهد.
یکی از موارد مهمی که در این زمینه در استان 
همــدان مورد غفلت قرار گرفته و کمتر مورد 
توجه مسئوالن است نبود توجه کافی به حمل 
و نقل مواد خطرناک در محورهای اســتان و 
به ویژه مبادی ورودی و خروجی کالن شهر 

همدان است.
از اواخر ســال 80 آئین نامــه اجرایی حمل و 
نقل مواد خطرناک در قالب 46 ماده و چندین 
تبصره در کشــور تدوین و جهــت اجرا به 
دستگاه ها و نهادهای مربوطه از جمله وزارت 
راه و شهرســازی، نیــروی انتظامــی، محیط 
زیست و ... ابالغ شــده است. تهیه، تدوین، 
تاییــد و ابالغ ایــن آئین نامه نشــان می دهد 
خطرات ناشی از حمل و نقل و نگهداری این 
مواد به حدی اســت که مسئوالن ذیربط باید 
توجه جدی را معطوف آن داشته و با پیش بینی 
ســاز و کارهای الزم برای پیشگیری از  وقوع 
رخدادهای احتمالی که می تواند به عنوان یک 
منبع خطر، تهدید کننده جان انســان ها باشد 

، اقدام کنند.
در حال حاضر حمل و نقل مواد خطرناک از 
جمله بنزین، گازوئیل، بَنِزن، انواع اسیدها، کلر 
و ... در محورهای استان و داخل شهرها انجام 
می شود که بررسی های انجام شده و اظهارات 
مسئوالن ذیربط مبین نبود توجه کافی به حمل 
و نقــل و کمبود امکانــات و تجهیزات الزم 
برای مقابله و امدادرســانی بــه هنگام وقوع 

رخدادهای احتمالی در استان است.
■ مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان 
در گفتگو با خبرنگار ما، با تأیید این مطلب که 
در زمینه حمل و نقل مواد خطرناک در استان 
مشــکل داریم، گفت: 9 طبقه ماده خطرناک 
داریــم که حمــل و نقل آنها تابــع آیین نامه 
خاصی اســت و  رعایــت آن برای همه الزم 
االجراست که متاسفانه به خاطر بعضی شرایط 
و مالحظات، آیین نامه به درستی رعایت نمی 

شود.
علیمردان طالبی با اشــاره بــه اینکه همدان 
کریدور استان های غرب کشور به مرکز کشور 
و بالعکس اســت، اظهار کرد: می توان گفت 
تمامی مواد خطرناک به اســتان آمده یا از آن 

ترانزیت می شوند.
این مســئول افزود: به رغم اینکه عدم رعایت 
آئین نامه حمل و نقل مواد خطرناک در حوزه 
مسئولیت ما نیست ، در عین حال مکاتباتی با 
دســتگاه های مختلف در این حوزه صورت 

گرفته است.
طالبی خاطر نشان ســاخت: هر چند تاکنون 
مواردی که در اســتان اتفاق افتاده تنها مرتبط 
با مواد ســوختی بوده اســت، اما نباید وقوع 

حوادث احتمالی را از نظر دور داشت.
وی افزود: البته در این حوزه مدیریت بحران 
اســتانداری برگزاری دوره آموزشی آیین نامه 
حمل و نقل مواد خطرنــاک را برای مدیران 
ذیربط پیش بینی و اجرا کرده است و عالوه بر 
آن به هنگام ضرورت مجوز تردد عوامل آتش 
نشانی ، اورژانس و امداد به فوریت برای اعزام 

به مبادی برون شهری صادر شده است.
■ مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
همدان اظهــار کرد: مهمتریــن نگرانی ما در 
این خصوص برای شــهر همــدان و ورودی 
بلوار شهید همدانی اســت که اگر اتفاقی در 
خصوص حمل و نقل مواد خطرناک در آنجا 
روی دهد عماًل 80 درصد تردد غرب کشور 

قفل می شود.
رئیس پلیس راه استان همدان نیز در این زمینه 
با اظهار اینکه عمده مواد خطرناک که به استان 
وارد یا از اســتان ترانزیت می شود، سوخت 
های چهارگانه بعالوه بَنِزن است، گفت: مواد 

خطرناک دیگر، مثل انواع اسیدها و یا ُکلر به 
میــزان کمتر در محورهای اســتان حمل می 

شوند.
عزیزی اظهار کرد: بر اساس آیین نامه، تمامی 
تانکرهای حامــل مواد خطرناک باید نوع مواد 
درون تانکر آنها  با عالیم خاصی مشخص باشد 
که همکاران ما در پلیس راه براساس این عالیم، 

حمل و نقل آنها را رصد کنند.
وی گفت: براســاس قانون حمل و نقل مواد 
خطرناک پســاز غروب آفتاب ممنوع است که 
به محض جلوگیری پلیس راه، بعضی ها فشار 

می آورند که شما چرخ مملکت را خواباندید.
رئیس پلیس راه اســتان با 
بیان اینکه محورهای همدان 
اصلی تریــن محور عبور و 
مرور استان های غربی است 
نســبت به هر گونه رخداد 
احتمالی ناشــی از حمل و 
مواد خطرناک هشدار  نقل 
داد و گفت: متاسفانه هیچ 
گونه امکانات و تجهیزاتی 
برای امدادرسانی در اینگونه 
مــوارد در اســتان موجود 

نیست.
وی خاطر نشــان ساخت : 
پلیس راه نیــز توان فنی و 
تخصصــی الزم را بــرای 
امدادرســانی در این گونه 
موارد ندارد و فقط مسئول 

کنترل ترافیک است.
■ رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی اســتان همدان نیز با اشاره به ترانزیت 
نسبتاً باالی مواد نفتی به غرب کشور می گوید 
مشکلی که هست ترانزیت مواد نفتی از بعضی 
استان ها به کشور عراق است ، البته حوادثی هم 

در استان و در جاده مالیر اتفاق افتاده است.
حبیــب معصومی بــا اظهار اینکــه وقتی یک 
خــودروی حامل مثاًل 20 هزار لیتر بنزین دچار 
آتش سوزی می شــود، باید امکانات کافی در 
اســتان موجود باشــد، گفت: به نظرم امکانات 
مناسبی در استان نداریم که باید دوستان شرکت 
نفت و آتش نشــانی در این خصوص توضیح 

دهند.
وی افزود: شنیده می شود امکانات اطفاء حریق 
مواد نفتی در اراک است و در استان نیست که 

باید از مسئوالن ذیربط سوال شود.
وی با اشــاره به اینکه گروهــی دیگر از مواد 
خطرناک اسیدها و بازها هستند که حدود 20 
سال پیش در مسیر شهرستان بهار تانکری که 
به صورت غیرمجاز اسیدســولفوریک حمل 
می کرد با یک دســتگاه اتوبوس تصادف کرد 
و تمام سرنشینان اتوبوس ذوب شدند که حمل 
اینگونه مواد به عالوه گازهایی مثل متان ، کلر و 
تمام مواد خطرناک برای ما هشدار دهنده است 
و باید حمل آنها برابر اســتاندارد های موجود 
باشد و کامیون های حامل عالوه بر اینکه باید 
حاوی عالیم شناسایی باشند، حق ورود به شهر 
را نداشته و ضرورت دارد پلیس راه از حرکت 

آنها  از مبدا  تا مقصد باخبر باشد.
معصومــی اظهار کرد: در جاده آتش نشــانی 

مســتقل نداریم و باید در مواقــع بروز حادثه 
آتش نشانی به محورهای برون شهری برود که 
مستلزم طی پروسه اداری است و در این زمینه 
وظیفه اورژانس رسیدگی به مصدومان پس از 

ایمن شدن صحنه حادثه است.
وی اظهار کرد: برای تســریع در امدادرسانی 
درخواست ایجاد 50 پد فرود بالگردکرده ایم که 
تا کنون 5 پد ســاخت شده و برای 45 پد محل 
نشست و برخاست بالگرد هنوز اقدام خاصی 
صورت نگرفته است که در این رابطه هماهنگی 

و همت بیشتر مسئوالن را طلب می کند.
■ مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
حســاس  با  هم  همــدان 
دانستن موضوع انتقال مواد 
خطرناک یا پسماند این نوع 
مواد گفــت: در وهله اول 
وســیله  نوع  مقصد،  مبدا، 
حمل و نقل ، شرایط راننده 
، زمان حرکت، نوع بســته 
بنــدی این نوع مــواد باید 
مشخص باشــد و در ثانی 
بایــد تاییدیه مرکز مجازی 
کــه محمولــه را بارگیری 

کرده نیز شفاف باشد.
ســید عادل عربی با اظهار 
استان  زیست  محیط  اینکه 
تا حــد امــکان در حوزه 
نقل  فعالیت خود، حمل و 
این گونه مواد را رصد می 
امکانات  در خصوص  کند 
پدافندی استان در مقابله یا رخدادهای ناشی 
از حمل و نقل مواد خطرناک بیان کرد : بعضی 
مواقع شــاهد اتفاقاتی در اســتان بوده ایم که 
متاســفانه برای مقابله با آنها، دارای امکانات 
الزم نیستیمکه بتوان ســطح و میزان آلودگی 
های زیســت محیطی را کاهش و یا کنترل و 

پاکسازی کرد.
این مسئول با اشاره به خالء قانونی در رابطه با 
این موضوع افزود: واقعاً باید احساس نگرانی 
کرد چرا که اگر خدای ناکرده  اتفاقی در رابطه 
با حمل و نقل مواد خطرناک در حریم شهرها 
یا مجاورت اماکن مســکونی ، تجاری روی 
دهد اثرات نامطلوب حادثه می تواند چندبرابر 

یا جبران ناپذیر باشد.
عربی تصریح کرد: در حوزه محیط زیســت 
احســاس خطر می کنیم و عــالوه بر توجه  
به آئین نامه نیازمند آنیم بــا هم افزایی الزم، 
سطح مســئولیت پذیری دستگاه ها نیز در این 

خصوص روشن و ابالغ گردد.
■  مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی همدان نیز با حیاتی دانستن این مسئله 
می گوید: متاسفانه حمل و نقل مواد خطرناک 
به رغم اینکه آئین نامــه اجرایی دارد، اما در 

استان متولی خاصی ندارد.
محمدرضا بیاناتی گفت: البته آئین نامه اجرایی 
حمل و نقل مواد خطرناک نیز نواقصی دارد اما 
وجود قانون بد و ناقص  بهتر از بی قانونی است .

وی با اظهار اینکه شرکت نفت تنها مسئولیت 
پدافنــدی بنزیــن و گازوئیل و نفت ســفید 
را عهده دار اســت، گفت: چنــد طبقه مواد 

خطرناک از جمله » نفتا ، اسیدها و کلر« حمل 
یا ترانزیت می شــود که در مواقع حادثه هیچ 

کس متولی آنها نیست.
وی با اشــاره به اینکه همدان یک شــهر بین 
راهــی و کریدور غرب کشــور بــه مرکز و 
غرب و اســتان های جنوبی است، گفت: اگر 
رخدادی در زمینه حمل و نقل مواد خطرناک 
پیش آید می تواند از لحاظ مســایل زیســت 

محیطی یا انسانی جبران ناپذیر باشد.
بیاناتــی با اشــاره به اینکه میزان آشــنایی و 
آموزش پرســنل آتش نشــانی استان با نحوه 
مقابله با مواد خطرناک بســیار ناچیز است و 
امکانــات و تجهیزات اندک ما پاســخگوی 
این موارد نیست، تصریح کرد:  اگر می بینیم 
بعضی نیروها در این گونه موارد ورود پیدا می 
کنند واقعاً نشأت گرفته از روحیه ایثارگری و 

تخصص آنهااست.
وی افزود: در ایــن زمینه ورود متولی خاص 

مثل پدافند غیرعامل یک ضرورت است.
■ مدیر واحد حمل و نقل و پایانه های استان 
همدان نیز با اشاره به اینکه در آئین نامه حمل 
و نقل مواد خطرناک مصوب 80/12/22 هیأت 
وزیران این مواد در 9 گروه طبقه بندی شــده 
انــد، گفت: حمل و نقل مــواد خطرناک باید 
تابع ضوابط خاصی باشد که متأسفانه در حال 

حاضر قانون اجرا نمی شود.
وصالی بــا اظهار اینکه با توجه به پیشــرفت 
تکنولــوژی و امکانات کنترلی در ســال 83 
اصالحاتی در آئین نامه انجام و به طور مشروط 
به بعضی کامیون های حامــل مواد خطرناک 
اجازه تردد در شــب داده شده، گفت: در عین 
حال کنترل خاصــی در این خصوص اعمال 

نمی شود.
این مســئول در اداره کل راهداری و حمل و 
نقل و پایانه های اســتان تجهیز اتوبوس های 
مسافربری به سامانه هوشمند سپه تن" سامانه 
پیمایش هوشمند تردد ناوگان" را یادآور شد و 
با بیان اینکه این سامانه امکان رصد نوع وسیله 
نقلیه و راننده را به مســئوالن می دهد، گفت: 
اعتقاد دارم الزام کامیون های حمل و نقل مواد 
خطرناک به استفاده از این سامانه هوشمند یک 
ضرورت اســت.وی اظهار داشت: البته تجهیز 
کامیون های حامل فــراورده های نفتی به این 
سامانه هوشــمند در شــرف انجام است، اما 

عمومیت پیدا نکرده است.
■ نکتــه پایانــی اینکه به هر حــال مجموعه 
گفته های مسئوالن ذیربط استان نشان می دهد 
نبود متولی خاص برای مدیریت حادثه در زمینه 
حمل و نقل مــواد خطرناک، کمبودامکانات و 
تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پدافندی 
الزم برای امدادرســانی به هنگام ، فقر آموزش 
تخصصی افراد مسئول در پروسه حمل و نقل 
مــواد خطرناک ، کم توجهی به آئین نامه حمل 
و نقل این مــواد و همچنین نبود هم افزایی و 
هماهنگی بین بخشی در این رابطه از حلقه های 
مفقوده در حمل و نقل مواد خطرناک در استان 
و شــاید در سطح کشور است که توجه به این 
موارد وظیفه مهم و ضروری فرا روی مسئوالن 
پدافند غیر عامل استان است که شاید فردا برای 

هر اقدامی دیر باشد.

خطر در کمین یک کالن شهر

باید ها و نباید های حمل و نقل 
مواد خطرناک در همدان

■ امکانات مناسب برای مهار آتش سوزی در استان نداریم

محور  اصلی ترین  همدان 
عبور و مرور اســتان های 
غربی اســت نســبت به 
هر گونه رخــداد احتمالی 
مواد  نقل  و  از حمل  ناشی 
و  داد  هشــدار  خطرناک 
گفت: متاسفانه هیچ گونه 
امکانات و تجهیزاتی برای 
اینگونه  در  امدادرســانی 
موجود  اســتان  در  موارد 

نیست
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به زودی نهایی می شود
دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها

 معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که به زودی دســتورالعمل صدور جواز 
استخراج رمز ارزها نهایی می شود.

به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی در جمع فعاالن رمز ارزها گفت: 
در گذشــته در مواجه با فناوری ها و کســب و کارهای نوین عکس العمل ها مثبت نبود و 
زمان زیادی می گذشت تا با این حوزه ها کنار بیایند اما اکنون نگاه حاکم بر فناوری نوین در 
مجموعه دولت و این وزارتخانه مثبت است و باید ازفرصت های این حوزه استفاده شود.

زرندی افزود: در موضوع رمز ارزها، دولت با سرعت بهتری عمل کرد و نسبت به دیگر 
فناوری ها، به نسبت خوب و به موقع عمل شد و تالش شد تا به جای مقابله با این بخش، 

برای آن چارچوب و قانون مشخص شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تأکید کرد: در اقتصاد آینده دنیا، رمز ارزها نقش مهمی 

را خواهند داشت و می خواهیم این صنعت در کشور شکل بگیرد.
وی گفت: باید از زیرزمینی شــدن فعالیت ها جلوگیری کرد و در این راستا دستورالعمل 
صدور جواز اســتخراج رمز ارزها، پس از مشورت با صاحب نظران و فعاالن این بخش، 
نهایی می شــود.زرندی تصریح کرد: در موضوع اســتخراج رمز ارزها، سرعت در زمان 

صدور مجوز خیلی اهمیت دارد و در این مسئله دقت الزم خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تأکید کرد: با قانونی شدن فعالیت این بخش، کسب 
و کارهــای جدید دیگری هم شــکل خواهد گرفت به طوری که در زمینــه تولید ماینر، 

سیستم های خنک کننده، طراحی فارم ها و... نیز برخی وارد کار شده اند.
قیمت برق استخراج رمز ارز قابل چانه زنی است

وی در پاسخ به انتقاد فعاالن تولید رمز ارزها از قیمت تعیین شده انرژی گفت: در مرحله 
اول، آنچه برای ما مهم بود قانونی شدن و در چارچوب قرار گرفتن این کسب و کار است.

زرندی توضیح داد: پس از تدوین دستورالعمل صدور جواز و تعیین سقف صنعتی شدن 
اســتخراج ارز رمزها و فعالیت قانونی این بخش، با هم فکری و همراهی سایر بخش های 
مرتبط همچون وزارت نیرو، می توان راه توسعه و حل مشکالت این صنعت را دنبال کرد..

فقط یک بانک پیش قدم شد
آخرین خبرها از رمز دوم یک بار مصرف

 اســتفاده از رمــز دوم پویا در یکی از بانک ها اجباری شــده، اما 
مشــتریان ســایر بانک ها می توانند فعال از همان رمز دوم ثابت خود 
اســتفاده کنند، چراکه این اقدام بر اســاس سیاست های داخلی بانک 

مذکور بوده و ربطی به طرح بانک مرکزی ندارد.
به گزارش ایســنا، با گســترش ســایت های فــروش کاال و افزایش 
خریدهای اینترنتی از ســوی مردم، اســتفاده از رمز دوم کارت های 
بانکی، رواج قابل توجهی پیدا کرده است و این روزها تعدادی زیادی 
از مردم از این رمزها اســتفاده می کنند؛ حال آنکه رمزهای دوم فعلی 
گاها مورد فیشــینگ )سرقت اطالعات اینترنتی( قرار گرفته و ممکن 

است از امنیت باالیی برخوردار نباشند.
آن طور که گفته می شــد، پلیس فتا و ســایر نهادهای مسئول از بانک 
مرکزی خواسته بودند که نسبت به ارائه رمز دوم یک بار مصرف و پویا 

به مردم اقدام کند تا امنیت این خریدها افزایش یابد.
در همین راســتا، در سال گذشته اعالم شــد که رمزهای دوم پویا از 
خرداد ماه امسال اجباری خواهد شد و رمزهای دوم ثابت قابل استفاده 
نیســت.قرار بود این طرح بر پایه اپلیکیشــن اجرایی شده و مشتریان 
بانکی پس از احراز هویت حضوری، بتوانند از طریق اپلیکیشــن های 

بانکی نسبت به دریافت رمز دوم یک بار مصرف اقدام کنند.
با توجه به اینکه بخشــی از مردم ایران از گوشــی های آیفون استفاده 
می کنند، اقدام شرکت اپل در مسدودسازی برخی اپلیکیشن های ایرانی 
سبب شد تا اجرای این طرح از طریق اپلیکیشن متوقف شود و بانک 
مرکزی برای جلوگیری از ایجاد مشکل در اپلیکیشن ها به دنبال شیوه 

دیگری برای دریافت رمز دوم پویا باشد.
مســئوالن بانک مرکزی درخصوص زمان اجرایی شــدن این طرح 
صحبتــی نکردند و گفتند که باید برای این موضوع تصمیم گیری و با 

دقت عمل، اجرایی شود.
این در حالی اســت کــه بانک ملت اعالم کرده اســت که از ابتدای 
شهریورماه، تمامی تراکنش های نیازمند رمز دوم کارت )به جز قبوض 
عمومی همچون برق، آب، گاز و تلفن( صرفاً با اســتفاده از رمز دوم 
پویا امکان پذیر خواهد بود؛ به عبارت دیگر استفاده از رمز دوم پویا در 

این بانک از اول شهریور اجباری می شود.
با این خبر این گمان می رفت که بانک مرکزی اجرای این طرح را در 
دســتور کار خود قرار داده و از شــهریور ماه استفاده از رمز دوم پویا 
اجباری خواهد شد، اما پیگیری های ایسنا از مقام های مسئول حاکی از 
آن است که این موضوع تنها مربوط به بانک ملت بوده و بانک مرکزی 
هیچ  بخش نامه یا ابالغیه ای در این زمینه نداشــته است و اقدام بانک 

ملت ارتباطی به برنامه بانک مرکزی ندارد.
بانک مرکزی هم اکنون در حال برنامه ریزی برای اجرای این طرح است 
و اقدام بانک ملت تنها در راستای سیاست های خود این بانک است.به 
این ترتیب، رمزهای دوم ثابت کماکان معتبرند و مردم می توانند از این 
رمزها برای تراکنش های اینترنتی خود استفاده کنند، اما مشتریان بانک 

ملت باید حتما نسبت به دریافت رمز دوم پویا اقدام کنند.

لوازم التحریر 2 برابر شد

 رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار کشور با اشاره به افزایش 
قیمت دالر و محصوالت پتروشیمی و افزایش حقوق و دستمزد نسبت 

به سال گذشته، از دو برابر شدن قیمت لوازم التحریر خبر داد.
محمودرضــا صنعتکار با بیــان اینکه بخشــی از ارز دولتی به جای 
تولیدکننــدگان واقعی به "رانــت کاران" و "واردکننــدگان صوری" 
تخصیص یافت، اظهار کرد: حتــی اگر ارز نیمایی دریافت می کردیم 
قیمت آن تقریبا سه برابر قیمت ارزی بود که در سال گذشته دریافت 

کرده بودیم.
وي بــا بیان اینکه 20 تا 25 درصد مواد اولیه در صنعت لوازم التحریر 
وارداتی اســت،  اظهار کرد: درصد بیشــتری از مواد اولیه این صنعت 
مربوط به پتروشــیمی است که قیمت آن ها نسبت به سال گذشته سه 
برابر شده است. از طرف دیگر عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس 
محدود است و در زمان عرضه نیز به مزایده گذاشته می شود و کسی 

که بیشترین قیمت را پیشنهاد بدهد، می تواند آن محصول را بخرد.
وی به ایســنا گفت: تولیدکنندگان لوازم التحریر نقدینگی کافی برای 
خرید مواد اولیه مورد نیاز یک ســال خــود را ندارند و اگر در زمان 
عرضه این مواد در بورس موفق به خرید نشوند، با توجه به اینکه زمان 
عرضه کاال در بورس مشــخص نیست، مجبور هستند مواد اولیه را با 

اختالف قیمت 15 تا 20 درصد از بازار آزاد تهیه کنند.
صنعتــکار همچنین با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی 
دو ســال اخیر از صنایع حمایت کرد، سایر سازمان ها از جمله بانک 

مرکزی، بیمه و دارایی را به عنوان "ترمز صنعت" توصیف کرد.

فریب نخورید؛ بحران کمبود آب ادامه دارد
 بارندگی های امسال میانگین حجم ذخیره سدهای کشور را افزایش 
داد و تا 82 درصد حجم مخازن را پر کرد اما بارندگی ها مشکل کمبود 
آب کالن شهرها را حل نکرده است. به همین دلیل باید گفت مدیریت 
مصرف آب تنها محدود به دوره خشکسالی و کم آبی نیست و حتی در 
بارش های مناسب نیز باید در مدیریت مصرف آب جدی بود. مصرف 
آب کالن شــهری کشور هر ساله رو به افزایش است و بحران کم آبی 

آینده کشور را تهدید می کند.
به گزارش ایسنا، مصرف روزانه ســه میلیون و 500 هزار مترمکعب 
آب برای تهران یک تهدید به شــمار می رود و پایتخت کشور با عبور 
از خطوط ســه میلیون مترمکعب در روز، دچار یک چالش و مشکل 
جدی خواهد شد. در شــرایط اخیر مصرف آب شرب چهار درصد 
افزایش داشته است در حالیکه افزایش جمعیت این مقدار نبوده است. 
این در حالی اســت که میزان مصارف شرب خیلی بیشتر از میانگین 
جهانی اســت و در شمال شهر تهران، مصرف آب تا دو برابر میانگین 

جهانی هم می رسد.
از ســوی دیگر ظرفیت آب ســدها فقط برای مصرف شرب استفاده 
نمی شــود و برای بخش صنعت و کشاورزی هم باید از آن ها استفاده 
کرد بنابراین نمی توان به دلیل اینکه بارندگی ها زیاد بوده و ظرفیت آب 
ســدها افزایش پیدا کرده، افزایش مصرف آب را توجیه عقالنی کرد. 
اگر چه بارندگی امســال دو برابر نســبت به سال گذشته و نسبت به 
متوسط درازمدت 40 درصد بیشتر بوده، اما این میزان بارش پیامدهای 
خشکســالی 11 ســاله را جبران نکرده اســت. حجم متوسط ساالنه 
مصارف آب شــرب و بهداشت در کشــور حدود هفت میلیارد متر 
مکعب اســت که از این میزان 40 درصد از طریق آب های سطحی و 

60 درصد از طریق آب های زیرزمینی تأمین می شود.
 از آب شرب برای شست شوی ماشین استفاده نکنید

در کالن شهرها مصرف آب حتماً باید به میزان مصرف متوسط جهانی 
برسد. متوسط مصرف شرب و بهداشت در مقیاس جهانی 140 لیتر به 
ازای هر نفر است که این میزان در ایران خیلی بیشتر شده و بین 210 
تا 250 لیتر اســت که در برخی نقاط همچون شمال شهر تهران بیشتر 
اســت و حتی به 300 لیتر هم رسیده است. الگوی مصرف بهینه برای 
هر خانوار در کشور 12 تا 15 متر مکعب در ماه است و چنانچه بیش 
از این مصرف داشــته باشند، مشمول هزینه های پلکانی خواهند شد. 
در شرایط فعلی کشور این مسئله بار اقتصادی زیادی به خانواده های 
کم درآمد تحمیل می کند. پس بهتر اســت که مردم صرفه جویی را در 
دســتور کار خود قرار دهند و برای شست وشوهایی همچون ماشین، 

استخر و باغچه ها از آب شرب استفاده نکنند.
مردم باید صرفه جویی آب را جدی بگیرند. اگرچه متاســفانه برخی 
از مشترکان آب شــهری همچنان از آب شرب برای شستن خودرو، 
شستن معابر و پارکینگ اســتفاده می کنند. با وجود این که تولید آب 
شــرب در کالن شهرها هزینه بسیار زیادی دارد بطوریکه هزینه تمام 
شده هر مترمکعب آب شــرب در کالن شهرها بیش از 1500 تومان 
است اما مشترکان به ازای هر مترمکعب 600 تومان پرداخت می کنند. 
این یارانه پنهان غیرهدفمند باعث شده که مشترکان کالن شهرها عالقه 

چندانی به صرفه جویی نشان ندهند.
 ابزارهای مدیریت تقاضای آب

از آنجایی که شــواهد حاکی از آن اســت که همچنــان بحران آب 
برای مردم جدی به نظر نمی رســد، برای ارتقــای آگاهی عمومی و 
اطالع رسانی در خصوص ضرورت مدیریت تقاضا و اعمال مدیریت 
بهینه مصرف در شــرایط ترســالی، در تمام بخش های مصارف باید 
برنامه های جدی تری در نظر گرفته شــود. طبق گفته های کارشناسان 
ابزارهای مدیریت تقاضای آب در چهار دســته ابزار  فنی، اقتصادی، 

فرهنگی و  قانونی و ساختاری خالصه می شود.
ابزارهای فنی شــامل تعیین شــاخص ها و اســتانداردهای کارآیی و 
بهره وری منابع آب و خاک به منظور ارزیابی افزایش بهره وری از این  
منابع، کاهش تلفات و محدود کردن مصارف غیرضروری با ابزارهای 
مناســب، کاهش درصد آب بدون درآمد و هدررفت آب در شــبکه 
توزیع آب شــرب، اعمال سیســتم های توزیع آب متناسب با شرایط 
اقلیمی و نوع مصرف آب، اســتفاده  از سیستم های دوگانه  توزیع  آب  
شرب و غیرآشامیدنی در مراکز جمعیتی، تحویل حجمی آب و استفاده 
از سامانه سنجش مناسب، استفاده از روش های مناسب بهره برداری و 
نگهداری از تاسیسات آبی، ذخیره، توزیع و انتقال آب و تهیه و تدوین 
سند ملی الگوی مصرف بهینه آب در تمام بخش های مصارف می شود.

ارزش گذاری آب، تعیین تعرفه های  آب مصرفی در بخش های مختلف  
مصرف، کمک های تشویقی برای بهینه سازی مصرف آب، کمک های 
تشــویقی برای خرید لوازم کم مصرف آب شــرب، جریمه و اضافه 
پرداخت برای آلوده کردن آب، تشــویق مصرف آب های نامتعارف، 
تخفیف مالیاتی برای تجهیزات اســتفاده  مجدد یا تصفیه فاضالب ها 
و دریافت اضافــه بهای پلکانی برای مصارف بیش از الگوی مصرف 

بهینه، جزو ابزارهای اقتصادی محسوب می شوند.
 ابزارهای فرهنگی نیز گسترش آگاهی عمومی در خصوص حفاظت 
و  بهره برداری، استفاده بهینه از منابع آب در جهت افزایش بهره وری 
از آب و توســعه پایدار، توســعه فن آوری و تحقیقات با ویژگی های 
کاربردی، بوم ســازگار، مقرون به صرفــه و مبتنی بر نیازهای فعلی و 
آتی، ظرفیت ســازی و تربیت نیروی انســانی، دستیابی به روش ها و 
فناوری نوین جهانی و ایجاد زمینه های مشارکت ذینفعان در مدیریت 
بهره برداری و نگهداری از تاسیســات آبی و ترویج دانش بازیافت و 

بازچرخانی آب را در بر می گیرد.
اعمال محدودیت ها، ســهمیه بندی ها، ممنوعیت و جیره بندی آب در 
شرایط بحرانی، تقویت نظام تخصیص و حسابرسی منابع و مصارف 
آب، تدوین قوانین، ضوابط، آیین نامه ها، بخشــنامه ها و شیوه نامه های 
الزم برای اعمال مدیریت تقاضا، اصالح ســاختار مصرف آب کشور، 
اســتفاده از مکانیزم شورای عالی آب و کارگروه ملی سازگاری با کم 
آبی و اعمال مدیریــت آب در چارچوب حوضه های آبریز نیز، جزو 

ابزارهای قانونی به شمار می روند.

 دومین جشــنواره منبت گلریز کشــور در 
روســتای اشــترمل، همزمان بــا ورود وزیر 

صنعت، معدن و تجارت آغاز شد.
طــرح منبت گلریــز، هنر دســت هنرمندان 
تویســرکانی اســت که بــه علــت ظرافت، 
دستگاه های تراشــکاری چوب توان ساخت 

آن را ندارند.
بهتریــن نمونه های طرح گلریز کشــور را در 
اشــترمل  منبت کاری روســتای  490 کارگاه 

می توان یافت.
در این روســتا هر خانه بــه مثابه یک کارگاه 
هنری اســت و اشــتغال به هنر صنعت منبت 
موجب شــده تا نیروی بیکار در این روســتا 

یافت نشود.
منبت روســتای اشــترمل به دلیل استفاده از 
چوب گردو و طراحی منحصر به فرد، خواهان 
بســیاری دارد به طوری که بخشی از تولیدات 
روستا به عراق، کشور های آسیایی میانه و حتی 

روسیه و استرالیا هم صادر می شود.
حاال، هنرمندان و بازرگانان تویســرکانی برای 
معرفی بهتــر توانمندی های این شهرســتان، 
دومین جشــنواره منبت گلریز را در روستای 

اشترمل برگزار کردند.
40 غرفــه عالوه بر کارگاه های تولیدی، تا 28 
مرداد و  30 درصد تخفیف ویژه جشــنواره، 
هنر صنعت مردم این خطه را به نمایش خواهد 

گذاشت.
طرح گلریز مختص به شهرســتان تویسرکان 

است و درآستانه ثبت ملی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه در مراسم 
افتتاحیه جشنواره مبل و منبت اشترمل با بیان 
اینکه تجارت مبــل و منبت فقط 130 میلیارد 
دالر و ارزش تولیــدات آن 410 میلیارد دالر 
در دنیاست افزود: ارزش تولیدات صنعت مبل 
و منبت ما در کشــور به دالر، 30 میلیارد دالر 

است.
رضا رحمانی ادامه داد: سال گذشته صادرات 
ما با وجود اینکه نســبت به سال 96 سه برابر 
شــده، اما 64 میلیون دالر بوده است در حالی 
که تجارت این صنعــت در دنیا 130 میلیارد 

دالر است.
وی بــا تأکید بر اینکه همــه باید تالش کنیم 
به جایگاه واقعی خود در این صنعت برســیم 
خطاب بــه اســتاندار گفــت: کار در حوزه 
برندســازی صنعت مبل و منبت تویسرکان از 

امروز آغاز شود.
رحمانی خطاب به هنرمندان مبل و منبت کار 
تویسرکان گفت: شــما کار بزرگی کردید این 
آثار شما معنوی اســت، ما امروز این توان را 
داریم پــس باید برای بهــره وری کامل از آن 
ورود کنیــم.وی با بیان اینکه آقای اســتاندار 
اقتصــاد اســتان باید متحول شــود گفت: در 
خصوص این صنعت هر گونه تسهیالتی الزم 
است دولت کمک خواهد کرد پس با جدیت 

تمام عمل کنید.
رحمانــی در ادامه از نبــود برند بر روی هیچ 
کدام از آثار مبل و منبــت انتقاد کرد و افزود: 
محصوالت مبل و منبت تویسرکان شناسنامه دار 

شوند، باید آنها را به دنیا بشناسانید.
وی با تاکید بر پای کار آمدن دانشگاه، آموزش 
و پرورش و مراکز آموزشــی تویسرکان برای 
تقویت هنرصنعت مبل و منبت اضافه کرد: این 
کار را ساده نبینیم برای صادرات مبل و منبت 
باید بانک ها، بیمــه، حمل و نقل و... وارد کار 
شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه بنده به استاندار تفویض اختیار می کنم 
هر تصمیمی در این حوزه گرفته شــود هم 
امضا می کنم، خطاب به فعاالن و مســئوالن 
مبــل و منبت اظهار کرد: یک شــهرک برای 
این هنرصنعت کافی نیســت هدفگذاری ما 

باید کالن باشد.
وی با اشــاره به اینکه این میراث را باید حفظ 
کنیم تأکید کرد: باید موانع را از سر راه برداریم 
چراکه مبل و منبت گلریز تویســرکان مزیت 

استان همدان است.

استاندار همدان، تویسرکان را از شهرستان های 
باظرفیت  بســیار بــاال خواند و اظهــار کرد: 
اصلی ترین سرمایه ما در شهرستان تویسرکان 
به مثابه سایر اســتان وجود مردمانی فرهیخته 
و هنرمنــد اســت کــه در مقاطــع مختلف 

انقالبینقش آفرینی داشتند.
سعید شاهرخی با اشــاره به اینکه تویسرکان 
سرشــار از موهبت های الهی است، افزود: ما 
برای توسعه استان همدان به خاطر محدویت 
منابع مالی ترجیح دادیم هدفمند حرکت کنیم.

وی با اشــاره به شناسایی ظرفیت ها در سطح 
استان و برنامه ریزی برای تحقق اهداف گفت: 
یکــی از برنامه هــای ما تقویــت هنرصنعت 

ارزشمند مبل و منبت در تویسرکان است.

نماینده مردم تویســرکان در مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: تویسرکان مهد منبت بوده 
و هســت و استادکاران این هنرصنعت در این 

عرصه فعال هستند.
محمدمهدی مفتح از ثبــت ملی مبل و منبت 
گلریز تویســرکان خبر داد و گفــت: برپایی 
نمایشــگاه مبل و منبت در 40 غرفه و افتتاح 
مرکز تخصصی مبلمان روســتای اشترمل در 
سطح کشور از شبکه های تلویزیونی انعکاس 

خوبی در تقویت این هنر دارد.
وی حمایــت وزیر صنعت از خوشــه مبل و 
منبت اشترمل را خواستار شد و بیان کرد: این 
شهرک در توسعه و استمرار این فعالیت نقش 

حائز اهمیتی دارد.

فرماندار تویسرکان، این شهرستان را مهد علما 
و فرهیختگان خوانــد و اظهار کرد: 4 هزار و 
300 کارگاه تولید مبل و منبت فعال اســت که 
برای 8 هزار نفر مســتقیم و 17 هزار نفر غیر 

مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
سیدرســول حسینی با اشــاره به افتتاح مرکز 
تخصصی مبل و منبت روســتای اشترمل در 
متراژ 938 متر مربع گفت: برای ســاخت این 
مکان یک میلیــارد و 300 میلیون تومان هزینه 

شد.
وی از افتتاح نمایشگاه مبل و منبت روستایی 
در اشــترمل در قالــب 40 غرفه افــزود: این 
نمایشــگاه از 24 تا 28 مردادماه برای بازدید 

مردم و فروش محصوالت فعال است.

آغاز جشنواره منبت گلریز در تویسرکان

منبت تویسرکان 
برندسازی می خواهد

 قبل از اینکه جشــنواره منبت گلریز در 
تویسرکان آغاز شود، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت از چند واحد تولیدي بازدید کرد. در 
این بازدیدها حمیدرضا متین رئیس سازمان 
صنعــت معدن و تجــارت اســتان همدان 
گزارشــي از فعالیت  این واحدها ارائه کرد. 
مدیران عامل این شــرکت ها نیز مشکالت 
خود را مطرح کردنــد. که در نهایت پس از 
اینکه وزیر سخنان را شنید خطاب به استاندار 
گفت که هیچ مشکل غیر قابل حلي در استان 
ندیدم و نشنیدم. اغلب مشکالت نبود سرمایه 
در گردش اســت که به راحتي و مساعدت 

بانک ها قابل حل است.
رئیــس ســازمان صنعت معــدن و تجارت 
اســتان همدان در نشســت وزیــر صنعت، 
معدن و تجارت با فعاالن اقتصادی شهرستان 
تویسرکان گفت: تویسرکان از شهرستان های 
فقیــر در زمینه صنعت بود که در ســال های 

گذشته تحول جدی داشته است.
حمیدرضا متین افــزود: هم اینک بزرگترین 
واحــد تولیدی کــه قطب دارویی کشــور 
محســوب می شــود تحت عنــوان "فاران 
شــیمی" با 248 نیرو در این شهرستان فعال 
اســت در حالیکه این واحد پیش از این در 

حال ورشکستگی بود.
وی اظهار داشت: شــرکت »تدبیر دارو« نیز 
در حال تولید مواد اولیه دارو اســت و تا 15 
شهریور امســال قرار است ظرفیت تولیدی 

خود را تا 6 برابر افزایش دهد.
رئیــس ســازمان صنعت معــدن و تجارت 
همــدان ادامــه داد: »هگمتــان دارو« نیز از 
واحدهای بزرگ دارویی اســتان و کشــور 
محسوب می شود که چند نمونه از تولیدات 

آن تنها منحصر به این شرکت است. 

متین بیان کرد: شــرکت »الیاف ســازان آتیه 
نوین« کار خــود را از چند مدت پیش آغاز 
کرده که امیدوار هســتیم تــا 15 روز آینده 
بهره برداری شود.وی توضیح داد: ساخت این 
شــرکت در زمینی به مساحت 10 هزار متر 
مربع از آذر ماه سال 95 آغاز شد و می تواند 
28 تن الیاف پلی اســتر در سه نوبت کاری 

تولید کند.
علــی باقــری از ســرمایه گذاران غیر بومی 
تویسرکان که سه مجوز برای انواع تولیدات 
پارچــه ای دریافت کرده اســت، گفت: قرار 
اســت کارخانه پوشــاک در این شهرستان 
راه اندازی کنیم که برای این کار نیازمند رفع 

موانع پیش روی این طرح هستیم.
مدیر شــرکت هگمتانه دارو نیز با بیان اینکه 
تویســرکان به قطب دارو تبدیل شــده و در 
کشور به عنوان شهر دارویی شناخته می شود، 
گفــت: تالش کرده ایــم که تولیــدات این 
شــرکت دارویی با استانداردها منطبق باشد. 
محمد خدادادی افزود: مهمترین مشکل این 
شرکت ســرمایه در گردش است و در سفر 
سال گذشته اســحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری به تویسرکان و بازدید از این 
شرکت مقرر شــد رقمی اختصاص یابد که 

امیدواریم این مبلغ به زودی پرداخت شود.
وی بــا بیان اینکه 80 نیرو در این شــرکت 
مشغول به کار هســتند خواستار پرداخت 5 
میلیارد تومان تســهیالت سرمایه در گردش 
و 2 میلیــارد تومان ســرمایه ثابت در اولین 

فرصت شد.
نماینده ای از اتحادیه مرغ داران تویسرکان نیز 
از تفویض اختیــار نرخ گذاری مرغ از جهاد 
کشــاورزی به وزارت صمــت گالیه کرد و 
گفت: برخی هنگام ارزانی نرخ مرغ می گویند 

قیمت مرغ تابعی از عرضه و تقاضا است اما 
موقع گرانی برای آن نرخ تعیین می کنند.

وی افــزود: با وجود تعییــن عرضه مرغ هر 
کیلوگــرم 12 هزار و900 تومان، اما این رقم 
در برخی استان ها رعایت نمی شود. همچنین 
مرغ زنده هر کیلوگــرم 8هزارو 500 تومان 
قیمت گذاری شده در حالیکه در استان های 

مجاور  11هزار تومان به فروش می رسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن 
گزارش وضعیت صنعت و مشکالت مطرح 
شــده، گفت: امســال توقع ما از نظام بانکی 
بیشتر اســت.رضا رحمانی سپس خواستار 
کمک به توسعه شرکت تولیدی فیلتر سرکان 

شد.
وی در ادامه با بیــان اینکه نباید تولیدکننده 
بیاید و اصــرار کند، ما هیــچ منتی نداریم، 
خواستار حل مشکالت در گام اول در استان 

شد.
وی با اشــاره به اینکه مردم تویسرکان باید 
به ســاخت کارخانه تولید پوشــاک افتخار 
کنند گفت: ما در هر جای کشــور به تولید 
پوشاک و نساجی اهمیت ویژه ای قائل شدیم 
به طوری که برای چادر مشــکی هم برنامه 
داریم. رحمانی در بخش دیگری از سخنانش 
با بیان اینکــه در کارگروه تنظیم بازار قیمت 
صد کاال به صورت ویژه رصد می شود اظهار 
کرد: در حوزه مرغ و چای خشک با بیشترین 
نوســان قیمت و هندوانه کمترین نوســان 

مواجه بودیم.
وی بــا بیان اینکه مرغ باید با قیمت مصوب 
عرضه شود گفت: قیمت دولتی مرغ 12 هزار 
و 900 تومان است و اگر نیاز به تغییر قیمت 
باشد باید در کارگروه تنظیم بازار در این باره 

تصمیم گیری شود.

وزیر صنعت  در بازدید از واحدهاي تولیدي تویسرکان :

مشكل غیرقابل حلي در تویسرکان ندیدم
■ تولیدکنندگان: سرمایه در گردش مي خواهیم

@bazarehamedan اگر به دنبال آگهی های 
استخدامی  می باشیدلطفاً  

به کانال تلگرامی زیر  
مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان
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در دیدار دوستانه
شهرداری میهمان خود بعثت کرمانشاه 

را شكست داد
 تیم فوتبال شــهرداری همدان در دیداری دوستانه تیم دسته دومی 

بعثت کرمانشاه را با شکست بدرقه کرد.
تیم فوتبال شــهرداری همدان در راســتای آماده سازی خود در دیدار 
دوســتانه به مصاف بعثت کرمانشــاه رفت.این دیدار که در ورزشگاه 

شهید حاجی بابایی مریانج برگزار شد.
 شاگردان  هادی گل محمدی در مصاف با میهمان خود بعثت کرمانشاه 
به پیروزی دو بر صفر رســیدند.تیم شــهرداری در این دیدار فوتبال 
خوبی را به نمایش گذاشت و در هر نیمه یک گل به ثمر رساند. ابتدا 
این میالد ساســانی بود که با شوتی سرکش از پشت محوطه جریمه 
اقدام به گلزنی کرد و ســپس در نیمه دوم بازیکن تازه وارد شهرداری 
امیر ناصرالدین دومین گل شهرداری را به ثمر رساند تا شهرداری تیم 

پیروز میدان شد.
در این دیدار یاران شهرداری بازی قابل قبولی را ارائه دادند و در اکثر 

دقایق بازی بر توپ و میدان میدان تسلط داشتند.
شــهرداری خوبد را برای حضور در مسابقات لیگ دسته دوم کشور 

آماده می کند.

درخشش ورزشكاران مالیری 
در مسابقات آسیایی 

 ورزشــکاران بانوان مالیری در مسابقات آســیایی کاراته خوش 
درخشیدند

بانوان کاراته کای مالیری مقام نایب قهرمانی و سومی مسابقات کاراته 
آسیا را ازآن خود کردند.

تیم کاراته بانوان شهرســتان مالیر که به مربیگری ســمیه روســتایی 
 IKD توانست در دو رده سنی نونهاالن و جوانان در سبک شوتوکان
در معیت تیم اســتان همدان در مســابقات کاراته بانوان آســیا که به 
میزبانی شهرســتان یزد در نیمه دوم مرداد ماه سال جاری برگزار شد 
دو مدال ارزشــمند و درخشان نقره و برنز این مسابقات را از ان خود 
کند و افتخاری دیگر را برای ورزش شهرستان و استان به ارمغان آورد

دررده ســنی نونهاالن زهرا خدادادی مقام سوم و مدال برنز راکسب 
کرد ودردره ســنی جوانان صبا قاسمی جایگاه دوم و مدال نقره را به 

خود اختصاص داد.
ســمیه روستایی نیز از سوی فدراســیون کاراته کشور به عنوان داور 
به این مســابقات دعوت شــدند که با داوری و قضــاوت عادالنه و 
چشمگیر خود در این مســابقات خوش درخشید و طی مراسمی در 
پایان مسابقات از زحمات و تالشهای ایشان در برگزاری این مسابقات 

با اهداء تندیس تقدیر و تجلیل به عمل آمد

کالس تئوری مربیگری در تویسرکان

 کالس مربیگری تئوری درجه سه در شهرستان تویسرکان به همت 
اداره ورزش و جوانان، به عنوان پیش نیاز برای مربیگری درجه ســه 
کلیه رشــته ها به منظور ارتقاء ســطح دانش مربیان درجه 3 در محل 

سالن اجتماعات کتابخانه میررضی برگزار شد.
در این دوره که در ســه روز متوالی و با حضور 25 نفر از عالقمندان 
تشکیل شد، دروس: تغذیه، رشد و تکامل حرکتی، ایمنی در ورزش، 
نقش مربی، تجزیــه و تحلیل مهارت، طراحــی تمرین، فیزیولوژی 
ورزش، سنجش و اندازه گیری و روانشناسی ورزش توسط مدرسانی 

از استان و شهرستان آموزش داده شد.
پس از برگزاری دوره آزمونی جهت ارزیابی شرکت کنندگان در دوره 
برگزار شــد. به پذیرفته شدگان در این دوره مدرک مربیگری تئوری 

درجه 3 اعطا خواهد شد.

اسفندیاری سكان دار هیأت هندبال شد

 در مجمع انتخابات ریئس هیأت هندبال مهدی اسفندیاری به مدت 
چهار سال به عنوان ریئس هیأت هندبال استان انتخاب شد.

مجمع انتخابات ریاســت هیــأت هندبال با حضــور پاکدل رئیس 
فدراسیون هندبال در ســالن کنفرانس شهید شمسی پور برگزار شد 
.در ایــن مجمع که با حضور دو کاندیدا برگزار شــد در پایان مهدی 
اســفندیاری با 9 رای از 13 رای ماخوذه توانســت سکان دار هیأت 
هندبال استان شود .شایان ذکر است در حال حاضر اسفندیاری شهردار 
قروه درگزین می باشــد و امروز با آراء کسب شده توانست به مدت 

چهار سال به عنوان رئیس هیأت هندبال معرفی شود.

چهار تیم برتر نوجوانان صعود کردند
 هفته پایانی مسابقات فوتبال نوجوانان قهرمانی باشگاه های استان 
با انجام 4 بازی دنبال شد و چهره تیم های صعود کننده به مرحله دوم 

مشخص گردید.
هفتــه پایانی مرحله اول مســابقات فوتبال لیــگ نوجوانان قهرمانی 
باشــگاه های اســتان یادواره شــهید امیر امیرگان با انجام 4 بازی در 
شهرهای مختلف دنبال شــد و تیم های پاس همدان، اکباتان همدان، 
ســتاره سرخ تویسرکان و یاوران مالیر جواز حضور در مرحله پایانی 

را کسب کردند.
در گروه نخســت این رقابت ها دو تیم همدانی پاس و پدیده ســرخ 
به مصاف هم رفتند این دیدار که ورزشــگاه شهید شمسی پور انجام 
شــد در نهایت با تســاوی 3-3 به پایان رســید تا تیم پدیده ســرخ 
علی رغم شایســتگی از صعود باز بماند. در دیگر دیدار این گروه نیز 
تیم آبی پوشان به دلیل حاضر نشدن مهر اللجین 3 بر صفر به پیروزی 

رسید.
در این گروه تیم ستاره سرخ تویسرکان با کسب 8 امتیاز به عهوان تیم 
اول صعود کرد و تیم نوجوانان پاس همدان نیز با کسب همین تعداد 
امتیاز و تفاضل گل کمتر به عنوان تیم دوم راهی مرحله پس شد. تیم 

پدیده سرخ همدان نیز با 7 امتیاز از صعود باز ماند.
اما در گروه دوم ایــن رقابت ها تیم فوتبال یاوران مالیر در مصاف با 
میثاق همدان کارناوال گل بــه راه انداخت و در یک بازی یک طرفه 
15 بار توپ را از روی خط دروازه عبور داد تا صدرنشــین رقابت ها 
شــود. در دیگر دیدار این گروه تیم اکباتان در مصاف با شــهرداری 
مریانج با دو گل به پیروزی رســید. در پایان مرحله مقدماتی در گروه 
دوم تیم نوجوان یاوران مالیر با کســب 10 امتیاز 23 گل زده و تنها 3 
گل خورده به عنوان تیم نخست صعود کرد و تیم اکباتان نیز با همین 

تعداد امتیاز و گل آوراژ کمتر دوم شد و صعود کرد.
مرحله دوم این رقابت ها با حضور تیم های ســتاره سرخ تویسرکان، 
اکباتــان همدان، پــاس همدان و یاوران مالیر پس از قرعه کشــی به 
صورت رفت و برگشــت دیدار خواهند کرد تــا قهرمان رقابت  ها و 

نماینده استان در فوتبال نوجوانان کشور معرفی گردد.
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پیشخوان

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 98/672  مورخ 98/5/9 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
اســدآباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضي  آقای حسن رضا اسفندیاری  صفت راد فرزند 
میرزامحمد به شماره شناســنامه 1006 صادره از اسدآباد در ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعي آبی به مساحت 21251/10 مترمربع در قسمتی از پالك 39 اصلي واقع در اسدآباد 
اراضی روستای موسی آباد خریداري از مالک رسمي  آقای میرزا محمد اسفندیاری صفت راد  
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 292(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/27

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 98/608  مورخ 98/4/31 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای آقا رضا نجفی مسعود فرزند  محمود به 
شماره شناســنامه 651 صادره از بهار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 175/64 
مترمربع در قســمتی از پالك 87 فرعی از 66 اصلي واقع در اســدآباد پشت بیمارستان  
خریداري باواسطه از مالک رسمي  آقای غالمحسین بکائی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صــورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
)م الف 282(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/27

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1397/2002   مورخ 1397/12/15 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
اســدآباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای فردین سهامی سلطانی فرزند اهلل مراد 
به شماره شناسنامه 325 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 256/88 
مترمربع در قسمتی از پالك 1448 اصلي واقع در اسدآباد بلوار کشاورز کوی شهید رستمی 
خریداري از مالک رسمي آقای شکراله آزرمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 280(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/27

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

آگهی تغییرات شرکت توسعه گران هگمتان شرکت تعاونی به شماره ثبت 4903 
و شناســه ملی 10861127928 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/03/30 وتاییدیه شماره 6778 مورخ 1398/4/11 اداره کل 

تعاون کارورفاه اجتماعی استان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت ســه سال انتخاب گردیدند: آقایان 
ســید مصطفی مقام محمودی باکدملی3871555479 و محمدحســن قزلباش 
باکدملی3874356698 و مهدی شــیرازیانی باکدملی3871005657 به عنوان 
اعضا اصلی هیأت مدیره وآقای علی قرازگلــو باکدملی6479639081 به عنوان 

عضوعلی البدل هیأت مدیره . 
2- آقایان رضا غالمی مقصود باکدملی 3873352125 به ســمت بازرس اصلی و 
محمد مهدی مرتضایی باکدملی3931451259 به ســمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
)568610( 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری همدان 

راهیابی شناگران تویسرکان به رقابت های 
استعدادهای برتر

 راهیابی شناگران تویسرکان به رقابت های کشوری استعدادهای برتر 
راه پیدا کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان تویســرکان از کسب عنوان قهرمانی امین 
ســلگی در وزن 61 کیلو گرم مســابقات کشتی کشوری نیروی زمینی 
سپاه و راهیابی شناگران تویسرکان به رقابت های کشوری استعدادهای 
برتر خبر داد.علی حقیقی با اشاره به کسب جایگاه دوم تیمی مسابقات 
کورســی قهرمانی دوچرخه سواری استان توســط تویسرکان به فارس 

اظهار کرد: علی احمد احمدوند و امیرحســین میرمعینی در رده ســنی 
جوانان رتبه دوم و ســوم و رضا ســلگی در رده سنی بزرگساالن رتبه 

سوم را از آن خود کردند.
وی با اشــاره به راهیابی شناگران تویســرکان به رقابت های کشوری 
اســتعدادهای برتر در مسابقات شنا انتخابی اســتعدادهای برتر استان 
افزود: علی بختیاری در رده ســنی 11 تا 12 سال در قالب تیم همدان 
به اســتان زنجان و محمد بیاتی و محمد طاها خزائی در رده سنی 9 تا 
10 سال به نمایندگی از استان همدان به مسابقات تبریز اعزام می شوند.

رئیس اداره ورزش و جوانان تویســرکان از کسب عنوان مقام قهرمانی 
انفرادی در وزن 61 کیلوگرم و نایب قهرمانی مسابقات کشتی قهرمانی 

کشوری نیروی زمینی سپاه  توسط امین سلگی ورزشکار تویسرکان به 
میزبانی همدان خبر داد و گفت: تیم استان همدان در این مسابقات مقام 

دوم را از آن خود کردند.
وی با اشــاره به کســب عنوان نایب قهرمانی تیمی جودو تویسرکان 
در مســابقات قهرمانی جوانان استان اضافه کرد: ورزشکاران جودوکار 
تویســرکان مهدی گمار، مهدی آقامالیی، ابوالفضل اسحاقی و محمد 
شاه محمدی در این مسابقات هر کدام به ترتیب دو مدال طال، یک نشان 
نقره و یک نشــان برنز به  دست آوردند.همچنین ریحانه آیینه در رشته 
دوومیدانی»اســتقامت« و پریا آقاسی در رشته هفت سنگ با کسب مقام 

نخست به مسابقات کشوری راه یافتند.

بازیكن رامهرمزی 
در شهرداری 

 تیم فوتبال شــهرداری همدان یک 
بازیکن رامهرمزی را جذب کرد.

علی عســگری بازیکــن رامهرمزی که 
ســابقه بازی در تیم تفت ارومیه و ملی 
حفــاری را در کارنامــه خــود دارد، با 
عقد قراردادی یک ســاله به تیم فوتبال 

شهرداری همدان پیوست.

هافبک شیرازی به 
شهرداری پیوست 

 تیم فوتبال شهرداری همدان با یک 
هافبک شیرازی به توافق رسید.

حسین آژ هافبک شیرازی به مدت یک 
ســال به تیم فوتبال شــهرداری همدان 

پیوست.

بازیكنان شهرداری تمدید 
کردند

 تعدادی از بازیکنان فصل گذشته 
با  را  قراردادهایشان  شــهرداری  تیم 
تیم برای یک فصل دیگر تمدید  این 

کردند.
کاظم صالحی هافبک ریز نقش و طراح 
شــهرداری که سال گذشــته بازی های 
خوبی ارائه داد یک فصل دیگر قرارداد 

خود را با شهرداری تمدید کرد.
همچنین حســین قادری دانشــمند و 
حسین کاظمی دو بازیکن فصل گذشته 
شــهرداری با این تیــم یک فصل دیگر 

تمدید کردند.

پاسی ها در تهران 
اردو می زنند

 تیم فوتبال پاس این روزها در حال 
جذب بازیکن و تمرینات بدن ســازی 

است.
احمد جمشــیدیان و کادر فنی این تیم 
در تالش هســتند تا این تیم را هر چه 
زودتر به مرز آمادگی برســانند این تیم 
تمرینات خود را دنبال می کند و احتماالً 
در هفته های آینــده اردوی را در تهران 

برگزار کنند.
جمشــیدیان در تالش است تا این اردو 
در تهران برگزار شــود تا پاس بتواند به 
راحتی با تیم های لیگ برتری و دســته 

اول بازی های تدارکاتی برگزار کند.
کمتــر از یــک مــاه دیگر تا شــروع 
رقابت ها باقی اســت و کادر فنی پاس 
در تدارک چند بازی دوستانه هستند، 
احتماالً پاسی ها هفته دوم شهریور ماه 
راهی اردوی تهران شــوند البته این به 
شــرطی اســت که پول به بدنه پاس 

تزریق شود.

2 بازیكن نهاوندی 
در اردوی تیم ملی 

ناشــنوای  فوتســال  بازیکــن  دو   
نهاوندی بــه اردوی تیم ملــی فوتبال 
ناشنوایان کشور دعوت شدند.علی اکبر 
احمدوند و محمدرضــا گلپایگانی دو 
بازیکن مستعهد نهاوندی هستند که از 
سوی سرمربی تیم فوتسال ناشنوایان به 

اردوی تیم ملی فراخوانده شده اند.

 قرعه کشی مرحله اول جام حذفی)یادواره 
آزادسازی خرمشــهر( فصل 99-98 برگزار 

شد.
مراســم قرعه کشی کشــی مرحله اول جام 
فصل  خرمشهر(  آزادســازی  حذفی)یادواره 
99-98 با حضور مدیر مســابقات ســازمان 
لیگ، مسئول مســابقات جام حذفی، مسئول 
مسابقات لیگ دسته سه و نمایندگان تیم های 

قهرمان استان ها برگزار شد.
مرحله اول قرعه کشی جام حذفی با حضور 
قهرمان 33 اســتان و یک تیم از خرمشــهر 
به مناســبت نامگذاری مسابقات برگزار می 
شــود که امســال نماینده خرمشهر آمادگی 
خود را  بــرای حضور در ایــن رقابت ها 

اعالم نکرد.
در این مرحله تیم ذوب فلزات بهار به عنوان 
نماینده اســتان همدان حضــور دارد که در 
مرحله نخســت باید با تیم مهرگان دره شهر 

ایالم بازی کند.
بازی های مرحله اول روز جمعه اول شهریور 
برگزار می شــود و مســابقات این مرحله به 
جهت کمک به تیم ها از نظر رفت و آمد به 6 

منطقه استان های همجوار تقسیم شد .
برنامه بازیها:

شهید اورکی اسالمشهر..............  پاراگ تهران
.......  نماینده سمنان دریای حربده محمود آباد
نماینده کردستان ..........  رعد محالت مرکزی
مهرگان دره شهر ایالم-ذوب فلزات همدان
رضوانی اصفهان .................  پیام دزپات اردل
...................  اتحاد قلعه بویراحمد سوهان قم 
............. سردار جنگل زرین  سفیر نوین آبیک
.......  شهرداری بیله سوار شهرداری خدا بنده 
هیأت فوتبال ایرانشهر.....  طالی سرخ قائنات
شهرداری بردسکن...  شهرداری ریگان کرمان
استقالل نوین ماهشهر... سیراف کنگان بوشهر
................................  ملوان کیش عقاب شیراز

ــه دوم مســابقات روز 2  ــه کشــی مرحل قرع
شــهریور بــا حضــور تیــم هــای لیــگ دســته 
ــه  ــرده از مرحل ــود ک ــای صع ــم ه دوم و تی

اول برگــزار خواهــد شــد. 
مســابقات ایــن مرحله روز شــنبه 9 شــهریور 

98 برگــزار می شــود.
 10 ــه ســوم یکشــنبه  قرعــه کشــی مرحل
ــگ  ــای لی ــم ه ــور تی ــا حض ــهریور ب ش
ــرده  ــود ک ــای صع ــم ه ــته اول و تی دس
ــود و  ــی ش ــزار م ــل برگ ــل قب از مراح
ایــن مرحلــه در روزهــای  مســابقات 
خواهــد  برگــزار  شــهریور   16 و   15

ــد. ش
مرحلــه چهــارم مســابقات جــام حذفــی بــا 
ــم  ــری و تی ــگ برت ــای لی ــم ه ــور تی حض
هــای صعــود کــرده از مراحــل قبــل در 
ــزار  ــر برگ ــهریور و اول مه ــای 31 ش روزه

ــد. ــد ش خواه

مرحله نخست جام حذفی کشور قرعه کشی شد 

ذوب فلزات بهار 
حریف مهرگان دره شهر ایالم

در فوتبال نونهاالن استان 

صعود 4 تیم همدانی 
مسجل شد 
 هفته پنجم از رقابت های فوتبال نونهاالن قهرمانی 
باشگاه های استان یادواره شهید امیر حسین فضل الهی 

با انجام 6 دیدار دنبال شد 
در این هفته از مســابقات مدعیان قهرمانی با کسب 
نتایــج دلخواه یک قــدم تا صعود بــه مرحله دوم 

نزدیک تر شدند.
مســابقات هفته پنجم در شــهرهای همدان،اسدآباد 
ونهاوند دنبال شــد و 26 گل از خط دروازه ها عبور 
کرد و معدل 6 گل در هر بازی را بر جای گذاشت و 

این در حالی بود که دو بازی نیز انجام نشد 
در گروه نخست این مســابقات 3 دیدار برگزار شد 
در یکــی از این دیدارها که یــاران کوروش نهاوند 
میزبان شهرداری مریانج بود که قبل از پایان نیمه اول 
آمبوالنس حاضر در ورزشــگاه محل مسابقه را ترک 
می کند و داور و نماینده هیأت فوتبال نیز تصمیم به 
تعطیلی مسابقه می گیرند و پرونده این دیدار به کمیته 

انضباطی ارجاع  گردید.
در همدان و در ورشــگاه شهید شمسی پور دو تیم 
مدعی 12 امتیازی اکباتان و شهرداری به مصاف هم 

رفتند که در این دیدار حساس تیم اکباتان با تک گلی 
که به ثمر رســاند به پیروزی رسید و صعود خود را 
با 15 امتیاز قطعی کرد.در ورزشــگاه شهید راحمی 
اســدآباد نیز تیم عقاب این شهر میزبان یاوران مالیر 
بود که به دلیل حضور نیافتن تیم مالیری تیم عقاب به 
پیروزی رسید و شش امتیازی شد.در این گروه و پس 
از پایان هفته پنجم تیم اکباتان همدان با 15 امتیاز به 
تنهایی صدرنشین شد و صعود خود را مسجل کرد و 
تیم شهرداری با 12 امتیاز از بخت باالیی برای صعود 
برخوردار اســت و تیم شــهرداری مریانج و عقاب 
اسدآباد نیز با 6 امتیاز چشم به صعود دارند.در گروه 
دوم این رقابت ها تیم فوتبال نونهاالن دو تیم همدانی 
شــاهین و علم و ادب در ورشگاه شهید شمسی پور 

به میدان رفتند. 
در این بازی تیم نونهاالن علم و ادب جشنواره گل به 
راه انداخت و با نتیجه ده بر یک بال های شــاهین را 
قیچی کرد تا صدرنشــین گروه دوم گردد.تیم فوتبال 
شــهید امینی دیگر مدعی صعود در ورزشگاه شهید 
شمسی پور همشهری خود پاس همدان را دو بر یک 
مغلوب ســاخت و یک قدم به صعود نزدیک تر شد. 
دو تیم فتح اســدآباد و پاسارگاد نوین نهاوند نیز در 
ورزشگاه شهید راحمی اسدآباد به مصاف هم رفتند. 
دو تیم بازی خوب و پرگلی را به نمایش گذاشتند و 
در نهایت 8 بار توپ از خط درازه ها عبور کرد و تیم 

فتح اسدآباد موفق شد میهمان خود را 
5 بر 3 با شکست بدرقه کند. 

پس از بازی های این هفته دو تیم علم 
و ادب و شهید امینی همدان با کسب 
12 امتیاز صدرنشــین شدند و بخت 

اول صعود می باشند.
تیم فتح اســدآباد نیز 9 امتیازی شد و 
شــانس خود را برای صعود افزایش 
داد دو تیم پاس همدان و پاســارگاد 
نوین نهاوند نیز با 6 امتیاز نیم نگاهی 
به صعود دارند و چشــم به هفته های 
پایانی دوخته اند دو تیم شاهین همدان 
و ستاره  سرخ تویســرکان نیز بدون 

امتیاز در انتهای جدول قرار دارند.
به دنبال درخواست تیم های حاضر در 
مسابقات و تصویب هیأت فوتبال قرار 

شــد که از هر گروه 3 تیم صعود کنــد که با توجه 
به شرایط جدول صعود تیم های اکباتان و شهرداری 
همدان از گروه اول و تیم های علم و ادب و شــهید 
امینــی از گروه دوم قطعی به نظر می رســد و برای 
تیم ســوم در گروه اول شــهرداری مریانج و عقاب 
اســدآباد رقابت سختی با هم دارند در گروه دوم نیز 
فتح  اسدآباد و پاسارگاد نوین و پاس همدان از بخت 

باالیی برخوردارند.

احتماالً در هفته پایانی برخی از تیم ها در مســابقات 
حاضر نخواهند شد و این بر روند مسابقات و سایر 
نتایج تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت تیم های شاهین 
همدان و ســتاره سرخ تویسرکان در گروه دوم و نیز 
یــاوران مالیر و یاران کــوروش نهاوند حرفی برای 
گفتن ندارند و شاید در مسابقات پسی شرکت نکنند 
که این بســتگی به مدیریت و هیأت فوتبال و کمیته 

مسابقات دارند.

A جدول رده بندی نونهاالن)هفته پنجم( گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

715+114--55اکباتان همدان1

1812+1191-54شهرداری همدان2

16+21211-42شهرداری مریانج3

46-3914-52عقاب اسدآباد4

91-14514-5یاوران مالیر5

121-13315-4یاران کوروش6

B جدول رده بندی نونهاالن )هفته پنجم(گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

3312+363--44علم و ادب همدان1

1312+1174-54شهید امینی همدان2

149+1228-43فاتح اسدآباد3

16-21213-42پاس همدان4

16-31112-52پاسارگاد نوین نهاوند5

-22-4325--4شاهین همدان6

-27-3229--3ستاره سرخ تویسرکان7

A جدول رده بندی نوجوانان )هفته پنجم(گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

88-135-422پاس همدان1

148-162-422ستاره سرخ تویسرکان2

7-421199پدیده سرخ همدان3

4-411266آبی پوشان همدان4

-19-4224--4مهر اللجین5

B جدول رده بندی نوجوانان )هفته پنجم(گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

1910+234-431یاوران مالیر1

1310+174-431اکباتان همدان2

24-4112911فاتح اسدآباد3

14-411256شهرداری مریانج4

-30-4131--4میثاق همدان5
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سگ رباتیكی که به دستورات صوتی 
واکنش نشان می دهد

 محققان سگ رباتیکی ابداع کرده اند که به دستورات صوتی ساده 
واکنش نشــان می دهــد و در آینده می تواند زبــان های مختلف را 

شناسایی کند. این ربات مجهز به هوش مصنوعی است.
به گزارش مهر ،  محققان دانشگاه »فلوریدا آتالنتیک« رباتی با کمک 
پرینتر سه پسی ســاخته اند که Astro نام دارد. این سگ رباتیک با 
ظاهــر عجیب خود مجهز به فناوری هوش مصنوعی اســت.  ربات 
مذکور در حال حاضر به دستورهای ساده مانند »بنشین«، »بلندشو«، یا 

»دراز بکش«  واکنش نشان دهد.وزن ربات 45 کیلوگرم است.
 اما  محققــان معتقدند می توان با توجه به هزاران ســناریو مختلف 

ترفندهای جدید را به این ربات آموزش داد.

هواوی درباره اینترنت ۶G تحقیق می کند
 گزارشی جدید نشان می دهد از هم اکنون هواوی مشغول پژوهش 
درباره توسعه اینترنت ۶G در مرکز توسعه و تحقیقات خود در اوتاوا 
اســت.به گزارش ایسنا ، استاندارد اینترنت ۵G  به سرمنشا ناآرامی و 
تحوالت ناخوشــایندی برای شرکت هواوی منجر شد.دولت آمریکا 
نگران بود هواوی با دســتکاری در این شبکه اینترنت موبایل و دیگر 
زیربناهای مخابراتی برای دولت چین جاسوسی کند. درهمین راستا به 
دولت های سراسر جهان فشار می آورد تا استفاده از تجهیزات شبکه 
هواوی را ممنوع کنند. این در حالی اســت که هنوز یک تا 2 ســال 

باقیمانده ۵G به طور گسترده در دسترس عموم قرار گیرد. 
با این وجود هواوی اعالم کرده از هم اکنون مشغول تحقیقات درباره 

نسل آتی اینترنت موبایل است.

کسب 27 مقام در مسابقات رباتیک »فیرا«
 عضو هیأت رئیســه فدراســیون جهانی رباتیک فیرا گفت: 27 تیم 
ایرانی در مسابقات جهانی رباتیک فیرا 2019 در کشور کره جنوبی مقام 
کســب کردند. به گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بیست و چهارمین 
دوره رقابــت های جهانی رباتیک فیرا، از تاریخ 20 الی 26 مردادماه 98 
و با حضور 1800 شرکت کننده در 4 دسته اصلی رقابت های فیرا و در 
قالب 11 لیگ دانشجویی و 8 لیگ دانش آموزی در دو بخش U۱۴ و 
U۱۹ از 18 کشور از جمله، آمریکا، آلمان، کره جنوبی، ترکیه، روسیه، 
مالــزی، فلیپین، چین، هند، اندونزی، تایوان کانادا، ایران و ... در شــهر 
چانگووان کشور کره جنوبی برگزار شــد.در پایان رقابت های تیم ها 
در بخش های دانش آموزی و دانشجویی، تیم های ایرانی حاضر موفق 
به کســب 14 مقام قهرمانی؛ 8 مقام نائب قهرمانی و 5 مقام سومی این 

رقابت ها شد.

توئیتر پیام های اهانت آمیز را فیلتر می کند
 توئیتر قابلیت جدیدی اضافه کرده که دایرکت پیامهایی با محتوای 
اهانــت آمیز را فیلتر می کند. این پیام ها در فولدری ذخیره و در این 
باره به کاربر هشــدار داده می شــود. به گزارش مهر ، توئیتر  قابلیت 

جدیدی برای رصد پیام های خصوصی کاربران ارائه کرده است.
این شبکه اجتماعی اعالم کرد مشغول آزمایش فیلتری برای »دایرکت 
مسج« ) پیام های مستقیم( با محتوای  اهانت آمیز است. پیام هایی که 
احتماال حاوی واژه های مشــکوک هستند در یک فولدر به نام »پیام 
های اضافی« ذخیره می شوند. کاربران  می توانند به طور دلخواه آنها 
را ببینند.چند خط اولیه از  دایرکت مسج یا همان پیام مستقیم مذکور  
مخفی می شود و در عوض این عبارت دیده می شود: »این پیام مخفی 

شده زیرا حاوی محتوای اهانت آمیز است«. 

گسترش همكاری های علمی ایران و سازمان 
تحقیقات هسته ای اروپا

 قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل از گســترش همکاری 
ایران و ســازمان تحقیقات هســته ای اروپا )CERN( خبر داد. 
حسین ساالر آملی درباره همکاری ایران و سازمان تحقیقات هسته 
ای اروپا )CERN( گفت: ســرن یک مرکز تحقیقاتی مهم در دنیا 
اســت که بخشی از آن در سوئیس و بخشی هم در قسمت فرانسه 

نشین قرار دارد.
وی ادامه داد: ما براساس تفاهم نامه ای که با سازمان تحقیقات هسته 
ای اروپــا )CERN( داریم، در برنامه های اساســی و پروژه های 
مختلف آن حضور داریم،  دانشــمندان ما آنجا می روند و مطالعلتی 

دارند و تحقیقاتی انجام می دهند و پس از انجام آن بر می گردند.

در کارگاه »بازآموزی مصاحبه« با حضور 
فریدون صدیقی مطرح شد
مكالمه، مصاحبه نیست

روزنامه نــگار  و  روزنامه نــگاری  مــدرس   
مکالمــه،  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  پیشکســوت 
مصاحبــه نیســت، بــه بیــان تعریــف، ارکان و 
انــواع مصاحبــه، نحــوه انتخــاب موضــوع و 

پرداخــت. تنظیــم مصاحبــه 
»بازآمــوزی  کارگاه  در  صدیقــی  فریــدون   
مصاحبــه« کــه بــه همــت خانــه مطبوعــات 
اســتان همــدان و همــکاری  ایســنا برگــزار شــد، 
ــا  ــن دو نفــر ی ــه را پرســش و پاســخی بی مصاحب
چنــد نفــر بــه منظــور انتقــال یــک پیــام دانســت و 
اظهــار کــرد: مصاحبــه کننــده، مصاحبــه شــونده، 
ــانه و  ــری(، رس ــا غیرخب ــری ی موضــوع، پیام)خب

ــت. ــه اس ــب از ارکان مصاحب مخاط
ــان،  ــع زم ــه تاب ــه در مصاحب ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــتیم، اف ــدف هس ــدت، روش و ه ــکان، م م
ــال آن  ــر و انتق ــب خب ــور کس ــه منظ ــه ب مصاحب
ــرح  ــرای ط ــه ب ــه طوریک ــت ب ــب اس ــه مخاط ب
مطالبــات مــردم از مســئوالن، مــورد مواخــذه 
قــرار دادن مســئوالن در قبــال کــم کاری هایشــان، 
ــردم و  ــن م ــل بی ــردم، تعام ــه م ــانی ب اطــالع رس
مســئوالن، مهندســی افکارعمومــی، بــزرگ کــردن 
ــا  ــی ی ــل موضوع ــزی، تحلی ــا چی ــی ی موضوع
کســی، رفــع ســوءتفاهم و شــناخت جهــان یــک 
ــه  ــت ب ــه دس ــت ک ــواردی اس ــه م آدم از جمل

ــم. ــی زنی ــه م مصاحب
ــه عقیــده صدیقــی، رســانه ها کنش منــد نیســتند  ب
ــته  ــر داش ــگام خب ــع بهن ــر و توزی ــد خب ــه تولی ک
ــن  ــتند بنابرای ــی هس ــب واکنش ــه اغل ــند بلک باش

ــد. ــر کن ــر تغیی ــه دیــد در تولیــد خب بایــد زاوی
وی کار روزنامــه نــگار را تبدیــل ذغــال بــه 
المــاس دانســت و عنــوان کــرد: انتخــاب موضــوع 
مصاحبــه بایــد بدیــن گونــه باشــد کــه پاســخ بــه 

ــی دهــد. ــان مــدت و آت ــی، می ــاز آن نی
ــه  ــه را مصاحب ــک مصاحب ــت ی ــت شکس وی عل
ــوع  ــناخت روی موض ــدم ش ــت ع ــه عل ــده ب کنن
مصاحبــه، عــدم شــناخت روی مصاحبــه شــونده 
ــان  ــه دانســت و بی ــت مصاحب ــرایط و موقعی و ش
ــی- چالشــی،  ــامل عمق ــه ش ــواع مصاحب ــرد: ان ک
گســترده، آزاد، میزگــرد، مناظــره، بــا شــاهد عینــی، 
ــه اســت.این  ــا شــاهد مســتند تاریخــی و مباحث ب
را  مصاحبــه  تنظیــم  روزنامه نــگاری،  مــدرس 
ــی  ــی، گزارش ــخی، گزارش ــی- پاس ــامل پرسش ش
بــه عــالوه مصاحبــه و داســتانی- روایــی دانســت.

گفتنــی اســت؛ در کارگاه یکــروزه »بازآمــوزی 
مصاحبــه« کــه از ســری برنامه هــای گرامیداشــت 
ــه  ــود فریــدون صدیقــی ب ــگار  ب هفتــه روز خبرن
بیــان نحــوه ورود خــود بــه دنیــای روزنامه نــگاری 
پرداخــت و گفــت: یــادم هســت ســال 1351 کــه 
ــان  ــه کیه ــی وارد روزنام ــای فرقان ــاق آق ــه اتف ب
ــل  ــان در حداق ــرای کارم ــا ب ــات م شــدیم، امکان

خــود بــود.
وی ادامــه داد: آن زمــان در تحریریــه کیهــان یــک 
کیوســک بــود کــه در آن یــک تلفــن هندلــی بــود 
ــد و مشــهد  ــه بیرجن ــاًل ب ــتیم مث ــر می خواس و اگ
زنــگ بزنیــم، بایــد اول یــک شــماره را در تهــران 
ــا در  ــا. م ــه آنج ــد ب ــل می ش ــا وص ــم ت می گرفتی

ــگاری شــدیم. ــن شــرایطی وارد روزنامه ن چنی

آمار توریسم در ایران مبتنی بر روش های 
استاندارد جهانی

 یک فعال گردشگری از »روش های محاسبه آمار توریسم« نوشته 
و می گوید آمار ارائه شده از سوی معاونت گردشگری سازمان میراث 

فرهنگی، رشد ورود گردشگران خارجی به کشور را نشان می دهد.
آمارهایــی که در حوزه گردشــگری کشــورمان ارائه می شــود مثل 
همه جای دنیا مبتنی بر روش های علمی استانداردی است که مهم ترین 

این روش ها را باهم مرور می کنیم:
در کل روش هــای تحقیق و آمار در توریســم به دو بخش تقســیم 
می شود: آمارهای کمی و آمارهای کیفی. برای هرکدام از این دودسته 
نیز روش هــای مختلفی وجود دارد که هرکدام دارای شــاخص های 
منحصر به خود هستند. آمارهای کیفی عمدتًا از طریق مصاحبه و ارائه 
پرسشنامه به گردشگران انجام می شوند، اما برای به دست آوردن آمار 

کمی، روش های متنوع تری در دسترس قرار دارد.
توریسم ورودی 

توریســم ورودی شــامل فعالیت های یک بازدیدکننــده )ویزیتور( 
غیرمقیم در کشــور مرجع در یک ســفر، توریســم ورودی می شود. 
اگر فردی بیش از یک بار وارد کشــور مرجع شــود، طبیعتًا به تعداد 
ورود شمارش خواهد شد. مخارجی هم که این بازدیدکننده ها دارند 
به عنوان مخارج توریســم ورودی در نظر گرفته می شــود و عایدی 

مقصد کشور موردنظر را تشکیل می دهد.
 روش شمارش تعداد توریست های ورودی به کشور مرجع

جریان ورودی بازدیدکننده های بین المللی هم شــامل توریســت ها 
)بازدیدکننده هایی که شــب را می مانند( و هم شامل بازدیدکننده های 
روزانه )گردشگران گذری( می شود. داده های ورودی از منابعی مانند 
بایگانی های مدیریتی )مثاًل شــمارش ترافیــک و کنترل مهاجرین( و 
همچنین پیمایش ها از بازدیدکننده ها و تســهیالت اقامتی به دســت 

می آید. 
بســیاری از این آمارها نیز از آمارهای رســمی دولت ها یا بخش های 
توریسم کشــور، بایگانی های رســمی )مهاجرت، شمارش ترافیک، 
و ســایر روش ها( و پیمایــش مرزی یا ترکیبــی از آن ها جمع آوری 

می شوند. 
روش های شمارش دیگری هم در سراســر دنیا استفاده می شوند که 
عبارت اند از مشاهده دستی، مشاهده ویدیویی، دفاتر ثبت نام، شمارش 
در مکان ها و مناطق مختلف، شــمارنده های مکانیکی و الکترونیکی 
مانند درهای شــمارنده برقــی، ردگیری جی پی اس، شناســاگرهای 
ترافیک جاده ای، شــمارنده های وسیله نقلیه و افراد که با مگنومتر کار 
می کنند و " البته در این روش ها پس از شــمارش تعداد توریست ها 
در یک دوره زمانی معین، تعداد افرادی را که برای کار دائم به کشور 

مرجع واردشده اند از آمار کم می کنند. 
هر کشــور با توجه به هزینه ها، نیازمندی های نگهداری، وابستگی به 
زیرســاخت، ریسک خرابکاری یا تناسب برای مکان های دورافتاده و 

… این روش ها را انتخاب می کند .
 برای طراحی بهترین روش شــمارش تعداد توریست ها، بهترین کار 

این است که ترکیبی از روش های ذکرشده مورداستفاده قرار بگیرد.
شــاخص هایی مانند تعداد اتاق های پرشــده هتل ها، تعداد بلیت های 
فروخته شــده اماکن تفریحی، ترافیک هوایی، مالیات هتل ها، و میزان 
ارز واردشــده به کشــور مرجع نیز می توانند نقش آمار مکمل را ایفا 

کنند.
با پیشــرفت فنّاوری، روش هــای جدیدتری هــم روی کار آمده که 
می تواننــد به اطمینان و صحت آمــار بیفزایند. از میان این روش های 
 web crawlers جدید می توان به اســتفاده از خزنده های وب یا
از طریق اینترنت و موتورهای جست وجو، جمع آوری داده به صورت 
زنده با استفاده از تلفن های هوشمند و استفاده از دوربین های پیشرفته 

برای شمارش بازدیدکننده ها اشاره کرد.

■ دوبیتي:
پریشان روزگارم تا کی و چند پسندی خوار و زارم تا کی و چند  
گری سربار بارم تا کی و چند ته که باری ز دوشم برنگیری  

باباطاهر

■ حدیث:
امام هادی )ع(:

هر که تمامت دوستی خود را برای تو فراهم آوْرد ، تو نیز تمامت طاعت خود را برایش 
فرآهم آور ..         
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سینـما

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

■ قد  س2....................... ................. شبی که ماه کامل 

شد - نيوکاسل- قصرشيرين

■ فلسطين1 ...................... سرخ پوست - ايکسالرژ 

فلسطين 2.............................. شبی که ماه کامل شد

■ سينما کانون............................ ما همه باهم هستيم

■بهمن مالير.................... ...........  شبی که ماه کامل 

شد - زهرمار

■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

مریم مقدم  «

 بافــت تاریخی بازار همــدان که بیانگر هویت 
تاریخی شهر است در چند قدمی تغییر و تحوالت 
اجباری اســت . ایــن روزها تغییر ســیمای بازار 
طالفروش های همدان که از راسته بازارهای اصلی 
همدان است در چند قدمی نوسازی اجباری است. 
برخی مالکان و ارگانهــا در صورت دور ماندن از 
نظارت میــراث فرهنگی  موجــب نابودی چهره 

تاریخی این بازار خواهد شد. 
در آخرین نشست فعاالن بخش خصوصی با دولت 
در همدان ، بازاری ها می گویند بازار طالی همدان 
باید مسقف شود . برای دستیابی به این خواسته از 
سالهای گذشــته  اصناف اقدام به پای کار آوردن 
یک مشــاور کردند ؛ در طرح مشــاور که به اتاق 
اصناف ارائه شد مسقف شــدن این بازار با اجازه 
لفظی میراث لفظی اعمال شده است اما این  طرح 
به صورت کتبی توسط این ارگان دولتی مورد تایید 
قرار نگرفته اســت  . مدیرکل میــراث فرهنگی ، 
صنایع دستی و گردشگری همدان می گوید ؛ تایید 
این طرح باید با مجوز کتبی کارشناسان فنی سازمان 

مرکزی از تهران باشد. 
در این نشست ، استاندار خطاب به مدیرکل میراث 
فرهنگی اســتان تاکید کرد بــرای اعمال تغییرات 
استانداردهای الزم در اختیار مشاور طرح قرار گیرد؛ 
حال باید منتظر آخرین دستورات و تصمیمات ماند 

، آیا بازار طالفروشغان همدان مسقف می شود؟
 به نام مدرنیته به کام تغییرات 

حفظ بافت تاریخی و یادگارانی که گذشتگان برای 
ما به ارث گذاشــته اند از وظایف مهم نسل امروز 
اســت و نباید به بهانه بهسازی باعث تغییر سیمای 

بازار به صورت غیرکارشناسی باشیم.  
متاسفانه مدرنیته باعث شــده عده ای از مردم آثار 
قدیمی را کم ارزش بدانند. شهرهای تاریخی مانند 
همدان  به رغم پیشنه درخشان، امروزه با مشکالت 
پیچیــده و متعددی در رابطه با بناها و آثار تاریخی 
خود روبرو هســتند و در این میان، هسته شهرهای 
تاریخی که یادآور عظمت و رونق شهر سنتی است، 

به جهت مشکالت گوناگون از پرمساله ترین نقاط 
شهری در این مناطق به شمار می رود.

راســته بازارهای همــدان از ابتــدا به صورت 
سرپوشــیده و یا رو باز ســاخته شــدند و حاال 
در دهه های اخیر بنا بر خواســت کســبه و تغییر 
ســیمای آن بازارهای روباز  به سمت بازارهای 

سرپوشیده هدایت می شوند. 
صاحب محمدیان منصــور دکتری معماری ضمن 
تقســیم ویژگي هاي کالبدي بازار همدان به ســه 
دسته ســاختار، پوشــش و تزئینات، در این زمینه 
معتقد اســت : ســراهاي موجود در بازار همدان 
از تکرار یک مدول کــه حول یک فضاي مرکزي 
مي چرخد به وجــود آمده اند که از دو طرف به دو 
جرز آجري محدود مي شوند،جرزهاي آجري که بر 
روي پي هاي ســنگي قرار مي گیرند اساس ساختار 

سراهاي بازار همدان را تشکیل 
مي دهند.

وی معتقد است راسته هاي بازار 
همدان و ســراهاي آن به وسیله 
شطرنجي  راسته هاي  سري  یک 

به هم تنیده است.
محمدیــان منصور  با بیان اینکه 
برخــي از این راســته ها داراي 
ارزش معماري و برخي فاقد آن 
هستند برخي از راسته هاي بازار 
همدان داراي ســقف آجري و 

برخي نیز رو باز هستند.
در مــورد مرمــت بــازار وی 
پیش هســته  می گوید:  چندی 
اولیه بازار همدان مســقف شد 
که البته اجرای این طرح نیازمند 
مطالعه بیشتر بود .  پس از اجرای 
ســقف برای بازاْر  بهره برداری  
تاسیساتی از قبیل کابل های برق 

و .... که با ایجاد ســقف تداخل داشت، چالشهای 
عمده را موجب شد .

حاال در زمینه مســقف شــدن بازار طالی همدان 

می توان انتظار داشــت مطالعات کارشناسان و نظر 
مشاوران بر اســاس تغییر مسیر تاسیسات موجود 
رقم خورد  تا با توجه به  شکل ابتدایی بازار و تغییر 

به روزسیمای بازار مشکالت قبل تکرار نشود .
وی در زمینه مســقف شــدن بازار طال فروش ها  
میگوید : در اجرای این طرح بهتر است بار سنگین 
سقف بازار روی دوش مغازه هایی که دارای ارتفاع 
کم و زیاد و مصالح متفاوت هستند  تحمیل نشود  
و برای اجرای این طرح پیش زمینه هایی همچون 
اصالح  زیرســاختها و مطالعات منطبق با شرایط 

موجود انجام شود 
 پیشینه تجارت 

در همدان 
صنایع  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
دســتی و گردشگری همدان نیز 
در این زمینه میگوید : همدان به 
لحاظ جغرافیایي در مرکز تقاطع 
شاهراه هاي شــمال به جنوب و 
غرب به شرق قرار گرفته و حتي 
از ادوار ماقبل تاریخ یک چهارراه 
نظامــي- سیاســي و تجاري- 
کارواني به شمار مي آمده است از 
این رو این شهر به مرکز مبادالت 
باستان  ایران  بازرگاني  و  کاالیي 
تبدیل شــده بود و از تأسیسات 
مربوط به این امر از جمله بازار و 

بانک بهره مي برد.
تاریخچــه  پیرامــون  مالمیــر  
تشــکیل بازار در همدان، با بیان 
تجارت  رونق  بــر  اینکه عالوه 
در هگمتانه، صنعت نیز در این شــهر پیشــرفت 
چشــمگیري داشــت و صنایعي از جمله صنایع 
طــالکاري، زینگــري، ســفالگري و بافندگي با 

مهارت و تخصص منحصر به فردي دنبال مي شــد 
گفت: صاحبان این مشــاغل براي فروش و عرضه 
محصوالت و تولیدات خــود معموالً حول معابد 
و دروازه هــا تجمــع مي کردند و بــه این صورت 
راسته هاي اصناف و پس بازارهاي خرید و فروش 
اولیه شکل گرفت. و شکل بازار در راسته های فعلی 
نیز بر این اساس بود حال برای تغییرات در سیمای 
بازار الزم است استانداردهای مرمت بر اساس بافت 
تاریخی بازار توسط کارشناسان مطرح شود و این 

موارد مورد بررسی قرار گیرد. 
بنا به گفته  مقدســي به عنوان نخستین کسي که از 
بازار همدان در قرن چهارم هجري همزمان با دوران 
حکومت ســامانیان درباره بازار شهر همدان سخن 
گفته است ؛  شهر همدان سه ردیف بازار داشته که 
مسجد جامع در یکي از آنها بوده و ساختمان هاي 

کهن داشته است.
توصیف ابن حوقل پیرامــون بازار همدان در قرن 
چهارم هجري نیز بر این اســاس است که وی  نیز 
شهر همدان را بزرگترین شهر سرزمین جبال دانسته 
که در بازار آن قیمت کاال هــا ارزان، تنوع اجناس 

بسیار و تجارت در آنها رایج بوده است.
 بنابرایــن مي توان این گونــه نتیجه گرفت همدان 
در قــرن چهارم هجري کــه در آن دوران پایتخت 
حکومت آل بویــه بود نیز رونــق اقتصادي قابل 
توجهي داشته است.اگر چه به اشاره مقدسي و ابن 
حوقل قدمت هسته اولیه بازار کنوني همدان مربوط 
به دوره سامانیان است، اما به جز بناي کاروانسراي 
گلشــن که متعلق به عهد صفوي است بخش هاي 
عمده بازار کنوني در دوره قاجار و پهلوي ســاخته 

شده اند.
 این پیشــینه غنی بیانگر آن اســت که تغییرات در 
ســیمای بازار حتی اگر به بهانه مرمت باشــد باید 

حافظ هویت تاریخی این دیار باشد.

 معاون گردشــگری با بیان اینکه نرخ هتل های 
کشــور یک بار و در پایان شهریور هر سال تعیین 
می شود، متذکر شد: هتل ها اجازه ندارند قیمت ها 

را گران تر کنند.
به گزارش »ایســنا« قیمت هتل ها هر سال در نیمه 
دوم ســال با توجه به شاخص اثرگذار نرخ تورم 

تعیین می شود. 
بر این اســاس برآورد جامعه هتلــداران ایران در 
مهرماه سال گذشته برای دوره یک ساله، افزایش 
نرخ ها از 20 تــا 30 درصد بود. هرچند این میان 
نوســانات قیمــت کاالهای اساســی و خدمات، 
هزینه هــای اقامت را نیز بــاال و پایین کرد. ولی 

تیمــوری، معاون گردشــگری ســازمان میراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری درباره 
افزایش نرخ اقامت در هتــل که در کنار حمل و 
نقل، هزینه سفر را برای خانوار ایرانی گران کرده 
است و ضرورت کنترل آن، اظهار کرد: نرخ اقامت 
در هتل های ایران سالی یک بار در پایان شهریورماه 
در کمیته ای که نمایندگان هتلداران کشور، سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری و 
ســازمان حمایت از حقــوق مصرف کننده در آن 
حضور دارند، تعیین می شــود. بر اســاس همین 
تصمیم گیری، هتل ها اجازه ندارند در طول ســال 
نــرخ اقامت را باالتر از حد درنظر گرفته شــده، 

تعیین کنند. 
وی علــت گرانی در هتل های برخی شــهرها را 
کمبود زیرساخت در آن منطقه و نابرابری عرضه 
و تقاضا دانست و درباره ضرورت مداخله سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای 

کنترل قیمت ها، گفت: به طور کل مداخله سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری در 
نرخ کار حرفه ای نیســت، اما در شــرایطی که با 
کمبود هتل مواجهیم، حرفه ای هم نیســت قیمت 

اقامت در هتل ها را آزاد کنیم.
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