
 2019 ژوئـــن    16   1440 شـــوال   12   1398 خردادمـــاه   26 یکشـــنبه  
ســـال شـــانزدهم  شـــماره 3496  12 صفحــــــــــــه روزنامـــه + نیازمندیهـــا  2000 تومـــان 

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

C M Y K

خبر

4

ران
اي

خبر

2

خبر

2

ش
رز

و

7

قهرمانی نهاوند 
به لطف رنگ 
مدال

پاسخگوی
 137 همدان 
به طور رسمی 
راه اندازی 
می شود

منازل روستایی 
به صورت 
یکپارچه نوسازی 
می شوند

همکاری با 
کشورهای همسایه 
از اصول ثابت 
سیاست خارجی 
ایران است
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سنگی روی سنگ 
بند نیست!

 با عنایت به شــرایط موجــود جامعه 
و تأمــل بر اظهار نظرهای کارشناســان و 
خبرگان حوزه هــای مختلف به خصوص 

اقتصاد، به نظر می آید.

معضل پیاده راه اکباتان نوع مشاغل است
8
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبریک و تهنیت

شرکت خدمات گستر سامن

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت
 مدیرعامل شرکت شهرک های 

صنعتی استان همدان
 که نشان از لیاقت و مدیریت کارآمد شما 

دارد را صمیمانه تبریک عرض می نماییم. از 
خداوند متعال آرزوی توفیق روزافزونتان را 

خواستاریم.

تبریک و تهنیت

شرکت اکباتان سازه توان باختر-  کارخانه آسفالت ایران یول لر
کارخانه آسفالت آنادانا - حسن حجتی

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
 مدیرعامل شرکت شهرک های 

صنعتی استان همدان
جدید  سمت  در  حضرتعالی  شایسته  انتصاب   
را  توانمندی جنابعالی دارد  و  از درایت  که نشان 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، امید است 
در سایه الطاف الهی در راه خدمت همواره موفق 

و موید باشید.

تبریک و تهنیت

مدیریت و پرسنل شرکت عماد پیمان

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
بدین وسیله انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان 
مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت 

شهرک های صنعتی استان همدان
 تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدواریم شاهد 
استان  صنعت  بیشتر  هرچه  شکوفایی  و  رشد 
مهندس  آقای  موثر  خدمات  از  ضمنا  باشیم. 
کیوان گردان در طی دوران مدیریت ایشان کمال 

قدردانی را داریم.

کانال خبری                

 در تلگرام

همراهتان 

هستيم

@Hamedanpayam

@ bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیرمراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد            را به شماره 09035157351

ارسال  نمایید.
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بزرگداشت سی امین سال 
زعامت رهبر انقالب در همدان 

برگزار می شود

ابالغیه وزارت کشور در استان همدان در حال اجرا است

مهلت دو هفته اي براي حل مشکل 100 تولیدي

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان برای 1402 وعده داد

پایان ساخت سد خرم رود

بررسی ساخت و سازها در حریم غار  
در راه کارگروه ملی

راه جهانی شدن علیصدر
کوتاه می شود 
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سنگی روی سنگ بند نیست!
مهدی ناصرنژاد »

 با عنایت به شــرایط موجــود جامعه و تأمل بر اظهار نظرهای 
کارشناســان و خبرگان حوزه های مختلف به خصوص اقتصاد، به 
نظر می آید در کشــور عزیزمان به تناســب وسعت و گستردگی، 
اقلیــم چهار فصل، گوناگونی محصوالت قابل کشــت و همچنین 
هزاران ســال تجربه تولید و مصرف، ولیکن هنوز که هنوز است 
برنامــه ای مدون و منظم در حوزه کشــاورزی بــرای تأمین نیاز 
مصرف داخلــی و واقعی مردم و پشتوانه ســازی برای صادرات 

منظم و مطمئن وجود ندارد!
از پاییز ســال گذشته که تقریباً اکثر محصوالت زراعی و باغی و دامی 
تولیدکنندگان کشــورمان در کمال فراوانی وارد بازار شــد، اما گرانی 
نامتعارف بســیاری قیمت ها ســوال برانگیز و حیرت آور می نمود که 
انتظارها برای ورود سازمان های مسئول برای کنترل قیمت ها و کاهش 
احتمالــی نیز همچنان بی نتیجه ماند و جامعه فقط به برخی نوســان 
قیمت های زودگذر دلخوش بود که آن هم بیشتر شیب امیدوار کننده 
به ســود مصرف کننده واقعی به خود نگرفت و هم اینک که یک فصل 

پرمحصول از سال جدید هم می گذرد، آش همان و کاسه هم همان!
در همین حال انتظار می رفت بارندگی های خوب و امیدوار کننده سال 
آبی جاری منجر به یک فصل پرکشــت و پرتولید در کشورمان باشد 
که همین گونه نیز شد ولیکن به نظر می آید قیمت ها متناسب با افزونی 

کشت و تولید بسیاری از محصوالت نیست.
نمونه چنین مشــاهداتی هم اینک قیمــت نامتعارف برای محصوالت 
نظیر گوجه فرنگی و سیب زمینی و پیاز و سایر محصوالت جالیزی و 
از خانواده ســبزیجات است که فراوانی محصول آن مشهود است اما 
قیمت ها متناسب با انتظارها و واقعیت ها نمی باشد. هم اینک محصول 
سیب زمینی چهار گوشه کشورمان وارد بازار مصرف می شود اما قیمت 

این محصول حداقل سه برابر قیمت مدت مشابه سال گذشته است!
گفته می شــود مجوز صادرات محصوالت کشاورزی و جالیزی علت 
اصلــی گرانی چنیــن محصوالت در بازار داخلی اســت، اما یکی از 
دست اندرکاران سابق اتاق بازرگانی کشورمان امروز شنبه )25 خرداد 
ماه( در یک گفت وگوی تلفنی با برنامه صبحگاهی شــبکه سه منکر 
هر گونه تأثیر صادرات کاال بر قیمت های داخلی شــد و عقیده داشت 
موضــوع تولید برای صادرات جدای از تولید برای تأمین نیاز مصرف 
داخلی است. ولیکن گویا این دست اندرکار اتاق بازرگانی ایران اطالع 
ندارد که چنین سیاستی برای بازاریابی های بین المللی و صادرات کاال 
مختص کشورها و جوامعی است که استراتژی درست و برنامه ریزی 
شــده ای برای بازار داخلی و صادرات خود دارند و تعریف و برنامه 
مدونی هم به نام الگوی کشت در بخش کشاورزی  خود اجرا می کنند 
که مبتنی بر آمارهای دقیق و علمی  اســت و متناســب با نیاز واقعی 
مصرف داخلی و مازاد تولید می باشــد کــه عاقبت به صادرات منظم 

منجر می گردد. 
حال اگر قرار باشــد که تمام تولیدات کشــور مــا در خصوص یک 
محصــول خاص تکاپوی مصرف داخلی مــردم را ندهد و تقاضا به 
مراتب فراتر از عرضه محصول مورد نیاز باشد به نحوی که قیمت های 
نامتعارف و عنان گســیخته افزایش یابد، آن وقت چه توجیه درســتی 
می تــوان به عمل آورد، غیر از این اســت که در چنین شــرایطی هر 
کس با هر سطح سواد و آگاهی نسبت به شرایط اقتصادی روز کشور 
خود و دنیــا، غبغب باد کند و افاضه بفرماید کــه )ارزش پول ایران 
پایین اســت!(؟ غافل از اینکه مراد اصلی برای مشــتی دالل و واسطه 
پیشــه همانا کســب درآمد ارزی در بازارهای خارجی است و به هر 
نحو ممکن با مجوز یا بدون مجوز و به شــیوه قاچاق، این کاال و این 
محصول باید از مبدأ تولید به طور مستقیم روانه بازارچه های مرزی و 

خروجی های قاچاق بشود!
قطعاً در شرایطی که تمام منابع آب و خاک کشور اختصاص به کشت 
و تولید محصوالتی خاص نظیر گوجه فرنگی و سیب زمینی و هندوانه 
دارد و تولید هم به مراتب بیشــتر از ســال های قبل می باشد، ولیکن 
قیمت 7000 تومان و 6000 تومان برای یک کیلو ســیب زمینی انصافًا 
خیلی باالســت و در عرف اقتصادی، گوشت مرغ کیلویی 10 هزار و 
11 هزار تومان به مراتب ارزان تر از سیب زمینی قابل قاچاق می باشد! 
یادمان باشد که چندین سال اســت تمام نگاه ها و شعارهای سیاسی 
و راهبردی کشــورمان متوجه اقتصــاد و تولید و مقابله با تحریم های 
ظالمانه و تروریســتی دشــمنان می باشــد ولیکن هنــوز عماًل و در 
تصمیم گیری های اجرایی از برنامه ریزی علمی و ســاختاری در این 

حوزه عاجز مانده ایم.

1- اصولگرایان اســتان قصد دارند از چهره های جوان اصولگرا برای 
داوطلبی در انتخابات در حوزه های انتخابیه استان بیشتر استفاده کنند. 
گویا توجه به چهره های جوان که در سطح ملی نیز مطرح شده باشند، 
در اولویت اصولگرایان برای حمایت انتخاباتی اســت. گفتنی است 
برخی از این داوطلبان احتمالی از هم اکنون در حوزه انتخابیه مدنظر 

حضور فعالی دارند و در مراسم فعاالنه شرکت می کنند.
2- برخی احزاب اصالح طلب اســتان همچنان گرفتار بحث محک 
هســتند. گویا طرح مبحث محک اصالح طلبان از سوی استاندار به 
آنها گران آمده است. گفتنی است در تداوم این بحث نوعی لجبازی و 
اصرار به افتراق و اصرار بر برهم زدن ائتالف احتمالی در انتخابات به 

خصوص با اعتدالیون  قابل ارزیابی است. 
۳- از داوطلبان احتمالی زن در استان خبری نیست. گویا زنان هنوز به 

جمع بندی برای داوطلبی نرسیده اند.
 گفتنی است گویا زنان از مجلس دنبال سهم سی درصدی نیستند و به 

همین دلیل تحرک کمتری دارند.

اما و اگرهای وام های اشتغال 
رونق تولید را جدی بگیرید

فیض ا...مظفرپور »

 مهمترین مشکل کشور در حال حاضر موضوع اقتصاد است و شاید 
به همین دلیل است که می گویند اتاق جنگ آمریکا از پنتاگون به وزارت 
خزانه داری منتقل شــده اســت و امروز ظالمانه ترین و بی سابقه ترین 

تحریم ها در 40 سال گذشته را علیه کشورمان به اجرا گذاشته است.
مشــکالت اقتصادی در یک دهه گذشــته ایجاب می کرده رهبر معظم 

انقالب نام سال ها را از موضوعات اقتصادی انتخاب و اعالم نمایند.
موضوعاتی چــون همت مضاعف و کار مظاعف، صرفه جویی اقتصاد 
مقاومتی حمایت از کاالی ایرانی و امسال که سال رونق تولید نام گذاری 

شده است.
در دل همه این نام ها اگر دقت کنیم موضوعی به نام اشتغال و تولید بیش 
از بیش دارای اهمیت اســت. زیرا که تولید و اشتغال است که می تواند 
کشور را از مشکالت فعلی به سالمت عبور داده و در مقابل تحریم های 

ظالمانه واکسینه نماید.
در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعالمی از طرف رهبر معظم انقالب 

نیز به موضوع تولید و اشتغال توجه ویژه ای شده است.
یکی از موضوعات اساسی در رونق تولید سرمایه در گردش واحدهای 

تولیدی کوچک و بزرگ است.
ایجــاد و راه انــدازی واحدهــای تولیــدی بــزرگ معمــوالً نیاز به 
سرمایه گذاری های کالن دارد که از طرف سرمایه گذاران خصوصی در 

داخل و خارج امکان پذیر است.
و نوع دوم از طریق سرمایه گذاری و حمایت مالی بانک ها و بنگاه های 

اقتصادی دیگر است.
در خصوص وام هایی که بانک هــا به واحدهای تولیدی ارائه می دهند 
همواره چالش هایی وجود داشته که موجبات انتقادات شدید از عملکرد 
بانک ها در این زمینه می شــود. در این زمینه می تــوان به نقدهایی که 
محمدناصر نیکبخت اســتاندار ســابق که به مرد اول اقتصادی استان 

معروف بود استناد کرد.
که بارها در جلســات و حتی از طریق رســانه ها عملکردها بانک ها را 
در زمینه حمایت از تولید و اشتغال ناکافی می دانست. اگر چه بانک ها 
نیز برای خود دالیل و معذوراتی دارند که یکی از مشــکالت آنها عدم 

بازگشت وام های اختصاص داده شده است.
مشکل دیگر تضمین این وام ها است که دریافت کنندگان و متقاضیان وام 

با مشکالتی در زمینه معرفی ضامن مواجه هستند.
همچنین روند اداری طوالنی اعطای وام در سیســتم بانکداری کشور 
یکی دیگر از مشــکالت پیش پای تولیدکنندگان اســت. ولی شــاید 
بزرگترین مشکل بانکداری کنونی سود باالی تسهیالت اعطایی از طرف 
بانک هاست که منجر می شود قیمت تولیدات افزایش یافته در حقیقت 
بهره وری کاهش می یابد. و این ســودهای باال منجر به ورشکســتگی 
واحدهای تولیدی و عدم برگشت سرمایه بانک ها و ایجاد مشکلی به نام 
مطالبات معوق بانک ها می شود که در حال حاضر رقمی نجومی است.

و بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های کشور را به همراهی دولت و 
مجلس و قوه قضائیه برای وصول طلب بانک ها به یاری دعوت می کند. 
و امروزه پرونده های زیادی در این خصوص در قوه قضائیه مفتوح است 

و برخی فسادهای اتفاق افتاده نیز بی ارتباط با وام ها نیست.
نکته مهم ولی آمارهایی اســت که همواره از طرف مسئولین دولتی و 
به ویژه بخش های اقتصادی در کشــور و در استانداری ها در خصوص 
حمایت از تولید و اشتغال و تعداد وام های اعطا شده ارائه می شود که 
همواره درســتی این آمارها مورد مناقشه کارشناسان می باشد. و برخی 

این آمارها را واقعی ندانسته بلکه یک نوع آمار سازی می دانند.
استاندار جدید همدان بارها اعالم کرده که مدیران استان نباید آمار سازی 
کنند بلکه واقعیت ها را به جامعه اعالم کنند. ولی باز هم راستی آزمایی 
این نوع آمارها تاکنون انجام نگرفته اگر چه از زمان بهروز مرادی تاکنون 
استانداران همدان وعده راستی آزمایی آمار را داده اند ولی این امر محقق 
نشده است و تا زمانی که راســتی آزمایی صورت نگیرد همچنان این 
آمارها در هاله ای از ابهام قرار خواهند گرفت و با سواالت جدی روبرو 

خواهند بود.
یکی از این آمارها نیز آمار وام های خوداشتغالی است که با واقعیت های 

موجود واحدهای تولیدی کوچک سازگاری ندارد.
برخی آمارهای غیررسمی که از طرف یکی از نمایندگان در خصوص 
وام های خود اشتغالی شهرستان ها ارائه شده که بسیار پایین تر از آمارهای 

اعالم شده است.

۱۲طرح تولیدی کشاورزی نهاوند افتتاح شد

 فرماندار نهاوند از بهره برداری 12 طرح تولیدی و عمرانی با حضور مسئوالن استانی 
و شهرستانی خبرداد.

مراد ناصری در آئین افتتاح پروژه بره پرواری 1000 رأســی در روســتای ظفرآباد و 
پروژه گلخانه ســبزی و صیفی جات در روستای فهرومند گفت: برای بهره برداری از 
ایــن طرح ها مجموعا 58 هزار و 500 میلیون ریال از ردیف اعتبارات اســتانی هزینه 

شده است.
ناصری گفت: ســوددهی در فعالیت های صنعتی شهرستان انگیزه سرمایه گذاری در دیگر 

بخش های تولیدی را مضاعف می کند و این تسهیالت از بخش اعتبارات اشتغال روستایی 
که سال گذشته برای طرح های اشتغالزای شهرستان مصوب شده بود تامین شده است، که 

با آورده سرمایه گذار منجر به تولید و ایجاد اشتغال در شهرستان شده است.
فرماندار شهرســتان نهاوند اضافه کرد: با توجه به اینکه طرح های مورد بهره برداری جهاد 
کشاورزی در 12 روستا قرار دارد بنابراین بیش از 100 خانوار از عواید و نتایج این طرح ها 

بهره مند می شوند و برای 90 نفر نیز اشتغالزایی خواهد شد.
وی در پایان به طرح های قابل بهره برداری این شهرســتان اشاره کرد و گفت: طرح هایی 
که در هفته جهاد کشــاورزی مورد بهره برداری قرار می گیرند شامل پنج واحد بره پرواری 
بــا مجموع یک هــزار و 800 راس، دو واحد گلخانه ســبزی و صیفی به حجم 27 هزار 

هکتار است.
رئیس جهاد کشاورزی نهاوند هم  از مبارزه با سن مادر در 4 هزار و 2۳5 هکتار از مزارع 

کشاورزی این شهرستان خبر داد.
حسین خردمند با اعالم اینکه مبارزه با سن مادر و پوره سن غالت در مزارع نهاوند،آغاز 
شده است، گفت: از ابتدای فصل مبارزه تاکنون در 4 هزار و 2۳5 هکتار از مزارع شهرستان 

نهاوند مبارزه باسن مادر انجام شده است.
وی با اشاره به مبارزه با پوره سن غالت در 2 هزار و 522 هکتار از مزارع غالت شهرستان 
نهاوند گفت: با توجه به حجم باالی بارندگی های بهاری و کاهش تراکم جمعیت ســن؛ 

سطح مبارزه با این آفت نسبت به سال های گذشته کاهش داشته است.

آتش سوزی در منطقه چایان شهرستان بهار 
 2 هکتــار از اراضی منابع طبیعی منطقه چایان شهرســتان بهار در 

آتش سوخت. 
مدیر کل منابع طبیعی استان  درباره  آتش سوزی روز گذشته  در شهرک 
صنعتی بهاران و کوه های پشت روستای چشمه قصابان  گفت: این آتش 
ســوزی داخل اراضی ملی و منابع طبیعی بوده و به احتمال زیاد علت 

آتش سوزی عامل انسانی است.
اســفندیار خزایی ادامه داد:  نیروهای منابع طبیعی به همراه نیروهای 
آتش نشــانی در منطقه حاضر شدند و مبادرت به اطفاء حریق کرده 
انــد که در این حادثه2 هکتار از مراتع منطقه چایان شهرســتان بهار 

در آتش سوخت.
وی در  پاســخ به این سوال که برای پیشگیری از چنین آتش سوزی ها 
چه تدابیری اندیشیده شــده است گفت: ما در شهرستان ها گروه های 
اطفاء حریق با تجهیزات وماشــین های مجهز فعال داریم که در چنین 

مواقعی بالفاصله  در محل حضور پیدامی کنند.
 وی در ادامه توضیحاتی از 4 فقره آتش سوزی همچنین اطفاء حریق در 
ایام تعطیالت عید فطر  در محدود  شهر همدان خبر داد و اظهار داشت: 
با توجه به اینکه درفصل گرما قرارداریم نیاز است مردم آمادگی بیشتری 

در مواجه با آتش سوزی داشته باشند.

 کنگره بزرگداشــت سی امین سال زعامت 
رهبر انقــالب در هفت بخش علمی و فقهی، 
نظامی، سیاست داخلی، ادبی- هنری، سیاست 
خارجی و بعد فکری و شخصی در درالجهاد 

همدان برگزار می شود.
روز گذشته نخستین جلســه سیاست گذاری 
ســتاد بزرگداشت سی امین سال زعامت مقام 
معظم رهبری با حضور جمعی از مســئوالن 

استان همدان برگزار شد.
■ حجت االســالم حبیب ا... شــعبانی در این 
جلسه اظهار داشت: موضوع بررسی سی امین 
سال زعامت مقام معظم رهبری به دلیل اهمیتی 
که دارد هم اکنون توسط رسانه های خارجی و 
برخی رسانه های داخلی مورد توجه قرار گرفته 
و مطالبی منتشر می شود که همین موضوع نیز 

پرداختن به این مهم را ضروری می کند.
وی با بیــان اینکه هــدف از پرداختن به این 
موضوع تبیین شخص نیست بلکه پرداختن به 
موضوع سیاســت ورزی دینی است، گفت: ما 
می خواهیم سیاست ورزی دینی و کارآمدی آن 
را در طول این سی سال که بسیار مورد هجمه 

واقع شده است، نشان دهیم.
نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان با تاکید 
بر اینکه ما نمی توانیم منتظر دیگران و شــاید 
برخی شهرهای دیگر مانند قم و تهران باشیم 
تا دست به برگزاری چنین برنامه ای بزنند، ابراز 
کرد: خوشبختانه ظرفیت های واحد موجودی 
در اســتان وجود دارد و مــا می توانیم ضمن 
بهره گیری از ظرفیت های کشوری این برنامه 

را به درستی و در زمان معین برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون کمیته های مختلف 
شــکل گرفته و می توان، مطالبات، ســواالت، 
ابهامــات و دیگر موارد ضروری را از ســطح 
جامعــه جمع آوری و با ارائه آنها به کمیته های 
مختلف، متناســب با آنهــا برنامه ریزی کرد و 
گفت: خوشبختانه از نظر محتوایی بسیاری از 
موسسات از سال ها پیش در این عرصه فعالیت 
کرده اند و در نتیجه مــا نیازی به جمع آوری 
موضوع و محتوا نداریم و تنها باید در عرصه 

انتشار این مسائل برنامه ریزی کنیم.
بــه گزارش تســنیم ، شــعبانی تصریح کرد: 
ما می توانیــم به مدت یک هفتــه از ظرفیت 
ســخنرانان اســتانی برای آماده شدن فضای 
جامعه استفاده کرده و پس از آن یک همایش 
دو روزه با حضور ســخنرانان کشوری برگزار 

کنیم.
وی عنوان کرد: آنچــه در این عرصه اهمیت 
دارد کمیــت و کیفیــت حضور افراد اســت 
کما اینکه باید فعالیت های این برنامه توســط 
رسانه های اســتان به نحو احسن پوشش داده 

شود تا نتیجه مطلوب به دست آید.
■ مدیــر حوزه های علمیه همــدان نیز اظهار 
داشــت: آنچه که در این برنامــه حائز اهمیت 
است پرداختن به ابعاد مختلف نظام اسالمی و 
پاسخ دادن به سواالت مردم درباره موفقیت ها 

و نقاط ضعف نظام اسالمی است.
آیت ا... موســوی اصفهانی تصریح کرد: ما باید 
بتوانیــم ابعادی مانند استکبارســتیزی نظام را 
برای مردم تبیین کرده و به سواالت آنها درباره 
اینکه چرا توانسته ایم در طول این مدت فقر را 
به طور گسترده ریشه کن کنیم یا چرا عدالت 
به طور کامل در جامعه محقق نشــده اســت، 

پاسخ دهیم.
مدیرحــوزه  علمیه همدان مطرح کرد: پاســخ 
دادن بــه این شــبهات و ارائــه راهکارهای 
عملیاتی از جمله نکاتی است که باید در ستاد 
بزرگداشــت سی امین سال زعامت مقام معظم 

قرار  توجه  مــورد  رهبری 
گیرد یعنی مــا باید بتوانیم 
به عنوان یک اســتان الگو 
منویات رهبر معظم انقالب 
را در حد اعالء محقق کنیم.

■ فرمانده ســپاه همدان نیز 
با تاکید بر اینکه متاســفانه 
امروز کشــور در شرایطی 
قرار گرفتــه که ما خودمان 
را موظــف کــرده ایم تنها 
در مقابل تهاجمات دشمن 
عکس العمل نشــان دهیم، 
اظهــار داشــت: مــا باید 
خودمان برنامه ریزی کرده و 
از این حالت انفعال خارج 

شویم.
مظاهر مجیدی بیان کرد :در 
طول این سی سال ما کمتر 

ســعی کرده ایم از حالت پدافندی خارج شده  
و عملکردی آفندی داشته باشیم بنابراین باید 
به این موضوع نیز به عنوان یک برنامه آفندی 

نگاه کنیم.
وی بــا تاکید بر اینکــه ضرورت های امروزه 
کشور می طلبد ولو در اندازه یک کار کوچک 

در این عرصه قــدم برداریم، گفت: هر کاری 
آغازی دارد  واگر استان همدان در این عرصه 
اثرگذار قدم بردارد می تواند در سطح کشور نیز 

فتح باب کند.
مجیدی  تصریح کــرد: نباید از انجام این کار 
به دلیل عظمت و ابعاد مختلفی که دارد واهمه 
داشته باشیم چرا که همیشه این کارهای نکرده 

هستند که ایراد ندارد.
وی افــزود: امــروز جوانان ســواالتی درباره 
انقالب اسالمی دارند که پاسخی برای آنها داده 
نشده است و ما می توانیم از این ظرفیت برای 

پاسخگویی به سواالت آنها استفاده کنیدو
■ مدیر کل تبلیغات اسالمی 
استان هم با تاکید بر اینکه ما 
باید با برگزاری این همایش 
الگوی  دنبال نشان دادن  به 
مقام  و  امــام)ره(  مدیریتی 
معظم رهبری و اثبات اینکه 
دین می تواند در عرصه های 
مختلف کارکرد داشته باشد، 
گام برداریــم، تصریح کرد: 
مردم بایــد بدانند که  طول 
این سی سال کشور با نظام 
پیشــرفته  والیی  مدیریتی 

است.
نظیــری  حجت االســالم 
تصریح کــرد: کاری که ما 
می خواهیــم انجــام دهیم 
ابعاد  بســیار مهم و دارای 
مختلف اســت چرا که هم 
اکنون تنها کســی که توانسته یک اثر فاخر در 
حوزه اندیشه امام)ره( و رهبری ارائه دهد آقای 
خسروپناه هســتند که با تمام عظمتی که کار 
ایشان دارد باز هم برخی می گویند کار ایشان  

آنطور که باید، نبوده است.
مدیرکل تبلیغات اســالمی همــدان گفت: ما 

با برگــزاری همایش های مختلــف با عنوان 
سی امین سال زعامت مقام معظم رهبری باید 
در عرصــه کارآمدی نظام اســالمی و والیت 
فقیه در جامعه حرکت کنیــم تا بتوانیم دیگر 

موضوعات را نیز بیان کنیم.
■ دبیر ستاد بزرگداشت سی امین سال زعامت 
مقام معظم رهبری  نیز اظهار داشت: مقدمات 
این کار از ســال گذشــته آغاز شده و امسال 
نخستین جلسه سیاست گذاری آن تشکیل شد.

علی بقایی با تاکید بر اینکه این برنامه به هیچ 
عنوان یک برنامه سازمانی و ابالغ نیست بلکه 
بســیجیان تصمیم گرفتند این برنامه را برگزار 
کنند، افزود: هر سال در 14 خرداد ماه به تبیین 
و معرفی شــخصیت امام رحمــة ا... علیه می 
پردازیم اما کســی به نعمت وجود مقام معظم 
رهبری و دستاوردهای سی سال زعامت ایشان 

نمی پردازد.
وی تصریح کرد: مردم همدان در دهه های اخیر 
مورد نگاه مهربانانه و توجه ویژه رهبری قرار 
داشتند، نگاهی که از زمان دوران دفاع مقدس 

تا به امروز ادامه یافته است.
دبیر ســتاد بزرگداشت سی امین سال زعامت 
مقام معظم رهبری گفت: اگرچه بررسی ابعاد 
شخصیتی و ویژگی های مقام معظم رهبری کار 
بســیار سختی است اما ما تصمیم گرفته ایم در 
هفت حوزه علمی و فقهی، نظامی، سیاســت 
داخلی، ادبی- هنری، سیاست خارجی و بعد 
فکری- شــخصیتی به تبیین شخصیت رهبر 

معظم انقالب بپردازیم.
بقایی با اشــاره به اینکه شورای سیاستگذاری 
بایــد در حد و توان خــود و با اســتفاده از 
ظرفیت های کم نظیری که در رسانه های استان 
وجود دارد، اقدام به برگزاری این همایش کند، 
عنوان کرد: ما می خواهیم شخصیت و عملکرد 
رهبر انقالب در طول ۳0 سال  گذشته را برای 

جامعه تبیین کنیم.

 بیــش از 50 درصــد ســاختمان های 
آســیب دیده در ســیل اخیر خانه های گلی 
بوده و با توجه بــه تخصیص اعتبارات در 
این حوزه شاهد نوســازی یکپارچه منازل 

روستایی خواهیم بود.
اســتاندار همدان در کارگروه بازســازی و 
نوســازی مناطق سیل زده اســتان همدان، 
با اشــاره به اقدامات انجام شــده در مناطق 
ســیل زده خاطرنشــان کرد: تاکنون بیش از 
8 هزار و 557 واحد مســکونی کارشناسی 
شده که از این تعداد 819 واحد در شهرهای 
اســتان و 7 هزار و 7۳8 مورد در روســتاها 
بوده که در صــورت وقوع خطر مجدد این 

منازل در امان هستند.
به گزارش ایســنا منطقه همدان، سیدسعید 
شاهرخی از تعمیر 9 هزار و 5۳1 واحد دیگر 
پس از وقوع ســیل خبر داد و گفت: از این 
تعداد هزار و 595 واحد در شهرها و 7 هزار 
و 9۳6 واحد در روســتاها بوده و در ادامه 2 
هزار و 472 واحد نیز مورد ارزیابی نیروهای 

متخصص قرار گرفته است.
وی بابیــان خســارت های ناشــی از ســیل به 
بخــش کشــاورزی، افــزود: در زمــان وقــوع 
ــیل  ــری از ورود س ــه جلوگی ــیل به منزل س
بــه شــهرها بــا رضایــت کشــاورزان آب بــه 
ــادی  ــارت های زی ــت و خس ــزارع هدای م
ــد  ــتان وارد ش ــاورزی اس ــش کش ــه بخ ب
ــران شــود. ــد هرچــه ســریع تر جب ــه بای ک

شــاهرخی تصریــح کــرد: طبــق مصوبــات 
ــغ 266  ــد، مبل ــرر ش ــه مق ــورت گرفت ص
ــه  ــوض ب ــان تســهیالت بالع ــارد توم میلی
کشــاورزان در آســتانه پرداخــت اســت کــه 
ــت  ــرای پرداخ ــریع تر ب ــه س ــد هرچ بای

پیگیــری شــود.
وی از دســتگاه های اجرایی خواست تا در 
حوزه بازســازی و نوســازی خسارت های 
ناشی از ســیل منتظر تخصیص منابع مالی 
نباشــند و از اعتبارات شخصی موجود در 
ادارات اســتفاده کرده و روند اجرایی خود 

را ادامه دهند.

 شهردار همدان از راه اندازی رسمی مرکز 
1۳7 رســیدگی به درخواســت های مردمی 
شــهرداری همدان در روز 28 خردادماه خبر 
داد. عبــاس صوفی در جمــع خبرنگاران از 
راه اندازی رســمی مرکز 1۳7 رســیدگی به 
درخواست های مردمی شهرداری همدان در 
روز 28 خردادمــاه پس از گذشــت 15 ماه 
تالش خبر داد و اظهار کرد: ماهیت این مرکز 
خدماتی به عنوان پل ارتباطی بین شهروندان 

و مدیران شهری است.
وی بــا بیان اینکه در مدت کوتاه آزمایشــی 
فعالیت این مرکز با رضایت مندی حداکثری 
شــهروندان همراه بود، گفت: مرکز 1۳7 با 
انتقال مسائل و مشکالت به واحدهای اجرایی 
شهرداری موجب وحدت رویه کاری در شهر 
و سرعت بخشی به حل مشکالت شده است.
به گزارش فارس شــهردار همدان با تأکید 
بــر اینکه مرکز 1۳7 بهتریــن مرجع، مأخذ 
و مخزن داده های مدیران شــهری همراه با 
بررســی و تحلیل اســت، بیان کرد: بر این 

اساس مدیران شهری از نیازهای واقعی مردم 
شــناخت پیدا می کنند که در این بین حدود 
12 هزار مورد مشــکل طی 9 ماهه گذشته 

برطرف شده است.
ــان اینکــه در ایــن مرکــز حــدود  ــا بی وی ب
شــهروندان  بــه  خدمــت  یک هــزار 
ارائــه می شــود، افــزود: اولویــت قــرار 
دادن رســیدگی بــه مشــکالت مردمــی، 
برنامه ریــزی  و  بیشــتر  خدمات رســانی 
رفــع دغدغه هــای واقعــی شــهروندان از 
اولویت هــای مدیریــت شــهری همــدان 
ــدازی مرکــز 1۳7، جهــش  ــه راه ان اســت ک
مهمــی بــرای رفــع مشــکالت شــهری مردم 

می شــود. محســوب 
صوفــی تصریح کرد: شــهرداری همدان به 
عنوان یکی از دستگاه های خدماتی، اجتماعی 
و مدنی محور در شهر، ارتباط بسیار نزدیکی با 
اقشار مختلف جامعه دارد و بی تردید موفقیت 
در گرو ارتباط مستمر و شناخت همه جانبه 

مطالبات شهروندان است.

منازل روستایی به صورت یکپارچه 
نوسازی می شوند

پاسخگوی 137 همدان 
به طور رسمی راه اندازی می شود

بزرگداشت سی امین سال زعامت 
رهبر انقالب در همدان برگزار می شود

مردم همدان در دهه های 
اخیر مورد نگاه مهربانانه 
و توجه ویژه رهبری قرار 
داشتند، نگاهی که از زمان 
دوران دفاع مقدس تا به 

امروز ادامه یافته است
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خبر خبر

انتهای پیاده راه اکباتان بدون هیچ برنامه ای
 ۲۲ سال مسدود است!

 رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه 22 سال است از انسداد انتهای پیاده راه اکباتان 
می گذرد گفت: میراث فرهنگی تنها این مســیر را مسدود کرده و برنامه ای برای استفاده 

بهینه از آن ارائه نمی دهد.
حسین محرابی در گفت و گو با فارس با بیان اینکه پیاده راه اکباتان و تپه باستانی هگمتانه 
فرصتی اســت که امروز برای کسبه به تهدید بدل شده است اظهار کرد: بدون تردید آثار 
باستانی چون هگمتانه برای هر شهری یک فرصت بی نظیر برای رونق گردشگری و کسب 

و کار به حســاب می آید اما امروز به دلیل نبود برنامه و مدیریت مناســب به یک دغدغه 
تبدیل شده است.

وی افــزود: کســبه پیاده راه اکباتان و راســته بازارهای منشــعب از آن همچون راســته 
آهن فروش ها با مشــکل مواجه شدند در حالی که باید رونق این منطقه در بهترین سطح 

خود باشد و همه خواهان حضور در این منطقه باشند.
رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه متأســفانه 22 سال است از انسداد انتهای پیاده راه 
اکباتــان می گذرد تصریح کرد: میراث فرهنگی تنها این مســیر را مســدود کرده و هیچ 
برنامه ای برای اســتفاده بهینه از آن ارائه نمی دهد و تنها باعث قفل شــدن کســب و کار 
و عبور و مرور این منطقه شــده است.وی ادامه داد: اگر از همان سال های ابتدایی برنامه 

مدونی برای رونق صنعت گردشــگری در این منطقه دیده می شد امروز نه تنها معضالت 
اجتماعی چون اعتیاد و کســادی کســب و کار در این ناحیه وجود نداشت بلکه یکی از 

قطب های گردشگری استان و چه بسا منطقه شده بود.
محرابی خاطرنشــان کرد: همه ما به اهمیت این منطقه و البته پیاده راه شدن خیابان اکباتان 

واقف هستیم اما این موارد باید به نفع مردم و رونق اقتصادی ختم شود.
وی با بیان اینکه ایجاد رکود به نام میراث فرهنگی باعث مخدوش شدن این حوزه مهم و 
داشته عظیم تاریخی، فرهنگی و اقتصادی می شود گفت: زمانی که به نام میراث فرهنگی 
در منطقه ای بن بست ایجاد می شود و این مسأله زمان زیادی طول می کشد اعتماد عمومی 

برای حفظ میراث فرهنگی از بین می رود.

اجرای کفپوش بتنی در تمامی پیاده راها 
شهر شیرین سو

 کبودراهنــگ- خبرنگار همدان پیــام: کفپوش بتنــی برای تمام 
پیاده روهای ســطح شــهر شیرین ســو اجرا می شــود و امسال تمام 

پیاده روهای معابر اصلی و فرعی جالیز می شوند.
شــهردار شیرین ســو با اعالم این خبر افزود: در راستای اشتغال زایی 
و اســتفاده بهینه از منابع مالی، شهرداری شیرین سو، تولید سنگ های 
مصنوعی و کفپوش بتنی را در دســتور کار خود قرار داده و در حال 

حاضر از تولیدات خود برای کفپوش معابر استفاده می کنند.
سیدمصطفی موسوی با اشاره به افزایش 125 درصدی بودجه عمرانی 
شــهرداری شیرین سو در ســال جاری خاطرنشــان کرد: تمام سعی 
همکارانمان در شــهرداری این است که پروژه های عمرانی پیش بینی 

شده به طور کامل اجرا شوند.
وی در خصوص افزایش قیمت مصالح و دستمزد نیروی کار و سایر 
ملزومات پروژه های عمرانی گفت: افزایش قیمت ها و نقدی شــدن 
معامالت و خریدهای شهرداری پیشبرد کار را با دشواری مواجه کرده 

است ولی نباید دلیل بر توقف اجرای پروژه ها و آبادانی شره باشد.
شــهردار شیرین ســو در پایان اظهار داشــت: با اجرای کفپوش بتنی 
پیاده روها چهره مالیر ســطح شهر دگرگون می شــود و انتظار داریم 
شــهروندان عزیز، در حفظ و نگهداری آن کوشــا باشند تا شهرداری 

متحمل هزینه های دوباره کاری نشود.

کشف یک دست کند
 در محله دو خواهران نهاوند

 رئیس میراث فرهنگی نهاوند گفت: در گمانه زنی ها به سرپرستی 
پروفسور رهبر غار دست ساز انسانی به عمق 50متر کشف شد.

 محسن جانجان گفت: حدود دو هفته است که فصل چهارم کاوش ها 
در معبد الئودیسه در شهرســتان نهاوند به سرپرستی پروفسور رهبر 
باستان شناس ارشد کشور آغاز شــده است و در جدیدترین کاوش 
غاری دست ســاز به قطر 1مترو نیم دهنه و فعال 50متر عمق کشف 
شــده است.وی گفت: در حال حاضر 4نفر مخصوص کاوش در این 
غار دســت ساز انســانی با قدمت تاریخی  مشــغولند و با کنار زدن 

خاک های دستی در حال رسیدن به عمق آن هستند.
جانجــان افزود: هنوز در مراحل اولیه کاوش در این غار هســتیم که 
جنس اطراف آن از سنگ های بسیار سخت و به اصالح محلی کمر یا 
سنگ سخت است.وی بیان کرد: آنچه که در این کاوش حائز اهمیت 
اســت که انسان های قدیم با چه وســیله ای این غار را در این منطقه 
سنگ الخی و با چه وســیله ای حفر کرده اند.رئیس میراث فرهنگی 
و صنایع دســتی نهاوندگفت: در باالی این غار که در بافت تاریخی و 
قدیمی نهاونــد قرار دارد چندین منزل قدیمی وجود دارد که احتمال 
می رود گریز یا پناهگاهی باشد.پروفسور رهبر سرپرست کاوش معبد 
الئودیســه در نهاوند درباره این غار گفت:این غار دستکند  و حدود 
50 متر اســت.مهدی رهبر درباره قدمت و طول نهایی این دست کند 
و اینکه به کجا ختم می شود هم گفت:کارشناسان میراث فرهنگی در 

حال بررسی این موارد و رسیدن پاسخ هایی برای آن هستند.
این باستان شناس  گفت: بعد از اظهار نظر کارشناسان و جمع بندی در 

خصوص این دست کند اظهار نظر قطعی و نهایی اعالم خواهد شد.

 آق گل حق آبه اش را می خواهد
 تاالب آق گل پس از 10 ســال توانســت به ظرفیت واقعی خود 
برسد البته کاهش رواناب های سطحی علت اصلی خشک شدن تاالب 

در طول این سال ها بوده است.
آق گل تاالبی فصلی و طبیعی در 20 کیلومتری شمال شرقی شهرستان 
مالیر در مرز بین اســتان همدان و مرکزی از سال 88 به عنوان منطقه 
شــکارممنوع به اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان واگذار 

شده است.
به مناسبت هفته محیط زیست یک تور رسانه ای بازدید از این منطقه 
با حضور جمعی از خبرنگاران و مسئوالن اداره محیط زیست همدان 
برگزار شــد تا از نزدیک آبگیری حداکثری این تاالب مورد مشاهده 

قرار گیرد.
بــه گزارش  فارس در این بازدید رئیس اداره نظارت بر امور وحوش 
اداره کل محیط زیســت اســتان همدان با بیان اینکــه تاالب آقگل 
بزرگترین تاالب فصلی استان همدان است اظهار کرد: ظرفیت دریاچه 
تاالب بین ۳50 تا 400 هکتار و وســعت حواشی آن نیز بیش از 800 

هکتار است.
رضــا دانش پژوه افزود: پرندگان این تاالب به ســه دســته پرندگان 
خشک زیست، آبزی و تابستانگذر در 72 گونه در این تاالب زندگی 

می کنند که در سال های گذشته مورد سرشماری قرار گرفته اند.
وی بــا تاکید بر این موضوع که بقای تاالب و رونق گردشــگری آن 
دغدغه امروز مســئوالن محیط زیست اســتان است گفت: امیدواریم 
بتوانیم تاالب را از حالــت فصلی به صورت دائمی درآوریم که البته 
این امر میسر نمی شود مگر اینکه حق آبه تاالب که در حدود 2 میلیون 

مترمکعب است ساالنه توسط وزارت نیرو تامین شود.
رئیــس اداره نظــارت بر امور وحــوش اداره کل محیط زیســت 
اســتان همدان با اشاره به برنامه عملیاتی اکوتوریسم و گردشگری 
تعریف شــده برای تاالب آق گل بیان کرد: امیدواریم در سال های 
آتــی مطالعه در زمینه پرندگان آبزی و ایجاد ســایت موفقی برای 
پرنده نگری در این منطقه شکل گرفته شود تا به جاذبه گردشگری 

این منطقه کمک کند.
وی با بیان اینکه همدان دارای دو تاالب فصلی آق گل و چمشــور در 
همدان و اســدآباد است تصریح کرد: از دیگر تاالب های استان تاالب 
پیرسلمان، شیرین سو، ســد کالن مالیر، سد اکباتان و آبشینه است و 
آب بندهای نصب شده در رودخانه گاماســیاب ارزش این رودخانه 

را باال برده است.
دانش پژوه افزود: خوشبختانه  تاالب آق گل پس از 10 سال توانست به 
ظرفیت واقعی خود برسد البته کاهش رواناب های سطحی علت اصلی 

خشک شدن تاالب آق گل در طول این سالها بوده است.
عضو شــورای اســالمی اسالم شــهر آق گل نیز با بیان اینکه یکی از 
دغدغه های مســئوالن این منطقه حفظ تــاالب و از فصلی به دائمی 
تبدیل شــدن اســت اضافه کرد: عدم برداشت از آب تاالب می تواند 

منجر به حضور گردشگر در منطقه شود.
جمشید رحیمی با اشاره به اینکه درصدد هستیم خانه بوم گردی را با 
همکاری اداره محیط زیست و میراث فرهنگی در این منطقه احیا کنیم 
اظهار کرد: ایجاد درمانگاه لک لک ها در این منطقه می تواند گردشگران 

بیشتری را جذب کند.
در پایان آنچه برای ما در این منطقه جالب بود دیدن فسیل های زنده 

در کنار تاالب و پاکسازی منطقه توسط خبرنگاران از زباله بود.

بیمه نامه خودرو پراید  به شماره بیمه نامه 31221621/97/000238 
و شماره پالک 399ط72 ایران18 به شماره موتور 2435939 و 

شماره شاسی S1412287480890 به نام اسرا صفری به شماره ملی 
3862516636 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی شادمان پیری فرزند حسن به شماره ملی 
3790217603 رشته مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی 9112165014 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت ملی و شناسنامه سجاد صاحب الزمانی  
به کدملی  3875462254 فرزند نعمت اله مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

کارت ملی و شناسنامه سیما السادات فاضل زاده همدانی 
به کدملی   3860061471 فرزند محمدصادق 

مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی حمیدرضا زارع فرزند فتح ا.. به شماره ملی 
5480072031 رشته مهندسی برق دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی 9312462016 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تشکیل 
مجمع عمومی عادی 

انجمن شرکت های دانش بنیان استان همدان 

انجمن شرکت های دانش بنیان استان همدان

بدینوســیله از کلیــه اعضــا انجمــن شــرکت هــای دانــش 
ــا  ــد ت ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــدان دع ــتان هم ــان اس بنی
ــاق  ــت ات ــا عضوی ــی ی ــتن کارت بازرگان ــراه داش ــا هم ب
بازرگانــی، صنایــع ، معــادن و کشــاورزی همــدان در مجمع 
عمومــی عــادی در روز پنجشــنبه مــورخ 1398/4/13 
ســاعت 10:00 در محــل ســالن جلســات اتــاق همــدان واقع 
ــدن   ــت و مع ــازمان صنع ــر از س ــهرداری باالت ــوار ش در بل

ــد.  ــرکت نمایی ــردد ش برگزارمیگ
دستورجلسه:

ــأت  ــی هی ــی و اجرای ــرد مال ــزارش عملک ــتماع گ 1-اس
ــره مدی

ــی و ترازمــای  2-تصویــب گــزارش عملکــرد اجرایــی، مال
ــه ســال 1397/12/29 منتهــی ب

3-استماع گزارش بازرس
4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي

روابط عمومي اداره کل نوسازي مدارس استان همدان

اداره کل نوسازي مدارس استان همدان در نظر دارد پروژه هاي )جدول شماره یک( را طبق فهارس بهاء تاسیسات مکانیکي، ابنیه و 
S E T A D I R A N تاسیسات برقي سال 1398 و پروژه خرید کاال )جدول شماره دو و سه (از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ).
I ( به مناقصه عمومي بگذارد، که شرکت کنندگان در پروژه هاي مندرج در جدول شماره یک  الزم است داراي گواهینامه صالحیت  R

پیمانکاري در رشته ابنیه باشند.

شرایط شرکت 
در مناقصه عمومي :

مناقصه،  در  شرکت  تضمین  مبلغ   -1
بایستي  )که  بانکي  ضمانتنامه  بصورت 
قیمت  پیشنهاد  و  شده  ارائه  ضمانتنامه 
حداقل  3 ماه از تاریخ ارائه، اعتبار داشته 
باشد.( و یا واریز وجه نقد بشماره حساب 
شعبه  ملي  بانک  نزد   2173065607005

مهدیه مي باشد.
2- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 
98/3/27 از ساعت 12:00 لغایت98/3/30 

تا ساعت 12:00خواهد بود .
از   : ها  پاکت  )بارگذاري(  ارائه  مهلت   -3
لغایت   08:00 ساعت  از   98/3/31 تاریخ  

98/4/09 تا ساعت 14:00 خواهد بود .
4- محــل تســلیم پاکــت "الــف" )صرفــا 
ــه  ــل ضمانتنام ــاوي اص ــف ح ــت ال پاک
شــرکت در مناقصــه یــا فیــش واریــزي( 
ــدارس  ــازي م ــه اداره کل نوس : دبیرخان

اســتان همــدان
5- تاریــخ بازگشــایي پاکــت هــا : 
ــورخ 98/04/11 راس  ــنبه م ــه ش روز س
ــر  ــل دفت ــح در مح ــاعت 8:30  صب س

ــود. ــد ب ــرکل خواه مدی
: همدان  6- نشاني دستگاه مناقصه گزار 
- سي متري شکریه - 18 متري توحید - 

کوچه دوم - واحد امور قراردادها .
)م الف 423(

لیست مناقصات ابنیه )جدول شماره یک(
مدت 
)ماه( قرارداد محل تامین اعتبار - 

سررسید اوراق مبلغ تضمین )ریال( برآورد )ریال( عنوان پروژه / شماره ستاد ردیف

8 سرجمع تخریب بازسازي – سررسید 
1399/7/21 و 1399/2/24 791,000,000 15,806,147,341 احداث مدرسه 6 کالسه یسرلو قهاوند

)2098000275000034( 1

3 فهرست بهاء تخریب بازسازي – سررسید 
1399/7/21 و 1399/2/24 437,000,000 8,727,604,007 مقاوم سازي مدرسه سعادت علي آباد همدان

)2098000275000035( 2

2 فهرست بهاء تخریب بازسازي – سررسید 
1399/7/21 و 1399/2/24 394,000,000 7,874,750,442 مطالعات ژئوتکنیک مدارس سطح استان

)2098000275000036( 3

3 فهرست بهاء تخریب بازسازي – سررسید 
1399/7/21 و 1399/2/24 386,000,000 7,713,188,163 مقاوم سازي مدرسه ام البنین کوزره قهاوند

)2098000275000037( 4

لیست مناقصه خرید کاال )جدول شماره دو (
محل اعتبار مبلغ تضمین )ریال( تعداد نوع کاال

ملي گرمایشي )نقدي( 1/000/000/000 15000 پره
خرید رادیاتور آلومینیومي  با ضریب حرارتي 157کیلوکالري 

)2098000275000038(

لیست مناقصه خرید کاال )جدول شماره سه(

شماره مناقصه در سامانه نوع کاالردیف
محل تامین اعتبار و سررسید اوراقمبلغ تضمین )ریال(تعدادستاد

1
خرید وسایل و تجهیزات اداري و آموزشي

) مطابق مشخصات مندرج در پیوست 
مناقصه(

209800027500002976002/000/000/000

ملي خیري و تخریب بازسازي 

 سررسید 1399/7/21

2
خرید وسایل و تجهیزات اداري و آموزشي

) مطابق مشخصات مندرج در پیوست 
مناقصه(

ملي گرمایشي )نقدی(20980002750000303600660/000/000

3
خرید وسایل و تجهیزات اداري و آموزشي

) مطابق مشخصات مندرج در پیوست 
مناقصه(

20980002750000311250380/000/000

ملي مناطق محروم 

سررسید 1399/2/24

4
خریداري سیستم رایانه کامل

) مطابق مشخصات مندرج در پیوست 
مناقصه(

209800027500003250450/000/000

ملي خیري و تخریب بازسازي

سررسید 1399/7/21

5
خریداري سیستم رایانه کامل

) مطابق مشخصات مندرج در پیوست 
مناقصه(

ملي گرمایشي )نقدی(209800027500003312110/000/000

 مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرفت  ــد پیش ــرم رود 22.5 درص ــد خ س
ــده  ــی ش ــت: پیش بین ــی دارد، گف فیزیک
ــال 1402  ــرم رود در س ــد خ ــداث س اح

ــد. ــان برس ــه پای ب
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــتوده در گفت وگ ــور س منص
ــه  ــرم رود ب ــد خ ــروژه س ــرد: پ ــار ک اظه
ــارد  ــا ۳20 میلی ــی و ب ــس داخل روش فاینان
ــی  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــان س توم

ــت. ــال اجراس در ح
وی بــا بیــان اینکــه قــرارداد احــداث ســد 
ــا بخــش خصوصــی در ســال  خــرم رود ب
ــرای  ــزود: ب ــت، اف ــده اس ــد ش 96 منعق
ــق  ــد از طری ــه س ــار اســت ک ــتین ب نخس
و  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری 

ــود. ــام می ش ــی انج ــس داخل فاینان
ســتوده خاطرنشــان کــرد: ایــن ســد 8 
ــرای  ــت دارد و ب ــب ظرفی ــون مترمکع میلی
صنعــت  و  روســتایی  شــرب  مصــرف 

درنظــر گرفتــه شــده اســت.
ــتان  ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
همــدان بــا بیــان اینکــه پــروژه از نظــر اجــرا 
مشــکلی نــدارد و پیمانــکار خــوب کار 

ــن  ــکار ای ــون پیمان ــا کن ــزود: ت ــد، اف می کن
پــروژه ۳5 میلیــارد تومــان آورده داشــته 

ــت. اس
ــال  ــدای س ــه از ابت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
آبــی تــا کنــون 604 میلیمتــر بــارش در 

اســتان رخ داده اســت، یــادآور شــد: از 
ــر  ــا کنــون 604 میلیمت ــی ت ابتــدای ســال آب
بــارش در اســتان ثبــت شــده که در مقایســه 
ــه ۳89  ــته ک ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ب
ــش دارد. ــد افزای ــود، 55.5 درص ــر ب میلیمت

ــان اینکــه میــزان بارش هــا در  ــا بی ســتوده ب
ــد  ــدت 70 درص ــد م ــار بلن ــا آم ــه ب مقایس
افزایــش داشــته اســت، خاطرنشــان کــرد: در 
ــر  ــتان پ ــی ســدهای اس حــال حاضــر تمام

آب اســت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان برای 1402 وعده داد

پایان ساخت سد خرم رود

ــرف و  ــت مص ــس اداره مدیری  رئی
کاهــش آب بــدون درآمــد شــرکت آب 
و فاضــالب روســتایی اســتان همــدان؛ 
از اجــرای سیســتم مدیریــت فشــار 
ــر  ــش خب ــت پوش ــتای تح در45 روس

داد.
ــی شــرکت  ــط عموم ــه گــزارش روب ب
آب و فاضــالب روســتایی اســتان ؛ 
ــه  ــح اینک ــا توضی ــاری ب ــد انص احم
پــس از مطالعــه بــرروی ســرانه تولیــد 
،حــوادث  شــرب  آب  مصــرف  و 
شــبکه  وضعیــت  و  شکســتگی  
هــای توزیــع در چندیــن روســتا ، 
اجــرای سیســتم مدیریــت فشــاردر 
کار  دســتور  96در  ســال  اوایــل 
ــا  ــن منظورب ــت: بدی ــرار گرفت،گف ق
بــرروی  اولیــه  مطالعــات  انجــام 

از  شــورین  سیستم،روســتای  ایــن 
ــوان  ــه عن ــدان ب ــتان هم ــع شهرس تواب

انتخــاب شــد. پایلــوت 
نصــب  بــا  ابتــدا  در  افــزود:  وی 
ــزن  ــی مخ ــردار در خروج ــر الگ فلومت
روســتا و سنســتور فشــار در داخــل  
دقیــق  ثبــت  و  توزیــع  شــبکه     
در  شکســتگی  حــوادث  اطالعــات 
ــدل  ــازو م ــه آغ ــات اولی ــبکه ،مطالع ش
ــام و  ــبکه انج ــی ش ــازی هیدرولیک س
ضــرورت اجــرا و محــل  نصــب شــتر 

فشارشــکن مشــخص شــد .
در  اینکــه  بــه  اذعــان  بــا  انصــاری 
ــکن  ــیرهای فشارش ــروژه از ش ــن پ ای
دوزمانــه کــه قابلیــت تنظیــم فشــار 
ــتقل   ــورت مس ــه ص ــب و  روز را ب ش
در زمــان و مقــدار قابــل  تنظیــم را 

دارنــد اســتفاده شــد، عنــوان کــرد: 
برهمیــن اســاس اجــرای طــرح مطابــق   

نقشــه اســتاندارد عملیاتــی شــد . 
وی توضیــح داد: بــر اســاس ســنجش 
ــخص  ــروژه و مش ــی پ ــزان اثربخش می
ــترکین10.8  ــرف مش ــزان مص ــد می ش
ــزان  ــد، می ــوادث ۳6 درص ــداد ح ،تع
 5۳ آنهــا  از  ناشــی  رفــت  هــدر 
ــع  ــت از مناب ــزان برداش ــد،  می درص
ــزان 28 درصــد کاهــش  ــه می ــن ب تامی

ــت. یاف
و  مصــرف  مدیریــت  اداره  رئیــس 
کاهــش آب بــدون درآمــد شــرکت 
اســتان  روســتایی  فاضــالب  و  آب 
کــرد:  عنــوان  همچنیــن  همــدان؛ 
ــوق،در  ــروژه ف ــق پ ــرای موف ــرو اج پی
بهــره  و  مدیــران  اســتانی  همایــش 

بــرداران شــرکت آبفــار، طــرح معرفــی 
ــه  ــات مربوط ــام مطالع ــا انج ــد و ب ش
ظــرف مــدت 2 ســال در 44 روســتای 
دیگر،سیســتم مدیریــت فشــار اجــرا 
گردیــد  کــه در نهایــت منجــر بــه 
از  برداشــت  درصــدی   2۳ کاهــش 
روســتاها  ایــن  زیرزمینــی   منابــع 

گردیــد .
از  اینکــه   بیــان  بــا  درنهایــت  وی 
ــا کنــون سیســتم مدیریــت  ســال 96 ت
ــرا  ــتان اج ــتای اس ــار در45 روس فش
تعــداد  گفت:کاهــش  اســت  شــده 
درشــبکه  شکســتگی  حــوادث 
آب،کاهــش  هدررفــت  ،کاهــش 
ــش  ــترکین وکاه ــرف مش ــزان مص می
ــن آب  ــع تامی ــزان برداشــت از مناب می

ــرد. ــاره ک اش

اجرای سیستم مدیریت فشار در 45 روستای استان 
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از سفر آبه شینزو تا انفجار نفتکش ها
مهدی آقایانی »

 هواپیمای نخست وزیر ژاپن، چهارشنبه، هفته گذشته در تهران به 
زمین نشســت.همان طور که اکثر خبرگزاری ها و تحلیل گران اظهار 

کرده بودند.
آقای آبه شــینزو حامل پیامی از طــرف رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا برای جمهوری اســالمی ایران بود.در جریان این ســفر آقای 
شــینزو با مقام معظــم رهبری و همچنین با رئیــس جمهوری ایران 
مالقات کردند وی در جریان مالقــات با مقام رهبری عنوان کرد که 
من قصد دارم که پیام رئیس جمهور آمریکا را به جنابعالی برسانم که 
در پاسخ به این پیام رهبر انقالب اسالمی عنوان کردند که من شخص 
ترامپ را شایســته هیچ پیامی نمیدانم و هیچ پاسخی برای او ندارم.

)پایان نقل قول(در واقع مشخص است که نخست وزیر ژاپن پیش از 
آن که برای دســتیابی به یک همکاری اقتصادی ما بین ایران و ژاپن،پا 
به تهران گذاشته باشــد به دنبال این موضوع بود که پیام ترامپ را به 
مقامات ایران برساند و یک راه حل برای مذاکره ما بین این دو کشور 
ایجاد کند.در رابطه با همین موضوع،وزیر امور خارجه آلمان نیز قبل 
از ورود،آبه شینزو به ایران در تهران با مقامات جمهوری اسالمی ایران 
مالقات کرد و از صحبت های گفته شده در نشست خبری این گونه 
تلقی می شود که هایکو ماس در تالش بود که در تنش های به وجود 
آمده ایران را مقصر جلوه دهد و همچنین به دنبال این بود تا ایران را به 
صورت یک جانبه با وجود نقص کامل اقدام جامعه مشترک )برجام( 

از طرف آمریکا در این توافق  پایبند نگه دارد.
اگر بخواهیم به موضوع سفر نخســت وزیر ژاپن باز گردیم خواهیم 
دید که در منطقه ، کشــور هایی وجود دارند که از ســفر شــینزو به 
تهران بیم ناک بودند .الزم است اشاره شود که همزمان با سفر شینزو 
به تهران،حادثه انفجار دو نفتکش در دریای عمان بســیار ســریع در 
خبرگزاری های جهان منتشر شد .در واقع در این حادثه دو نفت کش 
که حامل مواد نفتی بودند در خلیج عمان منفجر و یکی از آن کشــتی 
ها به علت شــدت حادثه در دریای عمان غرق شــد. که این رخداد 

واکنشهای  جهانی را در بر داشت.
در جریان این حادثه رئیس جمهور آمریکا در یک ادعا بیان کرد: ایران 
در حمله به نفت کش ها دســت داشته است. دونالد ترامپ در ادامه 
ادعاهای خود گفت که حمله صورت گرفته توســط ایران انجام شده 
و تصاویــری که در اختیار دارند ایــن موضوع را ثابت می کند.مایک 
پمپئو نیز در ادامه ادعا های ترامپ بیان کرد که حمله به نفت کش ها 
کار ایران بوده اســت و در ادامه گفت که این حمله با مهارت باالیی 
صورت گرفته و نمیتواند کار گروه های نیابتی بوده باشــد.در همین 
ارتباط آنتونیو گوترش،دبیر کل سازمان ملل متحد این حادثه را محکوم 

و خواستار روشن شدن این رخداد شد.
همچنین وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایــران به این حادثه 
واکنش نشان داد .محمد جواد ظریف ضمن رد اتهام های وارد شده، 
به تحرکات تیم )ب()بولتون،بن سلمان ،بن زاید ،نتانیاهو(هشدار داد و 
اظهار کرد که این تیم به دنبال بر هم زدن امنیت منطقه و همچنین بر 

هم زدن دیپلماسی هستند.
همچنین مقامات اروپایی به این حمالت واکنش نشان دادند از جمله 
آنها جرمی هانت،وزیر امور خارجه انگلســتان با حمایت از رویکرد 
آمریکا نســبت به ایران،شــرایط در منطقه را خطر ناک توصیف کرد.

همچنین فردریکا موگیرینی،مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
خواستار خویش تن داری در منطقه شدند.

بنابرایــن طبق واکنش های صورت گرفته نســبت بــه این حادثه و 
همچنیــن ادعای مقامات آمریکا به دســت داشــتن ایــران  در این 
حمالت،مقامات جهان این رویکرد آمریکا را تائید نکرده و مستندات 
آمریکا برای متهم کردن ایران ،نسبت به حمله به نفت کش ها را کافی 
نمی دانند.در مجموع این گونه اســتنباط می شود که حضور نخست 
وزیر آلمان و ژاپن در ایران دســت آورد ملموســی نداشت. به نظر 
نگارنــده ماموریت این دو مقام خارجی در تهران،با نیت کاهش تنش 
در منطقه و حامل پیام های مذاکره و هشــدار از طرف ایاالت متحده 
آمریکا بوده است در واقع آمریکا به دنبال این است که به جهانیان القا 
کند که تمام  گام های دیپلماتیک برای مذاکره با ایران را برداشته است  
اما ایران)طبق ادعاهای آمریکا( این رویکرد ها را نپذیرفته و این گونه 
مسائل دیپلماتیک را رد می کند و به دنبال  ناامن کردن منطقه  است. 

معامالت پتروشیمی ادامه دارد
 یــک عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس تاکیــد 
ــردن  ــه ک ــد و اضاف ــای جدی ــع تحریم ه ــا وض ــکا ب ــات آمری ــرد: اقدام ک
ــت،  ــره اس ــه مذاک ــا ب ــردن م ــردن و وادار ک ــلیم ک ــرای تس ــا ب تحریم ه
تصــوری کــه باطــل اســت و بــه هیــچ وجــه زیــر بــار فشــارهای غیرمنطقــی 

آمریــکا نمی رویــم.
عالالدیــن بروجــردی در گفــت و گــو بــا ایســنا در مــورد تحریــم 
پتروشــیمی گفــت: پتروشــیمی از فرآوردهــای مهــم صادراتــی مــا اســت؛ 
البتــه تحریــم بــه آن معنــا نیســت کــه مــا معامــالت خــود در پتروشــیمی را 
انجــام نمی دهیــم کــه ایــن کار از طریــق کشــورهایی مثــل چیــن و روســیه 
ــن  ــم در ای ــکا ه ــد آمری ــدا می کن ــه پی ــر ادام ــی از کشــورهای دیگ و خیل

بیــن همچــون نفــت فشــار خــود را ادامــه خواهــد یافــت.

عفو و تخفیف ۵۸۲ نفر از محکومین تعزیرات با 
موافقت رهبری

 مدیرکل نظارت بر اجرای احکام ســازمان تعزیــرات حکومتی از عفو و 
تخفیف مجازات 582 نفر از محکومان ســازمان تعزیرات حکومتی با موافقت 

رهبر معظم انقالب به مناسبت عید فطر خبر داد.
به گزارش ایسنا، علیرضا نورنژاد در این رابطه اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن 
عید ســعید فطر تعداد 691 نفر از محکومین محاکم عمومی و انقالب، سازمان 
قضائی نیروهای مســلح و ســازمان تعزیرات حکومتی از سراسر کشور مورد 
عنایــت مقام معظم رهبری )مدظله العالی( قرار گرفتــه که از این تعداد، 582 
نفر از محکومین ســازمان تعزیرات حکومتی مشمول عفو یا تخفیف مجازات 
واقع شده اند.وی افزود: با دستور ریاست عالی سازمان این حکم برای اعمال به 

ادارات کل اجرایی سراسر کشور ابالغ شد.

ایران خواهان ثبات، امنیت 
و توسعه افغانستان است

 رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ایران خواهان ثبات، امنیت، صلح و آرامش در 
افغانستان است، بر توسعه و تحکیم روابط تهران - کابل تاکید کرد.

به گزارش ایسنا،  حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی ، خاطرنشان کرد: 
ظرفیت های فراوانی برای توســعه روابط اقتصادی دو جانبه و منطقه ای نظیر 
فرصت های ترانزیتی وجود دارد که باید در دســتور کار کمیســیون مشترک 

همکاری های فیمابین قرار گیرد.
روحانی همچنین با اشاره به اهمیت مبارزه با مواد مخدر و لزوم تالش جمعی 
در این زمینه، خاطرنشــان کرد: عالوه بر آسیبهای اجتماعی، بخش عمده ای از 
تامین مالی تروریسم از قاچاق مواد مخدر انجام می شود و این مسئله ضرورت 

مبارزه همه جانبه و هماهنگ با قاچاق مواد مخدر را بیشتر می کند.

افزایش هزینه بیمه کشتی ها در پی حادثه دریای عمان
■ ایسنا:شرکت های بیمه دریایی از افزایش حداقل 10 درصدی هزینه 
بیمه کشتی های عبوری از خاورمیانه پس از حادثه اخیر برای دو نفتکش 
در دریای عمان خبر داده و احتمال دادند، در صورت باال گرفتن تنش ها 
در منطقه، این هزینه ها باز هم افزایش یابند. به نقل از سایت یورونیوز، 
حادثه آتش ســوزی در دو نفتکش ژاپنی و نــروژی در دریای عمان 
باعث افزایــش نگرانی ها درباره کاهش انتقال نفــت خام در یکی از 
مهمترین گذرراه های دریایی جهان و رشــد 4.5 درصدی قیمت نفت 
شد. همچنین قیمت اجاره نفتکش های بزرگ برای انتقال نفت خام از 
دریای عمان به دیگر نقاط آسیا، روز پنج شنبه به 1۳ هزار دالر، باالترین 
قیمت خود در طول دو ماه گذشته رسید، این در حالیست که قیمت آن 

تنها روز چهارشنبه حدود 2000 دالر افزایش داشت.
 ویدئوی آمریکایی ها برای متهم کردن ایران کافی نیست

■ تسنیم: »هایکو ماس«،روز جمعه در یک نشست خبری در شهر اسلو 
پایتخت نروژ به خبرنگاران گفت ویدئویی که اخیراً آمریکایی ها برای 
اثبات ادعای خود مبنی بر دست داشتن ایران در حادثه انفجار دو فروند 
کشــتی نفتکش در دریای عمان منتشر کرده اند، برای متهم کردن ایران 
کافی نیست.وزیر امور خارجه آلمان خاطرنشان کرد: »این ویدئو ]برای 
اثبات ادعای آمریکا[ کافی نیست. مطمئناً ما می توانیم آنچه را که در این 
ویدیو نمایش داده می شود، درک کنیم. اما به منظور انجام ارزیابی نهایی، 

این ویدئو برای من کافی نیست.«
 آمریکا به دنبال ایجــاد اجماع بین المللی درباره حمله به 

نفتکش هاست
■ فارس :سرپرســت وزارت دفاع آمریکا گفت که این کشور به دنبال 
ایجاد اجماعی بین المللی درباره حمله روز پنجشنبه گذشته به نفتکش ها 
در دریای عمان است. »پاتریک شاناهان« سرپرست وزارت دفاع آمریکا 
روز جمعــه گفت در پی حمالت به نفتکش ها در دریای عمان، دولت 
آمریکا به دنبال ایجاد اجماعی بین المللی است.دولت آمریکا بدون ارائه 
شواهد مستند، ســاعاتی بعد از این حادثه ایران را به دست داشتن در 
این حادثه متهم کرد. »مایک پامپئو«، وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که 
ارزیابی دولت آمریکا این اســت که ایران عامل این حمله بوده است. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز در گفت وگو با فاکس نیوز با 
تکرار این ادعا مدعی شد که ایران پشت پرده حادثه دریا عمان است. 
ین در حالی است که مقامات چندین کشور روایت آمریکا درباره نقش 

ایران درباره این حادثه را زیر سوال بردند.
آ مریکا به هند در مورد خرید اس-4۰۰ روسیه هشدار داد

■ مهر: آمریکا به هند هشــدار داد که خرید ســامانه دفاعی اس-400 
روســیه روابط دو کشــور را در معرض خطر قرار می دهد. به نقل از 
راشا تودی، یک مقام ارشد سیاسی آمریکا به هند هشدار داد که هند در 
مورد خرید سامانه دفاعی اس -400 از روسیه باید بسیار با دقت عمل 
کند. چرا که با خرید این سامانه روابط دو کشور در معرض خطر قرار 
می گیرد.»آلیس ولز«، معاون اول وزیر خارجه در امور آســیای مرکزی 
و جنوبی در جلســه استماعی که درباره آسیای جنوبی و بودجه مالی 
اختصاص یافته به آن در ســال 2020 گفــت: مواقعی وجود دارند که 
تصمیم یک کشور درباره برنامه شراکت و سیستم تسلیحاتی خود می 

تواند یک تصمیم استرتژیک باشد.
وی افزود: خریداری اس -400 می تواند کاماًل بر میزان همکاری های 
بین دو کشور اثر گذارد. وی همچنین گفت تاثیرات قرارداد 5 میلیارد 

دالری هند و روسیه نگرانی هایی را برای آمریکا ایجاد کرده است.
 پوتین: همه نگران برجام هستند

■ ایرنا: رئیس جمهوری روسیه در کمتر از یک روز بار دیگر به آمریکا 
برای خروج از توافق هسته ای با ایران موسوم به برجام تاخت و اعالم 

کرد که همه نگران آینده این توافق هستند.
والدیمیر پوتین روز گذشته در نشست سران تعامل و اقدامات اعتماد 
ساز در آسیا )سیکا( در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بار دیگر تاکید 
کرد: روسیه برای اجرای کامل برجام توسط تمام شرکت کنندگان در آن 
تالش می کند.وی خاطرنشان کرد: خروج آمریکا از برجام اجرای این 
توافق بین المللی را دشوارتر کرده است و این مساله بر نظام منع انتشار 
سالح هســته ای در جهان تاثیر منفی گذاشته است.رئیس جمهوری 
روسیه با بیان اینکه معتقدیم اجرای برجام تنها راه درست است، اظهار 

کرد: روسیه به اجرای کامل برجام خواهد پرداخت.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

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

برابر رأي شــماره 1398603260050000172 مورخ 1398/3/11هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي شــیرمراد گودرزی فرزند پیرمحمد به شماره شناسنامه 1611 به 
شــماره ملی 3961088578 صادره ازنهاوند در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 26350 مترمربع 
قســمتی از پالک 10 اصلي بخش سه ثبت نهاوند واقع در روســتای فهرومند زیر گردنه برزول حقوق 
ارتقاقی ندارد خریداری از مالک رســمی قباد سوری و غیره تصرفات مالکانه 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 
انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم 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 50(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/26 یکشنبه
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/10 دوشنبه

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

برابر رأي شماره 1398603260050000171 مورخ 1398/3/11هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي شرکت نگین دامداران زاگرس به 
شماره ثبت 1321 و شماره شناسه ملی 14003230365 ششدانگ یک باب ساختمان دامداری به مساحت 10000 مترمربع قسمتی از پالک 
285فرعي از 54 اصلي بخش سه ثبت نهاوند واقع در روستای توانه اراضی معروف به بورمان حقوق ارتفاقی ندارد مستندات سند مالکیت 
مشاعی به شــماره 58373 مورخ 1392/1/24 دفتر 19 نهاوند تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشــخاص 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 تســلیم 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 49(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/26 یکشنبه

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/10 دوشنبه
محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

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

برابر رأي شــماره 139860326005000166 مورخ 1398/3/8 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي فاطمه حســن گاویار فرزند ولی به شــماره شناسنامه 5979 به 
شماره ملی 3962610081 صادره از نهاوند سه دانگ مشاع از ششدانگ در یک باب ساختمان به مساحت 
159/81 مترمربع قسمتی از پالک 100 اصلي باقیمانده واقع در بخش سه ثبت نهاوند واقع در دو چشمه 
روبروی شهرک شهید حیدری سر جاده فلکه اول چاه عمیق یاس 4 حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از 
مالک رسمي فضلعلی احمدوند تصرفات مالکانه 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 51(
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/3/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/10
محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
خانم عذرا نوری دارای شماره شناسنامه  7755 به شرح دادخواست به کالسه 113/189/98ح 
از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نقی 
شوندی به شماره شناسنامه  7144 در تاریخ 97/12/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-محسن شوندی به شماره ملی 

4020001626 پسر متوفی 2-حمید شوندی به شماره شناسنامه 37 پسر متوفی
 3-محمد شوندی به شماره شناسنامه 118 پسر متوفی  4-علی  شوندی به شماره ملی 1736 
پسر متوفی  5-یوسف شوندی به شماره شناســنامه  4020109648 پسر متوفی  6-فاطمه 
شوندی به شماره شناسنامه  60 دختر متوفی  7-سعیده شوندی به شماره ملی 4020056241 
دختر متوفی  8-عذرا نوری  به شــماره شناســنامه 7755 همســر متوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد 
و یا وصیتنامه از متوفي/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 34(
رئیس حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف کبودراهنگ 

آگهي حصر وراثت
آقای مراد علی ســهرابی دارای شماره شناسنامه  5029198131 به شرح دادخواست کالسه 
112/117/98ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدحسین وارسته زارع به شماره شناسنامه  5029195572 در تاریخ 1350/2/30 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است 
به: 1- محمدحسین محبی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 224 متولد 1315 صادره 
از فامنین پســر متوفی 2- ماه جبین محبی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 287 
متولد 1310 صادره از فامنین دختر متوفی 3- مه لقا محبی فرزند محمدحســین به شماره 
شناسنامه 387 متولد 1308 صادره از فامنین دختر متوفی 4- زهرا رزاقی فرزند عروجعلی 
به شماره شناسنامه  متولد  صادره از فامنین همسر متوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. ) م الف 76(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنین

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

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

برابر رأي شــماره 139860326005000165 مورخ 1398/3/8 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي محمد ملکی فرزند عزیزاهلل به شماره شناسنامه 2679 به شماره 
ملی 3961040621 صادره از نهاوند ســه دانگ مشاع از ششــدانگ در یک باب ساختمان به مساحت 
159/81 مترمربع قسمتی از پالک 100 اصلي باقیمانده واقع در بخش سه ثبت نهاوند واقع در دو چشمه 
روبروی شهرک شهید حیدری سر جاده فلکه اول چاه عمیق یاس 4 حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از 
مالک رسمي فضلعلی احمدوند تصرفات مالکانه 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 52(
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/3/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/10
محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالك نهاوند

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

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

برابر رأي شــماره 1398603260050000164 مورخ 1398/3/8هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي علی ظفر ملکی فرزند براتعلی به شــماره شناسنامه 1330 شماره 
ملی 3960691051 صادره از نهاوند در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 68/85 مترمربع 
قسمتی از پالک 213 فرعي از 3871 اصلي بخش یک ثبت نهاوند واقع در نهاوند شاطرآباد سرچشمه 
جنب کوچه چشــمه حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از مالک رسمي علی مراد مومیوند تصرفات مالکانه 
متقاضی نسبت به مورد تقاضا 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 
باشــند 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 اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.)م الف 58(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/10
محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

 شورای نگهبان شــوق و میلی به توسعه 
اختیارات و وظایف خود ندارد. ســخنگوی 
شورای نگهبان در نشســت خبری در پاسخ 
به ســوالی دربــاره قانون انتخابــات گفت: 
مالک اصلی کار شورای نگهبان قانون است، 
قانون انتخابات یک قانون کارآمد و منطبق با 
نیازهای امروز نیست تالش هایی برای اصالح 
صورت گرفت ولی متأسفانه نتایج مدنظر برای 
اجرایی شدن این موضوع در انتخابات پیش رو 

صورت نگرفت.
عباســعلی کدخدایی همچنین درباره حضور 
پگاه آهنگرانی در شورای نگهبان اظهار داشت: 
قرار است وی مستندی درباره انتخابات تهیه 
کند از ایــن رو با هماهنگی مصاحبه ای انجام 
دادیم و پیشــنهاد کردیم ایشــان به صورت 
سمبلیک ناظر باشــند زیرا ما وظایف را طبق 

قانون انجام می دهیم و نگرانی نداریم.
ســخنگوی شــورای نگهبــان در پاســخ به 
سوالی در مورد معیارهای شورای نگهبان در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی برای بررسی 
صالحیت ها، گفت: شــورای نگهبان همیشه 

معیارهای قانونی را مد نظر دارد.
وی افزود: مفاسد اقتصادی، اخالقی و ضدیت 
با نظام و حاکمیت، همیشــه مد نظر شورای 
نگهبان برای بررســی صالحیت ها بوده است 

که در قانون انتخابات نیز وجود دارد.
کدخدایی ادامه داد: بررســی صالحیت ها بر 
اســاس این معیارها اســت، مطلب جدیدی 
نیســت و بنده در مصاحبه ای، این معیارها را 

به عنوان شرایط کلی اعالم کردم.
وی تاکید کرد: شــورای نگهبان در انتخابات 
پیش رو هم به جز قانون، روش دیگری برای 

بررسی صالحیت ها ندارد.
کدخدایی در خصوص تشــکیل کارگروهی 
متشــکل از شورای نگهبان، مجلس و وزارت 
کشــور برای رفع ایرادات طرح اصالح قانون 
انتخابــات گفت: هر زمانی که مجلس دعوت 
کند، کارشناســان ما در این کارگروه حضور 

می یابند.

وی درباره گفتگو و دیدار با سیاسیون در مورد 
نظارت استصوابی در انتخابات مجلس گفت: 
ما با بسیاری از دوستان گفتگو و دیدار داریم 
و به ســواالت و ابهاماتشان پاسخ می دهیم اما 

قرار نیست همه این دیدارها رسانه ای شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
در مورد برگزاری انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی به صورت الکترونیکی گفت: ما بارها 
به وزارت کشور اعالم نظر کردیم تا هر مقدار 
که وزارت کشور امکانات و آمادگی آن را دارد 
ما هم آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیکی 

را داریم.
کدخدایی تصریح کرد: هماهنگی های خوبی 
بین شــورای نگهبان و وزارت کشور وجود 
دارد و در مــورد امنیــت هم کارشناســان ما 

بررسی می کنند.
کدخدایی در پاسخ به ســؤالی در خصوص 
هجمه اصالح طلبان تندرو به شورای نگهبان 
گفت: شــورای نگهبان فقط وظایف قانونی 
خود را انجام می دهد و بر اســاس اختیارات 

قانونی خود عمل می کند.
وی افزود: ما نگرانی نداریم که کســی بگوید 
در انتخابات شــرکت می کنیم یا نه، مردم هم 

گوششان بدهکار به این مسائل نیست.
وی در پاسخ به ســوال دیگری در خصوص 
استعفای مدیران بازنشســته برای حضور در 
انتخابــات مجلس، علی رغم تخلف آنها مبنی 
بر حضــور در ِســَمت های دولتی گفت: اگر 
تخلف قانونی باشــد و به دست ما برسد، بر 
اساس قانون، نســبت به صالحیت آنها عمل 

خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح 
برخی اتهامات علیه شــورای نگهبان درباره 
انتخابــات 88 گفت: مملکــت ما، مملکت 
آزادی اســت. هر کســی هــر روز حرفی 
می زند و معیار مشــخصی نــدارد. اگر این 
حرف، توهین و افترا باشد، گوش ما از این 

حرف ها نمی شنود.
کدخدایی تصریح کرد: انتخابات 88، انتخابات 
ســالمی بود، اعالم نظر هم شد، ما توجهی به 

اظهارات برخی افراد نداریم.
وی در خصوص اجرای قانون رســیدگی به 
اموال مسئوالن گفت: این قانون، قانون خوبی 
در راســتای شفاف سازی اســت. کار خوبی 
انجام شــده است، اگر شــورای نگهبان هم 

مسئولیتی داشته باشد، ما آماده انجام هستیم.
سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر راهبرد شــورای نگهبان برای 
برگزاری انتخابات پرشور، با توجه به اظهارات 
برخی اصالح طلبان مبنی بر مشــارکت کمتر 
مردم در انتخابات گفت: مردم گوششان به این 
حرف ها بدهکار نیست و اینها حدس و گمان 
برخی سیاسیون است که در آستانه انتخابات 

مطرح می شود.
کدخدایی تأکید کرد: در زمان انتخابات، مردم 
چون نظامشان را دوســت دارند و برای این 
نظام ایثار کرده اند، مشارکتشــان پرشــور و 

گسترده خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کــرد: نامزدهای جوانی 
برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.

کدخدایی می گوید قانون مالک کار نیست

دست رد شورای نگهبان
 به توسعه اختیارات

روحانی در دیدار امیر قطر 

همکاری با کشورهای 
همسایه از اصول 
ثابت سیاست 
خارجی ایران است

 رئیس جمهــوری رایزنــی دوجانبه و 
چند جانبــه و همکاری بیشــتر را تنها راه 
کاهش اختالفات و حل و فصل مشــکالت 
منطقه ای عنوان کــرد و گفت: همکاری با 
کشــورهای همسایه از اصول ثابت سیاست 

خارجی ایران است.

رســانی  اطــالع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ــالم و  ــت االس ــوری، حج ــت جمه ریاس
المســلمین حســن روحانــی در حاشــیه 
پنجمیــن نشســت ســران کنفرانــس تعامــل 
و اعتمادســازی در آســیا )ســیکا(، و در 
دیــدار امیــر قطــر گفــت: رایزنــی دوجانبــه 
ــا  ــتر، تنه ــکاری بیش ــه و هم ــد جانب و چن
راه کاهــش اختالفــات و حــل و فصــل 
ایــران  و  اســت  منطقــه ای  مشــکالت 
همــواره آمــاده مشــارکت در ایــن عرصــه 

ــت. اس
رئیــس جمهــوری گســترش روابــط با 
کشورهای همســایه و دوست به ویژه قطر 

را از اولویت هــای ثابت سیاســت خارجی 
جمهوری اســالمی ایران برشــمرد و تاکید 
کرد: ثبــات و امنیت کشــورهای منطقه به 
یکدیگر پیوند خورده اســت و ما خواستار 
حاکمیت روحیه اعتدال، برادری و حکمت 
و دوراندیشــی در روابــط میان کشــورها 

هستیم.
وی اظهــار داشــت: جهان اســالم نیازمند 
وحدت و یکپارچگی است و دو کشور بی 
تردید می توانند با همکاری یکدیگر در این 

عرصه تالش کنند.
روحانــی روابط ایران و قطــر را برادرانه و 
دوســتانه و به نفع مردم منطقه دانســت و 

گفــت: ظرفیت های فراوانــی برای تقویت 
بیش از پیــش روابط اقتصادی دو کشــور 
وجــود دارد که باید از ایــن ظرفیت ها در 

راستای منافع دو ملت استفاده کرد.
شــیخ تمیــم بــن حمــد آل ثانــی امیــر قطــر 
نیــز در ایــن دیــدار گفــت: قطــر بــر ایــن 
ــات  ــام اختالف ــه حــل تم ــاد اســت ک اعتق
ــو،  ــت و گ ــق گف ــا از طری ــه تنه در منطق
همــکاری جمعــی و پیگیــری راه هــای 

ــر اســت. ــکان پذی سیاســی ام
امیــر قطــر همچنین اظهار داشــت: دوحه 
برای توســعه روابط خود با تهران در همه 

حوزه های مورد عالقه، آماده است.
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نیش و نوش

نگاه

چرخش به سمت تولیدکننده صنعتی
ــی  ــد داخل ــر تولی ــذار ب ــای تاثیرگ ــا مولفه ه ــه ب  در رابط
ــر ایــن  ــون تاکیــدی ب ــا تاکن ــان آمــده؛ ام ــه می بارهــا ســخن ب
مهــم نشــده اســت  کــه تکیــه بــر تولیــد کاالهــای واســطه ای 
می توانــد تــوان اقتصــادی را بــاال ببــرد. تولیــد داخلــی 
مجموعــه ای از زنجیره هــای به هــم مرتبــط اســت کــه بایــد در 
اجــرای آنهــا دقیــق بــود. نکتــه مهــم دیگــری کــه بایــد بــرای 
ــت  ــری دول ــر داشــت کاهــش تصدی گ ــد در نظ ــای تولی ارتق

ــه اســت.  ــن رابط در ای
در حــال حاضــر شــرایطی وجــود دارد کــه بایــد چرخــش بــه 
ســمت تولیدکننــده صنعتــی داشــته باشــیم. ایــن بدان معناســت 
کــه بــا اجــرای سیاســت هایی می توانیــم درواقــع تمرکــز 
تولیــد کشــور را بــر صنایعــی معطــوف کنیــم کــه امــکان ایجــاد 
ــفانه  ــد. متاس ــته باش ــد آن در داخــل وجــود داش ــره تولی زنجی
ــه  ــده اســت ک ــه وجــود آم ــرای اقتصــاد کشــور ب شــرایطی ب
ــان نیــز در پوشــش یــک واردکننــده در حــال  تجــار و بازرگان
ــه  ــی ک ــد؛ درحال ــه واردات روی آورده ان ــتند و ب ــت هس فعالی

بایــد ایــن روال تغییــر پیــدا کنــد. 
واردات مقرون به صرفه تــر شــده و دولــت نیــز ارز ارزان در 

ــذارد. ــده می گ ــار واردکنن اختی
ــت.   ــود تر اس ــر س ــر و پ ــکه جذاب ت ــن روی س ــن ای  بنابرای
ــت  ــد و دول ــدا کن ــر پی ــد تغیی ــی بای ــد داخل ــازوکار تولی س
ــارج  ــی خ ــری فعل ــن تصدی گ ــادی از ای ــدازه زی ــا ان ــد ت بای
شــود. منابــع زیــادی صــرف واردات می شــود؛ در حالــی 
ــرار  ــی ق ــد داخل ــار تولی ــع را در اختی ــن مناب ــوان ای ــه می ت ک
ــه واردات  ــه ب ــرد. ارزی ک ــت ک ــی را تقوی ــتغال زای دارد و اش
اختصــاص داده ایــم و ایــن روال ادامــه دارد می توانــد بــه 
ــد و توســعه اقتصــادی  ــی بینجام ــدگان داخل ــت تولیدکنن تقوی

ــد. ــد بزن را کلی
 اگــر واردات بــا ایــن حجــم و انــدازه ادامــه داشــته باشــد ارز 
ــات  ــی ضرب ــد داخل ــادی از کشــور خــارج می شــود و تولی زی
ــه  ــکاری ب ــرخ بی ــروز ن ــورد. ام ــد خ ــری خواه جبران ناپذیرت
ــع  ــه می شــود مناب ــدازه ک ــد هــر ان ــه بای ــدازه ای باالســت ک ان
ــدا  ــاص پی ــغلی اختص ــای ش ــاد موقعیت ه ــرای ایج ــی ب مال
ــش صــادرات را  ــد سیاســت کاهــش واردات و افزای ــد. بای کن
در پیــش بگیریــم تــا همزمــان هــم افزایــش اشــتغال زایــی را 
داشــته باشــیم و هــم رشــد اقتصــادی؛ امــا در حــال حاضــر کــه 
ــای  ــد کااله ــش شــدیدی داشــته اســت، تولی قیمــت ارز افزای
واســطه ای بــرای تولیدکننــدگان داخلــی صرفــه اقتصــادی 
ــای  ــد کااله ــر تولی ــکا ب ــا ات ــوان ب ــادی دارد و می ت ــیار زی بس
ــته  ــش داش ــی چرخ ــده صنعت ــمت تولیدکنن ــه س ــطه ای ب واس

باشــیم. 
ــد  ــه خری ــی ب ــای نهای ــدگان کااله ــت تولیدکنن ــن حرک ــا ای ب
ــن  ــوند و بنابرای ــویق می ش ــی تش ــطه ای داخل ــای واس کااله
بــازار بســیار خوبــی در داخــل بــرای کاالهــای واســطه ای بــه 
ــا  وجــود خواهــد آمــد. امــروز کشــورهای توســعه یافته دنیــا ب
ــا داده و  ــادی را ارتق ــد اقتص ــی رش ــد صنعت ــر تولی ــز ب تمرک

ــد. ــاد کرده ان ــیاری را ایج ــغلی بس ــای ش موقعیت ه
*بهاءالدین حسیني هاشمي

شرق: صنعت خودرو گروگان مدیران سیاسی 
 مگه سیاست تو ماشین جا می شه؟! 
اطالعات: مدرنیسم، دیدن است نه بودن 

 منظورش اینه خودت نری چشمتو بفرستی 
هفت  صبح: افسانه ایرانی های پرمصرف 

 ولی اینکه از واقعیت هم روشن تره!!
همدان پیام: دستهایت را در جیب بگذار و به میدان برو 

  جنگ آغاز شد
ایسنا: تا آخر خرداد مالیات سکه را ندهید جریمه می شوید

 منظورش سکه های سیاه ته کیفتونه!!
جوان: بردن کانادا مثل آب خوردن 

 فکر کنم فقط لیوانش بزرگتره!! 
همدان پیام: آینده مخوف دالالن خرافاتی

 هی باالم جان حواست ب خودت باشه
همدان پیام: پاک بودن استان مانع شفافیت نشود 

 حاال با چی شستید که پاک شده؟! 
رسالت: حضور دولتی ها و وعده های پوچ به مردم 

  پوچ نیست وزنش سبک
خبر ورزشی: هیگوییتا: تیم کی روش قهرمان نشود موهایم را می تراشم 

 پس پول آرایشگاتو  از کی روش بگیر!!
همدان پیام: قصه غم انگیز ازدواج 1600 کودک در همدان 

 ولی تو عروسی آهنگ شاد پخش می شه !!
ایسنا: آیفون احتماالً خارج از چینی تولید می شود 
 مگه  جنسی بدون میدین چین اعتبار داره؟!

همدان پیام: انتقال دستفروش ها سیاست های تشویق می خواهد 
 دیگه جوراب و روسری رو نمی شه گذاشت الی سیاست 

جام جم: عروسی خوبان در صحن جمهوری اسالمی 
 چه جای بزرگی پیدا کردن برای عروسی 

همدان پیام: ایران بیشــترین یارانه را به مصرف کنندگان برق پرداخت 
می کند 

 برای همینه که از مردم پول برق نمی گیرند

کارآفرینی به شیوه منوچهرسلطانی حسینی 
پارکینگ محل تولد شامپو بس!

 هر روز قرار اســت در این ستون خبری به زندگی افرادی اشاره 
کنیم که به ناممکن ها اعتقادی ندارند و با تالش و پشتکاری که دارند 

صفر را به صد می رسانند.
مردی که پس از بیرون آمدن از ژاندارمری، به همراه همسر فداکارش 
در خیابان سلســبیل تهران ساکن می شــود و در سال 1۳42 شغل 
رانندگی تاکسی را در مســیر میدان انقالب تا میدان امام حسین)ع( 
فعلی پیش می گیرد، سپس حرفه ویزیتوری دارویی را آغاز می کند 
و بــه تدریج با طی کردن پله های موفقیت، نمایندگی یک شــرکت 
معتبر خارجی را می گیرد ولی به یکباره ورشکســت شــده و بدون 
اینکه مأیوس شــود بــا جدیت در خیابان دریان نــو تهران در یک 

پارکینگ 40 متری اجاره ای آغاز به تولید شامپو در پاتیل می کند
این بهانه ای می شــود تا ســال ها بعد منوچهر ســلطانی حسینی، 
پایه هــای یکی از کارخانه های بزرگ آرایشــی بهداشــتی ایران با 
برندهایی همچــون بس، دکتر ژیال، آیروکــس، پارتیس و آوند در 

شهرک صنعتی سیمین دشت کرج زده شود.
سلطانی حســینی بنیانگذار شرکت ایران آوندفر یا همان شامپو بس 
معروف با برندهایی مشــهور دیگری همچون دکتر ژیال و آیروکس 
در ســال 1۳15 در پشت باغ نادری در مشــهد مقدس به دنیا آمد. 
دوران ابتدایی را در دبســتان ضیاء گذرانــد و مادرش 14 فرزند به 
دنیا آورد، پدرش افســر ژاندارم بود و در یک محیط نظامی پرورش 

پیدا کرد.
او  بارهــا به عنوان کارگر، کارآفرین، پیشکســوت، مدیر فنی نمونه 
و چهره ماندگار صنعت کشــور انتخاب شده است ولی نخستین بار 
طعم پیروزی و لذت اول بودن را در تیم والیبال مدرسه در شهرستان 

مشهد در سال ششم ابتدایی تجربه کرده است.
او در ســال 1۳۳6 وارد دانشکده افســری می شود و پس از تحمل 
شرایط سخت ناشی از خفقان حاکم بر ژاندارمری، سرانجام در سال 

1۳42 از قید و بند آن محیط بیرون می آید. 
او در مصاحبه هایــش مورد آن ســال ها می گوید: روزهای ســخت 
مــن پس از خروج از ژاندارمری آغاز شــد. بــرای گذران زندگی 
به رانندگی تاکســی رو آوردم و ســپس در بیمارستان امام خمینی 

امروزی )پهلوی سابق( به امور دفتری  پرداختم.
 چگونگی ورود به تولید شامپو

در واقع ســنگ بنای شغل امروزی ام را در ســال 1۳4۳، زمانی که 
از البه الی آگهی های روزنامه به دنبال کار می گشــتم گذاشــتم. در 
آن زمان برای اخذ ســمت ویزیتوری علمی  شــرکت دوپار، که یک 

شرکت تولیدکننده فرآورده های چشمی  در ایران بود.
 در یــک مصاحبه شــرکت کردم و با توجه بــه دانش عمومی  قابل 
توجهی که داشــتم، از بین 65 شــرکت کننده بــه عنوان یکی از دو 
ویزیتور این شرکت انتخاب شدم. کار من بازاریابی در استان گیالن 
بود و پس از چندی مسئولیت بازاریابی در استان مازندران هم به من 
محول شــد و من مجبور بودم 20 روز در ماه را در خارج از تهران 
و بــه دور از خانواده ام زندگی کنم. ســال 1۳45 بود که با توجه به 
استحقاقی که از خود نشان دادم، توانستم در شرکت مذکور به سمت 
مدیریت نائل شــوم. حاال دیگر مدیریت فروش کل کشور به عهده 
من بود اما من که همیشه به دنبال پیشرفت بوده ام، پس از چندی به 

فکر تغییر و ترقی در کارم افتادم.
بنابراین وارد شــرکت کنول آلمان شــدم و تا سال 1۳50 با شرایط 
ســخت کاری حاکم بر این شرکت کنار آمده و کار کردم اما پس از 
خروج از این شــرکت، حتی موفق بــه گرفتن حقوقم به طور کامل 
I ایتالیا شدم. اما در  B I نشــدم. پس از شرکت کنول وارد شــرکت 
ســال های 56 و 57 یعنی زمانی که انقالب اسالمی  در اوج خود بود 
از روی نا آگاهی با گروهی از کلیمیان همکارم شــریک شــدم. پس 
از پیروزی انقالب شــرکا ایران را ترک کردنــد، بنابراین با خروج 
شــخصی که مجوز نمایندگی را در انحصار خود داشــت، شرکت 
تعطیل شد و تمام زحماتم در مقابل چشمانم در یک آن از بین رفت. 

اما من دوباره بلند شدم و آغاز به ساختن از صفر کردم.
در خیابــان دریان نــو تهران یک پارکینگ 40 متــری اجاره کردم و 
با راهنمایی چند دوست داروســاز قدیمی که جمعًا یک کادر هفت 
نفره را تشــکیل می دادیم و با دو پاتیل، آغاز به تولید شــامپو کردم! 
پس از آن با گرفتن مجوز تولید شــامپو از وزارت صنایع و وزارت 
بهداشت، شــرکت ایران آوندفر را که در ابتدا پارتیس نام داشت به 
ثبت رســاندم. ســپس نزد حاج آقا مدرس نیا که مدیر عامل شرکت 
پخش »قاســم ایران« بودند رفتم و از ایشــان خواستم برای توزیع 
محصوالتم به من کمک کنند. ایشــان هم به کمک من شتافتند و با 
همیاری یکدیگر توانستیم شامپوهای تولیدی مرا با حداقل قیمت در 

سراسر کشور توزیع کنیم.
ســرانجام با رونق گرفتن کسب و کار، زمینی به مساحت 6500 متر 
واقع در شهرک صنعتی سیمین دشت کرج خریداری کردم و پس از 
2 ســال دوندگی و پشت سر گذاشتن مشکالت زیاد، مجوز احداث 
کارخانه را در این محل گرفتم و بحمدا... پس از طی کردن پله های 

ترقی یکی پس از دیگری در جایگاه کنونی هستم.
حاال موفق شــدم با فعالیتی که داریم دارای ۳8 نشان افتخار مختلف 
هســتیم که آخرین آن ها، کســب لوح تقدیر و تندیس پیشکسوت 

نمونه کشور از وزارت صنایع و معادن در سال 1۳90 است.

 پشت این پرده نازک که جهانش محصور 
تار اســت و پــود از همان کودکــی دنیای 
افســانه ای بود برایم که در خیال ساخته شده 

بود.
هنوز هم بعد از ســال ها وقتی در سر سرا های 
بازار فرش  همدان راه می روم افسانه زنی را در 
خیالم می بافم که پشــت دار قالی حیاط خانه 

آینده می بافد.
به باور بیشتر مردم فرش همدان به عنوان تاج 
سر صنایع دســتی هنوز آوازه خود را دارد تا 
جایی که حاال در عرصــه جهانی برای تمام 
دنیا طنازی می کنــد و چنان جایی برای خود 
بازکرده که توانســته نقش هایــش را به ثبت 

جهانی برساند.
قالــی یا قالیچــه و فرش، نوعی گســتردنی 
بافته شــده از الیافت پنبه، پشــم و در بعضی 
موارد ابریشــم است که معموالً برای پوشش 
زمیــن به کار می رود همان هایی که همیشــه 
نقش هــای زیبا بر خود داشــته اند، امروزه به 

جنبه تزئینی رسیده اند.
کهن ترین فــرش دنیا با 2500 ســال قدمت 
متعلق به ایران اســت و در یکی از موزه های 
روسیه نگهداری می شــود و حتی گران ترین 
فرش دنیا نیز متعلق به ایران است که در موزه 

واشنگتن نگهداری می شود.
از ســوی دیگر بزرگ ترین فرش بــا اندازه 
564 مترمربع در مســجد شیخ زاید ابوظبی و 
ریزبافت ترین فرش 180 رج پرســپولیس از 

دیگر هنرهای مردم ایران است.
 ســراها و کاروانســراهای فرش 
همدان همچنان به قوت خود باقی است

در این میان قالیبافی از هنرها و صنایع دســتی 
اصیل و کهن استان همدان محسوب می شود 
به طوری که با قدم گذاشــتن در بازار قدیمی 
همدان اثر آن هنوز هم پررنگ اســت چراکه 
سراها و کاروانسراهای فرش همدان همچنان 
به قوت خود باقی است و فعالیت روزانه خود 

را ادامه می دهند.
حدفاصل میــدان امام خمینــی )ره( همدان 
منتهی به تپه هگمتانه، سراها و کاروانسراهایی 
هنوز پابرجا هستند که به عرضه فرش و قالی 
دستباف می پردازند و شور و حال رفت وآمد 

در این سراها کم از گذشته نیست.
 فرش همدان هنوز آوازه خود را دارد

آری فرش همدان هنوز آوازه خود را دارد تا 
مرحله ای که موفق شده در عرصه جهانی نیز 
جایی برای خــود باز کند و نقش هایش را به 

ثبت جهانی برساند.
به گــزارش مهر، فرش همدان بــا الگوها و 
اندازه های معمول خود به راحتی قابل شناسایی 
اســت، چرا که الگوهای فرش همدان بسیار 

متفاوت می باشد.
در همین راســتا یک کارشناس حوزه فرش 

بابیان اینکه فرش همــدان با ویژگی خاصی 
تولید می شود، گفت: همین ویژگی سبب ثبت 
جهانی نشــان جغرافیایی فرش کبودرآهنگ، 
مالیر و نهاونــد با عنوان فــرش همدان در 
 )W I P O ســازمان جهانی مالکیت فکری )

شد.
محمود روحی بابیان اینکه بر اســاس اعالم 
مرکز ملی فرش ایران پیگیری الزم برای ثبت 
فرش بقیه مناطق استان همدان نیز ادامه دارد، 
گفت: قدمت، زیبایــی، تنوع، رنگ و ترکیب 

موجود در فرش
همــدان به گونــه ای اســت که توانســته در 
کنار رقبای خود از ســایر کشورها، به نشان 

( دست پیدا کند. W I P O (
کارشناس فرش همدان با تأکید بر اینکه فرش 
همــدان می تواند از انتخاب هــای اول برای 
فروش و صادرات در بازار داخلی و خارجی 
باشد، گفت: بافت فرش باید بر اساس سالیق 

روز دنیا و کیفیت مطلوب صورت گیرد.
وی بــا تأکید بر اینکه همــدان یکی از مراکز 
اصلــی تجارت فرش در کشــور بوده و باید 
دوباره به جایگاه گذشته خود بازگردد، گفت: 
احیای نقشــه فرش همدان، تولید و صادرات 
آن مطابــق ســلیقه روز دنیا نیــاز به تالش 
همه جانبــه دارد کما اینکه فــرش »مهربان«، 
»جوزان« و سایر مناطق استان در جهان شهره 
است و راه برای معرفی سایر نقشه های فرش 

دستباف همدان چندان هم ناهموار نیست.
 قالیچه های استان همدان از 
پشم دست ریس تهیه می شود

یکی دیگر از کارشناســان فرش در اســتان 
همــدان  نیــز به ذکــر ویژگی هــای فرش 
همدان پرداخت و بــا بیان اینکه تنوع نقوش 
و طرح های فرش در منطقه به آســانی داللت 

بر آن دارد که گســتردگی این حرفه حاصل 
سال های بسیار است، گفت: قالیچه های استان 

همدان از پشم دست ریس تهیه می شود.
ســیما رنجبر بابیــان اینکه خامــه موردنیاز 
به صورت دســت ریس و ماشــینی استفاده 
می شــود که نوع دست ریس آن بیشتر توسط 
زنان روستایی تولید می شود، گفت: قالی ها و 
قالیچه های اســتان همدان تقریباً با گره ترکی 

بافته می شود .
قالی هــای  رنگ بنــدی  در خصــوص  وی 
ــان اینکــه بی پیرایگــی و  ــا بی ــز ب ــدان نی هم
ــوط  ــای مرب ــگ و ظرافت ه ــادگی در رن س
بــه اختــالف رنــگ باعــث ارزش  بــرای ایــن 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــود، گف ــا می ش قالی ه
ــترس و  ــی در دس ــای طبیع ــر از رنگ ه غی
ــی جــای خــود  ــای طبیع ــه رنگ ه ارزان بقی
جوهــری  و  صنعتــی  رنگ هــای  بــه  را 
قرمــز  رنگ هــای  به طوری کــه  داده انــد 
ــی را از  ــبز طبیع را از رونــاس و رنــگ س
بــرگ مــو و انــواع آبــی را از نیــل بــه دســت 

می آورنــد.
وی با اشــاره به ابعاد بافت فرش عنوان کرد: 
معموالً در مناطق شهری قالی های 2 در ۳ متر 
و 2.5 در ۳.5 متــر و بزرگ تر بافته می شــود 
ولی در مناطق روســتایی متداول ترین قطعه، 
قالیچه هــای دو زرعــی، زرع و نیم، چارک، 

پشتی، خرک و کناره است.
 هیچ استانی مانند همدان روستاهای 

شناخته شده جهانی فرش ندارد
رنجبر بــا تأکید بر اینکه هیچ اســتانی مانند 
همدان روســتاهای شناخته شده جهانی فرش 
ندارد، گفت: فرش اســتان همدان شــهرت 
جهانی دارد و 80 روســتای شناخته شده در 
همدان وجود دارد که دارای شــهرت جهانی 

فرش هســتند درحالی که در سطح  در زمینه 
کشور هیچ استانی به مانند همدان روستاهای 
شناخته شده جهانی در خصوص فرش ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
نیز در همین خصوص در گفتگو با بیان اینکه 
فرش دستبافت همدان دارای قدمت بسیاری 
اســت و حتی پادشاهان ایرانی از آن به عنوان 
هدیه برای ســران کشــورهای دیگر استفاده 
می کردند، گفت: در حال حاضر برای احیای 
فرش دســتباف همدان در بازارهای داخلی و 

خارجی تالش می شود.
 فــرش همدان هنوز مشــتریان و 

متقاضیان خود را دارد
حمیدرضــا متین بابیان اینکــه فرش همدان 
هنوز مشتریان و متقاضیان خود را دارد، عنوان 
کرد: ثبــت جهانی فرش دســتبافت همدان 
اتفاق بســیاری مثبتی برای استان همدان بود 
و استان همدان را در تبدیل شدن به برند فرش 

دستبافت ایران و منطقه کمک می کند.
وی بــا یادآوری اینکه فــرش مناطق جوزان 
مالیر، مهربان کبودرآهنگ و عشــوند نهاوند 
W به ثبت  I P O با عنوان فرش همــدان در 
رسیده اســت، افزود: فرش »کسب و ننج« و 
»ازندریان« متعلق به فرش های استان در بازار 
داخلی و بین المللی شناخته شده است و تمام 
فرش های استان شناخته شده و دارای برندهای 

معتبر هستند
منطقه جوزان مالیر، فرش »شاخ گاوی« متعلق 
به مهربــان کبودرآهنگ و فرش »کله گلی« و 

»ساالری« مربوط به منطقه نهاوند است.
الزم بــه ذکر اســت پانزدهمین نمایشــگاه 
تخصصی فرش دســتباف از 2 تا 8 تیرماه به 
مدت 7 روز در محل دائمی نمایشــگاههای 

همدان برگزار خواهد شد.

 فرش همدان هنوز مشتریان و متقاضیان خود را دارد

رویای خیال نقش بند تار و پود 
فرش همدان

افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی
 مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی در روزهای باقیمانده خردادماه خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، غالمرضا قبله ای با بیان اینکه روزهای پایانی خردادماه که مصادف با آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 
صاحبان مشــاغل است همواره با بیشترین حجم مراجعات مودیان و درخواست آنان برای خدمات مختلف از ادارات مالیاتی مواجه 
هستیم، گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به مودیان محترم در انجام تکالیف قانونی، به ویژه ارائه راهنمایی و پاسخگویی الزم در 
رابطه با تعیین مالیات مقطوع برای مودیان موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و دریافت اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی 
عملکرد ســال 1۳97 و نیز به قطعیت رساندن پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1۳96، ساعات کاری ادارات کل امور مالیاتی سراسر 
کشور افزایش می یابد.مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: بدین منظور ادارات کل امور مالیاتی از دوشنبه 
27خردادماه الی پنج شــنبه ۳0خردادماه تا ســاعت 19 و روز جمعه ۳1خردادماه تا ساعت 14 آماده پاسخگویی و خدمت رسانی به 

مودیان خواهند بود.

آیین نامه اجرایی قانون ماده ۵ مکرر قانون چک بازنگری شد
 آیین نامه اجرایی این ماده قانونی که از ســوی بانک مرکزی تهیه شــده بود قرار اســت در هیأت دولت نهایی شود، در بسیاری از 
موارد تولیدکنندگان را با مشکل روبرو می کرد و عماًل روند تولید و اشتغال را در بنگاه های تولیدی با مخاطرات جدی مواجه می کرد.

 بنابراین اعضای ستاد تسهیل کشور، پیشنهاد اصالحی خود را در این خصوص به دولت منعکس می کنند تا آیین نامه اجرایی قانون 
ماده 5 مکرر قانون چک بازنگری شود  .

ــا تاکیــد بــر لــزوم افزایــش اعتبــار چــک در فضــای اقتصــادی کشــور گفــت: رفــع محدودیت هــای صــورت  میثــم زالــی ب
گرفتــه در ایــن مــاده قانونــی، بــدون رفــع ســوءاثر از چــک انجــام می شــود تــا از اختــالل در فعالیــت بنگاه هــا پیشــگیری 

گــردد.
وی اضافه کرد: با عنایت به شرایط خاص اقتصادی کشور و همزمان با سال رونق تولید، ضرورت دارد تا از هرگونه اقدامی که منجر 

به بروز مشکل در روند تولید و اشتغال بنگاه های تولیدی می شود اجتناب کرد.

قوانینی که فقط دّلل ها از آن 
بهره مندند

 ارز دولتی 
یا رانت؟!

 یک فعال کارگری با انتقاد از سیاست های 
تعدیلی گفت: »یارانه پردازی« به خصوص از 
نوع ارز دولتی فقط به نفع خواص تمام شده 

است.
به گزارش ایلنا، سال گذشته، تخصیص ارز 
دولتی به تولید و کاالهای اساســی مردم در 
دســتور کار دولت قــرار گرفت و به همین 
منظــور، بیش از 25 میلیــارد دالر ارز ارزاِن 
4200 تومانــی به افراد حقیقــی و حقوقی 
تخصیص داده شد اما در نهایت، نه کاالهای 
اساسی مردم به قیمت دولتی و ارزان فراهم 
شــد و نه تولید توانســت با این سیاست از 

رکود و اغما خارج شود و َسر، بلند کند.
یک فعــال کارگری و ســخنگوی اتحادیه 
نیــروی کار پــروژه ای ایــران، سیاســت 
تخصیص ارز دولتی در ســال گذشته را در 
ژانر »سرمایه داری داّللی« دسته بندی می کند 
و می گوید: می تــوان ادعا کرد که تخصیص 
ارز ارزان بــه خواص و گروه های نزدیک به 

بلوک های ثروت و قدرت، ادامه سیاست های 
تعدیلی ۳ دهه گذشته است که با محوریت 
ســرمایه داری داّللی، علیرغــم انتقاد مکرر 

دلسوزان، تداوم یافته است.
ناصــر آقاجری، بــه نتایج عینی سیاســت 
تخصیص ارز دولتی ســت؛ او منتفع شــدن 
گروه های خــاص که بــرای بهره مندی از 
رانِت ارز دولتی، ســر و دســت شکستند و 
شرکت های صوری ثبت کردند را نشانه ای از 
پابرجایی سیاست های داًلل پرورانه در اقتصاد 
می دانــد و می گوید: بدون توجه به عوارض 
۳0 ساله تعدیل ساختاری و خصوصی سازِی 
ناشــی از این مناســبات دالل پرور، بر طبل 
سرمایه داری داللی و واســطه ای می کوبند؛ 
سیاست هایی که درســت بر خالف اصول 
قانون اساســی اســت که 90 در صد مردم 
ایران با رای خود آن را تایید کرده اند )اصول 

۳0،۳1، 4۳ و 44(.
وی ادامه می دهد: در عمل، کودتای برخی 
از دولتمــردان نولیبرالــی بــرای انداختن 
مناســبات اقتصادی - اجتماعی پیشنهادی 
قانــون اساســی روزهــای اول انقالب و 
ســوق دادن اقتصاد به دامان سرمایه داری 
جهانی امپریالیســتی، کاربردی شده است. 
ســاختاری که بر اســاس اصــول تعدیل 
ساختاری، جامعه ی بدون نظارت و بی پناه 

را در اختیار دالل های سودجویی قرار داده 
تا هر روز با یک شوک جدید، روند گرانی 

و بیکاری، به سر آورند.
 استیالی گفتماِن سودجویی!

آقاجری در رابطه با اینکه چرا هر سیاســت 
اقتصــادی در دهه های گذشــته همواره بر 
خــالف ادعاهــای اولیه، به ضــرر مردم به 
خصوص کارگران و فرودستان تمام می شود، 
»ضعف« اصلی را در نگاه ســاختاری حاکم 
بر اقتصاد جســتجو می کنــد و می گوید: تا 
»تعدیل ســاختاری« و حامی پــروری تداوم 
داشــته باشــد، اکثریت مــردم از مواهب و 
ثروت هــای ملی بی بهره خواهنــد ماند. در 
سیاســت هایی که اتخــاذ می کننــد، فرقی 

نمی کند چه باشد، چه تخصیص ارز دولتی 
باشد و چه هدفمندسازی یارانه ها، نه ارتقای 
سطح معیشت مردم و نه رونق واقعی اقتصاد، 

مدنظر است.
این فعال کارگری تاکید می کند: بدیهی ست 
که تــا زمانی که گفتمان ســودجویی و کام 
گرفتِن خواص حاکم باشد، تغییر ساختاری 
و اساســی رخ نخواهــد داد. پس نمی توان 
ریشه های مشکل را کنار گذاشت و شاخه ها 

و حواشی پرداخت!
او با اســتناد به مسیری که توصیف می کند، 
چاره را در »تغییر گفتمان غالب« در اقتصاد 
می داند و معتقد است؛ تنها راه این است که 

راهِ »رانت پردازی« بسته شود.
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همدان میزبان 
میز تخصصی صادرات پوشاک شد

 معاون امور بازرگانی ســازمان صنعــت، معدن و تجارت همدان 
از انتخاب این اســتان به عنوان میزبان میز صادرات پوشاک خبر داد 
و گفــت: این رویــداد ملی تولید و صادرات پوشــاک را به صورت 

تخصصی بررسی می کند.
مجید زرین دالور اظهار داشت: هر ساله سازمان توسعه تجارت کشور 
میزبانی میز صادرات در یک یا چند رشــته را بر اســاس توانمندی و 

ظرفیت های موجود به اســتان ها واگذار می کند و امســال همدان به 
عنوان میزبان میز تخصصی پوشاک برگزیده شده است.

وی افــزود: میزهای تخصصی به همت ســازمان توســعه تجارت 
ایران، شــامل میزهای کاالیی و کشــوری با مشــارکت مســتقیم 
صادرکنندگان به شناســایی چالش های موجود و بررسی طرح های 

می پردازند. توسعه ای 
معاون امــور بازرگانی صنعت، معدن و تجارت همدان با اشــاره به 
اینکه میز تخصصی پوشــاک اواخر امســال با حضور تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان برجســته کشــور در همدان برگزار می شود، به ایرنا 

گفت: هم اکنون کار شناســایی ظرفیت هــای صنفی و صنعتی تولید 
کنندگان پوشاک در کشور آغاز شده و به آسیب شناسی، نیازسنجی و 

مشکالت صادرات این بخش می پردازیم.
زرین دالور خاطرنشان کرد: در اســتان همدان نیز واحدهای تولیدی 
بســیاری در زمینه پوشاک فعال هستند که تشــویق و ترغیب آنها به 
صادرات و شناســایی و معرفی بازارهای هــدف از دیگر برنامه های 

میز پوشاک است.
سال گذشته همدان میزبان میز تخصصی صادرات فرش بود.

ابالغیه وزارت کشور در استان همدان در حال اجرا است

مهلت دو هفته اي 
براي حل مشکل ۱00 تولیدي

 100 واحد تولیدی تعطیل اســتان همدان برای برگشت به چرخه 
تولید چشم به تصمیم دولتی ها دوخته اند، اتفاقی که امیدواریم سریعتر 

محقق شود.
100 واحد تولید تعطیل استان همدان بنا به دالیل مختلف از جمله کمبود 
نقدینگی، به روز نبودن ماشــین آالت، اختالفات شرکا، مشکل مدیریتی 
و نبــود بازار از چرخه تولید خارج شــدند. تعداد قابل توجهی از این 
واحدها سرمایه های عظیم بالاستفاده محسوب می شوند و طبیعی است 
که بازگرداندن آنها به چرخه تولید هزینه و انرژی کمتری نسبت به ایجاد 
واحد تولیدی جدید می طلبد از همین رو وزارت کشور طی ابالغیه ای 
با دادن مهلت 15 روزه از اســتان ها خواســت که به سرعت نسبت به 
احصای مشــکالت این واحدها اقدام کنند. بنا به گفته مســئوالن 100 
واحد در همدان مشمول این قانون هســتند، که معاون امور اقتصادی 
اســتاندار همدان اعالم کرد: به ابالغیه وزیر کشــور مبنی بر رفع موانع 
تولید در استان همدان به خوبی پرداخته و به همه دستگاه های اجرایی و 

فرمانداری ها اعالم شده است.
ظاهر پورمجاهد گفت: واحدهای تولیدی اســتان همدان دســته بندی 
شــده برخی از این واحدها قابل احیاست و برخی دیگر نیاز به نظرات 
کارشناســی برای تقویت، تنوع تولید و وارد کردن سرمایه گذار جدید 
دارد. وی با اشــاره به اینکه واحدهایی که با ظرفیت کمتری نسبت به 
ظرفیت اســمی در حال فعالیت هســتند هم پیگیری شدند، بیان کرد: 
با شــورای بانک های استان برای تســهیل پرداخت نقدینگی الزم در 

قالب های مختلف نیز نشست های متعددی برگزار شده است.
 پاسخ وزارت کشور ارسال شد

 معاون اقتصادی اســتاندار همدان با بیان اینکه نامه وزارت کشور برای 
تعیین تکلیف واحدهای راکد بود، ادامه داد: پیگیری و پاسخ این نامه در 

مدت زمان مشخص شده به وزارت کشور اعالم شده است.
وی با اشاره به اینکه امروز شاهد همکاری بانک ها در این زمینه هستیم، 
خاطرنشان کرد: البته باید مدت زمان بیشتری سپری شود تا با پیشرفت 

امور بتوانیم میزان همکاری مثمر ثمر را تعیین کنیم.
پورمجاهد با بیان اینکه روند کاری در بانک های مختلف متفاوت است، 
افزود: برخی از بانک ها با ســهولت بهتری امور را پشت سر می گذارند 
و برخی اختیارات کمتری داشــته و بایــد با مرکز هماهنگی الزم را به 
عمل آورند.وی با بیان اینکه این موارد را به وزارت کشــور و وزارت 
صمت منتقل کردیم به فارس گفت: بانک هایی که در استان تصمیم گیری 

می کنند امور مربوطه را با سرعت بیشتری پیش می برند.
 معاون اقتصادی اســتاندار همدان افزود: طی این ابالغیه ای حدود 100 
واحد تولیدی که اطالعات آنان از دستگاه ها و بانک ها گرفته شده است 
تعیین تکلیف خواهند شــد.وی با اشاره به اینکه این واحدها یا مجدداً 
وارد عرصه تولید می شوند و یا در نهایت  در صورت حل نشدن مسأله 
به تملک بانک درخواهند آمد، بیان کرد: برخی از این واحدها مشــکل 
مدیریتی دارند و یا با کمبود منابع مواجه هستند و برخی نیز بازار مناسب 

ندارند که باید نوع تولید و کیفیت خود را دگرگون کنند.
پورمجاهــد با بیان اینکه برخــی از واحدهای تولیدی  با معوقه مواجه 
هستند، ادامه داد: واحدهای کمی داریم که در حوزه مالیاتی مشکل داشته 

باشند و این سازمان همکاری بسیار خوبی را ارائه می دهد.
 بهبود همکاری تأمین اجتماعی با تحقق رونق تولید

وی خاطرنشان کرد: شرایط تأمین اجتماعی نیز تسهیل شده و مشکالت 
واحدهای تولیدی  در این زمینه کاهش یافته است.

معاون امور اقتصادی اســتانداری همدان با بیان اینکه هر سه ماه یکبار 
گــزارش مدونی خواهیم داد گفت: پایان خردادمــاه و در اوایل تیرماه 

گزارش آخرین وضعیت این واحدها اعالم خواهد شد.
معاون امور صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان هم 
با بیان اینکه پس از ابالغ وزیر کشــور هر دوشنبه به صورت مستقل از 
جلســه ستاد تسهیل جلسه ای در راستای رفع موانع واحدهای تولیدی 
برگزار شده است، بیان کرد: پیگیری و بررسی مشکل واحدهای تعطیل 
و نیمه تعطیل در ســطح اســتان با هماهنگی دستگاه های مرتبط انجام 
می شود. حمید بهزادی شــریف با اشاره به اینکه واحدهای فعال دارای 
مشکل نیز در دست بررسی قرار دارند افزود: با فرمانداران شهرستان ها 
مکاتبات الزم برای معرفی واحدهای راکد و دچار مشکل صورت گرفته 

است.
 مصوبات رفــع موانع تولید در قالب مصوبات ســتاد 

تسهیل
وی با بیان اینکه تاکنون واحدهای تولیدی در شهرستان های نهاند، رزن 
و اسدآباد مورد بررسی قرار گرفته اند ادامه داد: مصوبات این جلسات در 

قالب مصوبه ستاد تسهیل که الزم االجرا است گنجانده می شود.
معاون امور صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با 
اشاره به اینکه در جلسه آتی ماحصل برگزاری جلسات رفع موانع تولید 
در یک و ماه نیم گذشــته در اســتانداری مطرح می شود تصریح کرد: 
در این جلســه عملکرد ادارات مرتبــط و بانک ها در اجرای مصوبات 
بررسی می شــود.وی با بیان اینکه امیدواریم نتایج مطلوبی در راستای 
رونق تولید حاصل شود خاطرنشــان کرد: سرمایه گذاران جدید برای 
تعدادی از واحدهای تعطیل در استان در راستای احیای واحد به بانک 
معرفی شده اند.بهزادی شریف با توجه به اینکه این اقدام به تازگی آغاز 
شده است گفت: نتایج قطعی مصوبات و بازخورد آن در جامعه در 6 ماه 
آینده مشخص خواهد شد. وی اظهار کرد: یکی از نتایج رضایت بخش  
این ابالغیه احیای واحد تولیدی نهاوند نوچین در شهرستان نهاوند است 

که  پس از 15 سال تعطیلی تا پایان سال مجدداً راه اندازی خواهد شد.
باید منتظر ماند و دید آیا این واحدهای تولیدی احیا می شوند و به ایجاد 
اشــتغال و افزایش تولید در استان کمک می کنند و یا همچنان در دور 
باطل جلسات رفع موانع تولید گرفتار می مانند؟ اهمیت تولید و اشتغال 
بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته اســت لذا از مسؤوالن 
استان انتظار می رود با تمام توان تحقق منویات معظم له را با جدیت دنبال 

کنند و از اقدامات شعاری و آمارسازی دوری کنند.

فرمان نرخ ارز در دست کیست؟
 از یک ماه پیش تا چهارشــنبه گذشــته، قیمت ارز، حداقل حدود 
2600 تومــان کاهش یافت که این رقــم، چیزی در حدود 20 درصد 
را تشــکیل می دهد. نخستین سوالی که پیش می آید این است که اگر 
قیمــت 15500 تومانی در یک ماه پیش، غلط بود چرا باید اجازه داده 

می شد که در آن زمان آن نرخ در بازار مورد معامله  قرار گیرد.
 چرا بازارســاز، با توجه به توانایی هایی که دارد، به کنترل بازار اقدام 
نکرده بود؟، و اجازه آن سرکشی را به بازار داده بود؟ شاید گفته شود 
آن قیمــت در آن زمان صحیح بوده، خوب در این صورت چه اتفاق 
مثبتی در ساختار اقتصادی  کشور رخ داده که ناگهان در ظرف یکماه 
20 درصد از قیمت ارز کاســته شــده؟ این تحول و نوسان چه دلیل 
موجهی داشــته؟ آیا نرخ تورم در کشور کاهش جدی داشته؟ آیا نرخ 
رشد اقتصادی جهشی ناگهانی داشته؟ آیا سایه شوم تحریم ظالمانه از 

سر کشور برداشته شده؟
شاید گفته شود، تحول مثبتی که اتفاق افتاده ظهور بازار متشکل ارزی 

است.
برخی تصور می کنند که ابداع اســامی جدیــد می تواند باعث رخداد 
معجزه ای در بازار ارز باشــد، در حالی که در بهترین شرایط یک بازار 
اگر هم مشــخصات یک بازار واقعی را داشــته باشد می تواند کشف 
نــرخ بکند، نه این که نرخ را کاهش دهد یا افزایش دهد، در حالی که 
اینطور که گفته می شــود معامالت در بازار متشکل در فضای مجازی 
انجام خواهد شد و این در حالی است که طبق ماده های ۳ و4و 5 و6 
از اساسنامه "شــرکت های تضامنی صرافان"، انجام  عملیات صرافی 
در فضای مجازی و اینترنتی مجاز نمی باشد، بنابر این به نظر می رسد 
فعالیت های بازار متشــکل ارزی کاماًل مخالف با چهار بند یاد شده از 

اساسنامه، "شرکت های تضامنی صرافان " می باشد.
در حال حاضر خرید و فروش رســمی در بازار ارز، با شرایط خاص 
انجام می شــود و فعالیت صرافان مجاز، در این بازار  بســیار محدود 
است و این در حالی اســت که بازار عماًل توسط عوامل غیر رسمی 
اداره می شــود و هرگونه تالطمی که بخواهند برای ایجاد سود بیشتر، 

می توانند، در آن ایجاد کنند.
پانوشت:

 قسمتی از اساسنامه "شرکت های تضامنی صرافی":
" ماده ۳ فعالیت صرافی شــامل؛ خرید و فروش نقدی ارز، مسکوک 
طالی ضرب شــده توســط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 
انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و مؤسسات 
اعتبــاری غیربانکی مجاز داخلی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از 

طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی می باشد.
ماده 4 صرافی مجاز به انجام سایر معامالت ارزی نمی باشد.

ماده 5 صرافــی مجاز به انجام عملیات بانکــی مربوط به دریافت و 
نگهداری سپرده از مشتریان و یا اعطای تسهیالت اعتباری و همچنین 
پیش خرید و یا پیش فروش ارز و انجام سایر معامالت سلف نمی باشد.

مــاده 6 صرافی مجاز به انجام عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا 
مجازی نمی باشد"

علی اصغر سمیعی
 رئیس اسبق کانون صرافان

 محور کبودراهنگ- شیرین سو تا سال 99 
و کل محور کبودراهنگ- شیرین ســو- قیدار 

تا سال 140۳چهارخطه مي شود.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان همدان 
در جریــان بازدید از روند ســاخت راه هاي 
شیرین سو  غیرهمسطح  تقاطع  و  کبودراهنگ 
اعالم کرد که تا سال 99 محور کبودراهنگ- 
شیرین ســو چهــار خطه مي شــود و کل 70 
کیلومتر محور کبودراهنگ- شیرین سو- قیدار 
نیز با اعتبار 80 میلیارد تومان تا ســال 140۳ 

چهارخطه خواهد شد.
حســن ربانی ارشــد با بیــان اینکــه محور 
کبودراهنگ- شیرین سو- قیدار 160 کیلومتر 
اســت، بیان کرد: از این میزان 60 کیلومتر در 
حوزه استان همدان قرار دارد که 25 کیلومتر 
آن در سال های گذشته چهار خطه شده و 17 

کیلومتر در دست پیمان است. 
دســت  در  کیلومتــر   17 از  افــزود:  وی 
پیمــان 12 کیلومتر در هفته دولت امســال 
بــه بهره بــرداری خواهد رســید و پس از 
تکمیــل آن، 15 کیلومتر بعد از شیرین ســو 

پیمان سپاری خواهیم کرد. را 
وی افزود: طول کل مسیر کبوراهنگ- قیدار 
در اســتان همــدان 60 کیلومتر اســت که ۳ 
کیلومتر ابتدای پروژه بــه پیمان نرفته، قطعه 
1و2 به طول 20/5 کیلومتر از کبودراهنگ تا 
روســتای قپاق تپه به صورت چهارخطه در 
دســت بهره برداری است و قطعه  )الف(۳ به 
طــول 6/5 کیلومتر عملیات خاکی و ســاب 

بیس و ابنیه فنی در حال اجراست.
وی ادامه داد: قطعه ۳ )ب( به طول 6 کیلومتر 
در حال اجــرای عملیات بیــس و ابنیه فنی 

اســت و قطعه 4 به طول 4/1 کیلومتر تا اول 
به صورت چهارخطه  کمربندی شیرین ســو 

احداث و در دست بهره برداری است.
ربانی ارشــد یــادآور شــد: قطعه 5 شــامل 
کمربندی شیرین ســو به طــول 5/5 کیلومتر 
به اتمام رســیده و فقط تابلوها وعالئم باقی 

مانده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان افزود: 
قطعــه 6 و7 به طــول 14/5 کیلومتر از اول 
شیرین سو تا انتهای حوزه استحفاظی قسمتی 

از دکاپاژ و عملیات خاکی انجام شده است.
وي افزود: امسال تخصیص اعتبار این پروژه 
خوب بوده و اعتبار ابالغی 100 درصد رشد 

داشته است.
بــه گفته وي، تاکنون 40 میلیارد تومان اعتبار 
هزینه شــده و برای تکمیل ایــن پروژه 40 

میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
ربانی ارشد خاطرنشان کرد: 550 کیلومتر راه 
روســتایي در کبودراهنگ وجود دارد که 90 
درصد آن آســفالت هستند و تمام روستاهاي 

باالي 20 خانوار آسفالت شده اند.
وي توضیــح داد: 95 درصــد از راه هــاي 
روستایي اســتان آسفالت شده اند که میانگین 

این عدد در کشور 70 درصد است.
رباني ارشــد گفت: اســتان همدان جزو 5 
راه های  برتر در زمینــه آســفالت  اســتان 

است. روستایی 
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان همدان با 
تأکید براینکــه 1۳5 میلیارد تومان اعتبار ملي 
در6 ماهه گذشــته جذب شده است، یادآور 
شــد: تمامی این اعتبارات در حوزه راه سازی 

جذب استان شده است.

 مدیرحفــظ نباتــات ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان همدان با تأکید براینکه  
پروانه ها هیچ گونه مشکلی برای محصوالت 
کشاورزی استان ندارد، گفت: کشاورزان از 

بابت ملخ ها و پروانه ها نگران نباشند.
شهرام پیشه ور با بیان اینکه پروانه های رنگین 
بانو در کل کشور پراکنده هستند، اظهارکرد: 
این پروانه ها از نــوع پروانه های روز پرواز 

بوده و آفت محصوالت کشاورزی نیستند.
وی با اشــاره به اینکه پروانه های شب پرواز 
آفت محصوالت کشــاورزی هستند، یادآور 
شد: الرو پروانه های شب پرواز محصوالت 
کشــاورزی را از بین می برند اما پروانه های 
روز پرواز آفت محصوالت کشــاورزی به 

شمار نمی روند.
وی ادامه داد: پروانه های روز پرواز موجود 
در سطح اســتان و کشــور یا رنگین بانوها 
پروانه های زیبایی هستند که  در سالهایی که 
زمستان معتدل بوده و در بهار بارندگی های 

خوبی وجود داشته باشد ظاهر می شوند.
پیشــه ور تصریح کرد: این پروانه ها قدرت 
پروازی باالیی داشــته و تا 4000 کیلومتر را 
به صورت گلــه ای پرواز می کنند به طوریکه 

می توانند 160 کیلومتر مســافت را در روز 
طی کنند.

جهــاد  ســازمان  نباتــات  مدیرحفــظ 
کشــاورزی اســتان همــدان بــه ایســنا گفت: 
ــد  ــتفاده می کن ــا اس ــهد گله ــا از ش پروانه ه
و خطــری ندارنــد بلکــه در گــرده افشــانی 
خودشــان  ازطرفــی  و  می کننــد  کمــک 

ــتند. ــدگان هس ــذای پرن غ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پروانه هــا از 
خــار  روی  گلهــای  و  خــار  بوته هــای 
کــرد:  خاطرنشــان  می کننــد،  تغذیــه 

ــا  ــیه جاده ه ــرز حاش ــف ه ــا ازعل پروانه ه
تغذیــه می کننــد و بنابرایــن کشــاورزان 

ــند. ــود نباش ــزارع خ ــران م نگ
می شــوند  گفتــه  اینکــه  دربــاره  وی 
ــی  ــل را م ــای عس ــق زنبوره ــا ح پروانه ه
خورنــد، عنــوان کــرد: خوشــبختانه گل هــا 
و گیاهــان بــه انــدازه کافــی موجــود اســت 

و حقــی از زنبورهــا ضایــع نمی شــود.
پیشه ور با اشاره به اینکه ملخ های صحرایی 
در اســتانهای جنوبی و شرقی مشاهده شده 
اســت، یادآور شد: این ملخ ها از شبه جزیره 

عربســتان وارد کشور شــده و از استانهای 
جنوبی به ســمت شرق و کشــورهای هند 
و پاکســتان حرکــت می کننــد بنابراین در 

استانهای غربی مشاهده نشده است.
مدیرحفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان افزود:درحال حاضر بیش از 
150 دســته با فاصله زمانی مختلف به ایران 
آمده و ادامــه دارد. این ملخ هــا از گیاهان 

مختلف تغذیه می کنند.
وی بــا بیــان اینکــه ملخهایی که در اســتانهای 
همجــوار دیــده شــده اســت ملــخ صحرایــی 
اســتانهای  در  آنچــه  داد:  ادامــه  نیســت، 
ــده شــده ملــخ  هــم مــرز اســتان همــدان دی
مراکشــی اســت نــه ملــخ صحرایی)دریایــی( 
ــی  ــای صحرای ــت ملخ ه ــیر حرک ــه مس بلک
از جنــوب بــه شــمال شــرق اســت بنابرایــن 
کشــاورزان نگــران نباشــند. پیشــه ور بــا تأکید 
ــخ  ــدان مل ــتان هم ــون در اس ــا کن ــه ت براینک
ــت:  ــت، گف ــده اس ــاهده نش ــی مش صحرای
اســتان  در  مراکشــی  ملخ هــای  جمعیــت 
همــدان بســیار پاییــن اســت و آمادگــی الزم 
ــز در  ــوع ملخ هــا نی ــن ن ــا ای ــارزه ب ــرای مب ب

ــود دارد. ــتان وج اس

 رئیــس اتحادیه قصابــان همدان گفت: 
پیش بینــی می کنیم بــا آغاز نخســتین ماه 
تابستان قیمت هر کیلو گوشت قرمز حداقل 

5 هزار تومان کاهش یابد.
اکبــر ســپهری وفا بیــان کرد: چنــد ماهی 
اســت که قیمت گوشــت قرمز ثابت مانده 
و افزایش قیمتی نداشــته است. اما  در ماه 
آینده ســیر نزولی قیمت گوشت در همدان 
آغاز می شــود. وی با بیــان اینکه در تیر ماه 
قیمت هر کیلوگرم گوشــت قرمز حداقل 5 
هزار تومان کاهش می یابد، بیان کرد: ممکن 
است در ماه های آینده این کاهش قیمت به 

10 هزار تومان هم برسد.
رئیس اتحادیــه قصابان همــدان به فارس 

گفت: در حال حاضــر قیمت هر کیلو گرم 
گوشت مخلوط گوسفندی 92 هزار تومان و 
نرمه آن نیز 125 هزار تومان است. همچنین 
هر کیلو گوشــت مخلوط گوساله با قیمت 
95 هــزار تومان و نرمه آن با نرخ 105 هزار 

تومان به فروش می رسد.
 عرضه گوشــت منجمد شــدت 

گرفت
ســپهری وفا با اشاره به اینکه در یک مقطع 
زمانی عرضه گوشــت منجمــد در بازار به 
صفر رسیده بوده، اظهار داشت: خوشبختانه 
اکنون گوشــت منجمد به میــزان فروان در 
بازار موجود اســت و حتــی مقدار عرضه 
بر تقاضا پیشــی گرفته است. عرضه فراوان 

گوشت منجمد در بازار عاملی برای کاهش 
قیمت گوشت گرم است.

وی افزود: هر کیلو گوشت منجمد در بازار 
همدان با قیمت 50 هــزار تومان به فروش 
می رسد که پیش بینی می کنیم این رقم به 48 

هزار تومان هم برسد. 
رئیس اتحادیه قصابان همدان با بیان اینکه به 
علت کســادی بازار و کاهش تقاضای مردم 
برای خرید گوشت تعداد کشتار نیز کاهش 

یافته اســت، ابراز کرد: قیمت هر کیلو گرم 
دام زنده گوسفند 86 هزار تومان و گوساله 

نیز 70 هزار تومان است.
سپهری وفا در بخش دیگری از گفت وگو به 
موضوع قاچاق دام زنده اشاره کرد و گفت: 
علت اصلی شدت گرفتن قیمت گوشت در 
سال گذشته مربوط به قاچاق دام بود اما در 
این روزها آمار قاچاق دام نسبت به ماه های 

گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

وعده مدیرکل راه و شهرسازی برای پایان سال:

محورکبودراهنگ- شیرین سو4بانده مي شود

مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

کشاورزان بابت ملخ ها و پروانه ها نگران نباشند

برنامه ریزی برای تولید 
یک خودروی جدید در ایران

 قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( گفت: 
طراحی پایه خودرو یا همان پلتفرم های جدید در یک برنامه زمان بندی 
سه ساله برای تولید خودروهای جدید در دستور کار قرار گرفته است.

بهزاد اعتمادی افزود: این سازمان اعتقاد راسخ به داخلی سازی و تعمیق 
ساخت داخل محصوالت و قطعات دارد و به ویژه این مأموریت را در 

حوزه های نفت و گاز، فوالد، سیمان و خودرو دنبال می کند.
به گفته وی، اگر ساخت برخی قطعات از توجیه اقتصادی برخوردار 
نباشــد، اما از آنجا که اولویت ما رونق تولید است حتی با وجود دو 

برابر شدن هزینه ها، حاضر به ساخت آنها هستیم.
این مقام مســئول در خصــوص برنامه ریــزی برای تولیــد پلتفرم 
جدید خودرو در کشــور، اظهار داشت: اســتراتژی ایدرو در صنعت 
خودروســازی کشور، تولید 650 هزار دســتگاه خودروی جدید در 
پســابرجام تا ســال 2020 )1۳99( بود، اما با خروج آمریکا از برجام 

بناچار مجبور به تغییر استراتژی شدیم.
وی ادامه داد: خروج شــریکان خارجی صنعت خودرو از کشورمان 
سبب شد تا در کوتاه مدت ادامه تولید خودروهای پرتیراژ قدیمی را در 

دستور کار خود قرار دهیم.
اعتمادی به ایرنا توضیح داد: در جهان هیچ کشوری همه تجهیزات و 
لــوازم مورد نیازش را خودش تهیه نمی کند و صنعت خودروی ایران 
نیز از این قاعده مســتثنی نیســت؛ با این وجود در تالشیم که تا حد 

امکان ارزبری خودروها را کاهش دهیم.
وی گفت: هدف ایدرو در میان مدت، ارتقای کمی و کیفی خودروهای 
تولیدی اســت تا قابلیت صادرات دست کم به کشورهای همسایه را 
داشته باشند و از این طریق تعادل مثبتی را در ارزبری و ارزآوری این 

صنعت شاهد باشیم.
معاون توســعه صنایع حمل و نقل ایدرو بیان داشت: در مرحله سوم، 
تقویت شــرکت های طراحی، مهندســی و مراکز تحقیق و توسعه با 
همکاری صاحبان این فناوری ها در جهان در دستور کار قرار خواهد 
گرفت که می توان از توانمنــدی خارجی ها در قالب آموزش نیروی 
انســانی بهره برد. وی با بیان اینکه این برنامه سه ساله طراحی شده، 
ابراز امیدواری کرد در مرحله ســوم بتوانیم به طراحی پایه خودرو یا 

همان پلتفرم های جدید دست یابیم.

گوشت 
تیرماه ارزان می شود
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نشست مدیر کل ورزش و جوانان استان با اصحاب رسانه 

در هفته جاری 
میزبان سه رخداد جوانان هستیم 

 روز گذشــته مدیرکل ورزش و جوانان به همــراه معاونین خود 
نشســت صمیمانه ای با اصحاب رسانه داشتند و از میزبانی سه رخداد 

در حوزه جوانان خبر داد.
محســن جهانشیر در این نشســت گفت: در هفته جاری سه میزبانی 
داریم که عبارتند از: میزبانی از معاونین جوانان سراسر کشور، میزبانی 
از نمایندگی هــای خبرگــزاری برنا سراســر کشــور و میزبانی دوره 

توانمندسازی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور.
وی در خصوص مسائل ورزشی ازآغاز به کار استخر سرپوشیده بانوان 
همدان خبرداد و گفت: با اخذ انشعابات آب و برق و گاز انشاءا... هفته 
آینده این مجموعه که در مجاورت پارک بانوان اســت به بهره برداری 

خواهد رسید.
جهانشــیر با اشاره به مجموعه اســتخر بانوان شهر مریانج گفت: این 
استخر نیز آخرین کارهای عملیاتی خود را سپری می کند که امیدواریم 

در هفته دولت به بهره برداری برسد.
وی از عزم اداره بر تکمیل مجتمع بانوان دیگر شهرســتان ها خبر داد 
و گفــت: اولویت اول ما تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام 

است.
مدیر کل ورزش و جوانان اســتان خواهان مشــارکت بیشتر بانوان در 
هیأت های ورزش شد و گفت: از میان 56 هیأت ورزش تنها دو هیأت 
توسط بانوان اداره می شود که امیدوارم بانوان عزیز مشارکت بیشتری 

در امور اجرائی ورزش داشته باشند.
وی بــه حضور بخش خصوصی در بهره برداری پروژه های ورزشــی 
اشاره کرد و گفت: 50 پروژه ورزش به بخش خصوصی واگذار شد و 

80 پروژه دیگر در دستور کار است تا واگذار شود.
وی تصریح کرد: 110 پروژه نیمه تمام در ســطح استان وجود دارد که 
برای تکمیل آن به اعتباری بالغ بر 400 میلیارد تومان بودجه نیاز است.

محســن جهانشیر به احداث فضاهای ورزشی در حاشیه شهرها اشاره 
کرد و افزود: به دنبال این هســتیم که خانه های ورزش را در محالت 
و حاشیه شــهرها و روستا احداث کنیم که در این راه قدم های بلندی 
برداشــته ایم که در 20 روز آینده 50 مورد از این مکان ها را در مناطق 

مختلف اجرا خواهیم کرد.
وی به میزبانی مسابقات مختلف ورزشی در سطح استان اشاره کرد و 
گفت: ما به طور جدی به دنبال میزبانی مسابقات مختلف ورزشی در 
ســطح کشور هستیم و از نظر سخت افزاری این موقعیت را داریم، اما 
برای این میزبانی ها شروطی داریم که به هیأت های خود ابالغ کرده  ایم.
جهانشــیر ادامه داد: صرفاً نمی خواهیم یک میزبان ســاده باشیم و هر 
رشــته ای که شــانس قرار گرفتن روی سکو راداشــته باشد پذیرای 
مســابقات کشوری خواهیم بود و دوست نداریم زنگ تفریح تیم های 

دیگر باشیم.
در این نشست محرم روزبه معاون امور جوانان اداره ورزش و جوانان 
نیز به تالش ســمن ها در حوضه جوانان اشاره کرد و گفت: اکثر امور 
معاونت جوانان توسط گروه های مردم نهاد و سمن ها اداره می شود و 
میزبانی از معاونت های جوانان اداره ورزش و جوانان و خبرگزاری های 

برنای کشور از جمله این برنامه ها است.
مشــروح گفت وگوی مدیر کل ورزش و جوانان استان و معاون امور 

جوانان در شماره آینده به چاپ خواهد رسید.

 V A R باشگاه ها مسئول خرید تجهیزات 
هستند

 رئیس دپارتمان داوری فدراســیون فوتبال گفت: تهیه سخت افزار 
)کمک داور ویدوئی( بر عهده باشــگاه ها اســت و  V A R سیســتم 

فدراسیون فقط آموزش به داوران را در این زمینه بر عهده دارد.
داود رفعتی افزود: با سازمان لیگ فوتبال نامه نگاری کردیم تا محل قرار 
گرفتن دوربین ها را به باشگاه ها اعالم کند و امیدواریم در لیگ نوزدهم 

V استفاده کنیم. البته استفاده از این تکنولوژی زمان بر است. A R از 
( مکاتبات و هماهنگی  F I F A وی گفت: با فدراسیون جهانی فوتبال )
الزم را انجام خواهیم داد تا دستگاه مورد نظر خریداری و در مرکز ملی 
فوتبال برای آموزش داوران نصب شود. همچنین همزمان باشگاه ها نیز 
بایداز طریق فدراسیون فوتبال این سیستم را خریداری و در ورزشگاه ها 

خود نصب کنند.
رئیس دپارتمان داوری فدراســیون فوتبال افزود: قصد داریم نخستین 
دوره آموزشــی سیستم ویدئو چک را با حضور 24 داور از اول تیرماه 
در مرکز ملی فوتبال به مدت هفت روز زیر نظر مدرس فیفا به صورت 
تئوری و عملی برگزار کنیم. تمام تالش ما این اســت که در بازه زمان 
ســه ماهه آموزش داورانی که که به سیستم فن آوری و آی تی کاماًل 

آشنا هستند به اتمام برسد.
رفعتی با اشاره به تغییرات زیاد قوانین فوتبال گفت: تغییرات زیادی در 
قوانین فوتبال رخ داده که الزم است با آموزش به داوران این قوانین در 

لیگ برتر ما اجرا شود.
وی اضافه کرد: از یازدهم تیر ماه قوانین جدید داوری اجرا می شــود 
و فدراســیون فوتبال پیش از این قوانین را در سایت فدراسیون فوتبال 
و فضای مجازی منتشــر کرد و سازمان لیگ نیز تغییرات جدید را در 

اختیار باشگاه ها قرار داد.

درخشش نابینایان استان 
در مسابقات کشوری

 دونــدگان نابینای اســتان در رقابت های قهرمانی کشــور خوش 
درخشیدند و سه مدال رنگارنگ کسب کردند.

سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشــور نابینایان در بخش زنان در 
مجموعه ورزشی آفتاب تهران برگزار شد که با درخشش دوندگان بانوی 

همدانی همراه شد.
این رقابت ها در 7 ماده انجام شــد و تیم نابینایان و کم بینایان استان با 
کســب دو مدال طال و یک مدال نقره کارنامه موفقی از خود بر جای 

گذاشت.
در این رقابت ها که 90 دونده از سراسر کشور شرکت داشتند معصومه 
محبی منش در یکصد متر زودتر از بقیه از خط پایان عبور کرد و مدال 
طال با به نام خود ثبت کرد و آرزو محبی منش دیگر دونده همدانی به 
مقام دوم رسید همچنین در ماده 400 متر پرستو حضرتی از همدان به 

نشان نقره نایل آمد.
دوومیدانی بانوان نابینای استان طی سال های اخیر رشد قابل مالحظه ای 
داشته است وموفق به کسب نتایج ارزشمندی شده است در حال حاضر 
یکصد ورزشکار نابینا و کم بینا در سطح استان به فعالیت مسئول هستند.

استراماچونی: سعی می کنم بازیکنانی را از 
ایتالیا به استقالل ببرم

 آندره آ استراماچونی، سرمربی استقالل می گوید از اینکه این تیم را 
برای سرمربیگری انتخاب کرده، خوشحال است.

آندره آ اســتراماچونی که ســرانجام پس از کش وقوس هــای فراوان با 
قراردادی دو ساله هدایت تیم فوتبال استقالل را برعهده گرفت، به سایت 
ایتالیایی »کالچو مرکاتو« گفت: اســتقالل یکی از بزرگترین باشگاه های 
آسیا است. آنها تاریخی بزرگ دارند و می خواهند پس از 6 سال ناکامی 
در کســب عنوان قهرمانی، چرخه مهمی را در این باشگاه شکل دهند. 
آنها فصل گذشته در رده سوم لیگ برتر ایران به کار خود پایان دادند و 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا هم حذف شدند. قطعاً باید سعی 
کنیم عملکردی بهتر برای فصل پیش رو داشته باشیم. آنها بسیار پرشور 
هستند و خیلی مهم است که به بازیکنان و مربیان استقالل انگیزه الزم را 
داد. فوتبال در ایران وسیله ای برای سرگرمی مردم است و توجه زیادی 

به رشد و پیشرفت آن می شود.
A ایتالیا هم خیلی  سرمربی پیشین اینتر ادامه داد: به سرمربیگری در سری 
نزدیــک بودم، اما به دلیل طوالنی شــدن فرایند مذاکرات، ترجیح دادم 
پیشنهاد باشگاه استقالل را بپذیرم که نسبت به من عالقه نشان داد و در 
تمامی موارد من را متقاعد کرد. با توجه به اینکه تجربه سرمربیگری در 
پاناتینایکوس یونان و اسپارتا پراگ جمهوری چک را دارم، مایه غرورم 
است که نظر یک باشگاه خارجی دیگر را به خود جلب کردم. به اندازه 
کافی خوش شانس هســتم که در سن 4۳ سالگی با چنین چالش هایی 
مواجه می شوم که این می تواند باعث پیشرفت زیاد من به عنوان انسان 

و سرمربی شود.  
سرمربی ایتالیایی استقالل خاطرنشان کرد: کار ما هنوز تمام نشده است، 
اما باشگاه استقالل در حال تالش برای جذب سه بازیکن خارجی است. 
تمایل دارم و البته ســعی می کنم بازیکنانی را از ایتالیا به استقالل ببرم، 

کسانی که به خوبی آنها را می شناسم.

با حکم کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 
افتخاری و ورمزیار جمعا ۱۵ سال از 

فعالیت های فوتبالی محروم شدند

 کمیته  اخالق فدراسیون فوتبال پس از بررسی پرونده جنجالی جعل 
و تخلف در آکادمی فوتبال باشگاه استقالل تهران در نهایت مدیرعامل 
وقت و مســئول آکادمی این باشگاه را جمعا به 15 سال محرومیت از 
فعالیت های فوتبالی محروم و به پرداخت جریمه نقدی یک میلیارد ریالی 

محکوم کرد.
به  گزارش  ایســنا، پرونده جنجالی جعل و تخلف در سندهای اداری و 
مالی در آکادمی باشگاه استقالل تهران مدت ها است که در محافل خبری 
و انضباطی فوتبال مطرح است. سرانجام کمیته  اخالق فدراسیون فوتبال 
با قاطعیت به این پرونده رسیدگی و پس از بررسی و هم چنین احضار 

متخلفان و مطلعان، حکم نهایی خود را اعالم کرد.
بر اســاس حکم کمیته  اخالق فدراســیون فوتبال، سیدرضا افتخاری، 
مدیرعامل پیشین استقالل به 5 سال محرومیت از فعالیت های فوتبالی و 

500 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
همچنین صادق ورمزیار مسئول وقت آکادمی فوتبال استقالل نیز به 10 
سال محرومیت از تمامی فعالیت های فوتبالی و 500 میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم شده  است.
امکان تجدیدنظرخواهی در این احکام وجود دارد.

پرونده آکادمی باشــگاه اســتقالل تهران به جهت جعل،  قصور و سوء 
استفاده از موقعیت هم چنان در دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح است و 
متهمان این پرونده باید پاسخگوی جنبه های کیفری اتهام خود در دادسرا 
باشند.در زمان مدیریت افتخاری بر باشگاه استقالل و ریاست ورمزیار 
بر آکادمی فوتبال استقالل، با استفاده از ابراز مجعول و دست کاری در 
قراردادهای برخی از بازیکنان و هم چنین جعل اسناد، تخلفاتی رخ داده 
بود که اکنون کمیته اخالق فدراسیون فوتبال مدیرعامل و رئیس اکادمی 

وقت باشگاه را در این ماجرا محکوم کرده است.
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پیشخوان
همدان میزبان مقدماتی نوجوانان جام ملت ها 

آسیا
 برگــزاری بازی های مقدماتی جام ملــت های نوجوانان و جوانان 

آسیا در ایران قطعی شد.
بــه دنبــال اعــالم آمادگــی فدراســیون فوتبــال ایــران بــرای میزبانــی 
ــان  ــان و جوان ــی جــام ملــت هــای نوجوان ــازی هــای مقدمات از ب
ــت  ــت موافق ــن درخواس ــا ای ــیا ب ــال آس ــیون فوتب ــیا کنفدراس آس
ــان در  ــی نوجوان ــای مقدمات ــازی ه ــی ب ــای آت ــاه ه ــرد و در م ک

شــهر همــدان و بــازی هــای مقدماتــی جوانــان در تهــران برگــزار 
مــی شــود.

تیم ملی نوجوانان با مربیگری حسین عبدی برای حضور در این پیکارها 
آماده می شود 

 تیم ملی نوجوانان براســاس قرعه کشی انجام شــده در گروه سوم با 
تیم های افغانســتان، فلســطین و مالدیو همگروه است جام ملت های 
نوجوانان و جوانان در سال 2020 برگزار می شود و در سال 2021 هم 
شاهد برگزاری جام جهانی نوجوانان و جوانان خواهیم بود. سهمیه آسیا 

در هر دو جام جهانی چهار تیم است.

فوتبال استان از تیرماه 
کلید می خورد 

مسابقات فوتبال لیگ برتر استان از نیمه 
دوم تیرماه آغاز می شود.

در این رقابت ها 8 تیم شرکت دارند که 
رقابت های خــود را به صورت رفت و 
برگشــت از اواخر تیرماه آغاز خواهد 

کرد.
هفته آینده این مســابقات قرعه کشــی 
خواهــد شــد و تیم هــای حاضر در 
مســابقات حریفــان خــود را خواهند 

شناخت.

لیگ برتر فوتسال استان 
از شهریور 

 مسابقات فوتسال لیگ برتر استان از 
شهریور ماه آغاز خواهد شد.

در رقابت های لیگ برتر فوتسال احتماالً 
10 تیــم شــرکت خواهند داشــت که 
رقابت های خود را به طور دوره ای دنبال 

خواهند کرد.
لیگ دســته اول نیز در دل این رقابت ها 

برگزار خواهد شد.

نخستین تمرین تیم ملی 
فوتبال با حضور 
»مارک ویلموتس«

 فدراســیون فوتبال، جزییات اردوی 
آتی تیم ملی را اعالم کرد.

با توجه به لغو فیفادی ماه مارچ برای تیم 
ملی با درخواست سازمان لیگ، اردوی 
ماه جوالی در برنامه های تیم ملی فوتبال 

پیش بینی شد.
با این وجود و با توجه به حساسیت این 
مقطع زمانــی و تاکید مارک ویلموتس، 
ســرمربی تیم ملی بر ضــرورت روند 
آماده سازی باشــگاه ها، اردوی آتی تیم 
ملی از 11 روز بــه 5 روز تقلیل یافت 
تا باشگاه هایی که در فهرست آتی ملی 
پوش دارنــد، از امکان بیشــتری برای 

همراهی بازیکنان خود بهره مند باشند.
با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته از 
سوی کادر فنی تیم ملی، اردوی آتی از 
10 تا 15 تیر برگزار خواهد شــد. این 
اردو در مرکز ملــی فوتبال برپا خواهد 
شد و ملی پوشــان در زمین شماره دو 

این مرکز تمرین خواهند کرد.

کارگاه استعدادیابی 
هیأت جودو برگزار شد

و  آمــوزش  تخصصــی  کارگاه   
هماهنگی تیم استعدادیابی هیأت جودو 
استان همدان جهت برگزاری جشنواره 

استعدادیابی پیشرو برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی هیأت جودو، 
جوجیتســو و کوراش اســتان همدان؛ 
کارگاه تخصصــی آموزش و هماهنگی 
تیم اســتعدادیابی هیأت جودو اســتان 
همــدان جهت برگــزاری جشــنواره 
اســتعدادیابی پیشــرو روز گذشته در 
خانــه جودو برگــزار گردیــد. کارگاه 
آمــوزش تخصصی تیم اســتعدادیابی 
هیأت جودوی اســتان با تدریس استاد 
عبدالرحمانــی برگزارشــد و آخریــن 
هماهنگی ها بین تیم استعدادیابی جهت 
انجام هرچه بهتر جشنواره استعدادیابی 

پیشرو، صورت گرفت.

تیم فوتسال بانوان الوند 
نوین قهرمان مسابقات 

4جانبه شد
 مسابقات فوتسال 4 جانبه بانوان به 
مناسبت سالروز فتح خرمشهربا قهرمانی 
تیم فوتســال بانوان الونــد نوین پایان 

یافت .
مســابقات فوتسال 4جانبه که با حضور 
تیم هایی از اســتانهای مرکزی ، لرستان 
، کرمانشــاه و همدان به مدت دو روز 
در سالن فوتسال شــرکت پگاه برگزار 
گردید این مســابقات بصورت گروهی 
برگزار شــد و پس ازشش بازی باشگاه 
الوند نوین با کسب پنج امتیاز و تفاضل 
گل بهتر قهرمان مسابقات شد و تیم های 
مرکزی ، کرمانشاه ولرستان به ترتیب در 

رده های بعدی قرار گرفتند
در پایان مسابقات توسط سرپرست اداره 
ورزش وجوانان شهرستان همدان به تیم 

هاي برتر جام و هدایایي اهداء گردید.

 مسابقات کشــتی قهرمانی استان در رده 
خردســاالن و نونهاالن با شرکت 160 کشتی 
گیر از سراسر استان در سالن انقالب همدان 

برگزار شد.
در این رقابت ها کشتی گیرانی از شهرستان های 
همدان، نهاوند، مالیر، اســدآباد ،تویسرکان، 
رزن، بهــار، کبودراهنگ و فامنین شــرکت 
داشــتند که در 12 وزن با یکدیگر سرشــاخ 
شدند تا بهترین ها برای حضور در مسابقات 

کشوری انتخاب شوند.
پس از دو روز رقابت دو تیم نهاوند و همدان 
جدالی میلیمتری برای کسب عنوان قهرمانی 
داشتند که سرانجام تیم نهاوند در امتیازی برابر 
به لطف مرغوبیت مدال با کسب 245 امتیاز به 
مقام قهرمانی رسید و تیم همدان نیز با همین 
تعداد امتیاز در جای دوم ایستاد شهرستان بهار 
نیز کشــتی های خوبی را به نمایش گذاشت 
و باالتر از مالیر و تویســرکان با 121 امتیاز 
سوم شد تیم های مالیر، تویسرکان و اسدآباد 
نیز عناوین چهارم تا ششــم تیمی را به دست 

آوردند.
این رقابت  با حضور جمعی از پیشکســوتان 
و اهالی کشــتی برگزار شــد و کشتی گیران 
خردسال در نخستین رقابت های رسمی ،خود 

را محک زدند.
هر چنــد اکثر کشــتی ها از کیفیت فنی الزم 
برخوردار نبود اما برای آغاز ؟،حرکت خوبی 
بود و کشتی گیران خردسال و نونهال با رمز و 

راز مسابقات آشنا شدند.
متأسفانه از این رقابت ها استقبال نشد و حتی 
خانواده های کشتی یگران نیز از نزدیک شاهد 
تــالش بچه های خود نبودنــد و بهتر بود که 
هیأت کشــتی حداقل از خانواده کشتی گیران 
همدانی دعوت می کرد تا با حضور در سالن 

گرمی بخش مسابقات شوند.
تشک مسابقات کوچک بود و همین کوچکی 
می رفت که حداثه ساز شود که به خیر گذشت 
در یکی از کشتی ها فنی در کنار تشک انجام 
شد که حریف در بیرون تشک با سر به زمین 
آمد که باعث آسیب دیدگی کشتی گیر شد اما 

اتفاق خاصی نیفتاد.
تا برگزارکننده های مســابقات به خود آیند و 
در مســابقات بعدی حداقل تا یک متر حریم 
تشــک ها را با تاتامی پر کنند تــا از اینگونه 

حوادث جلوگیری شود.
نظم برگزاری مســابقات خوب بود و داوران 
نیز قضاوت قابــل قبولی ارائه دادند داریوش 
چلوئیان دوباره ســکان هدایت داوران را در 
دست گرفته و به عنوان قاضی القضات انسجام 

خاصی به کمیته داوران داده است.
وفــاق و همدلی در بین اهالی کشــتی موج 
می زند و پیشکسوتان این رشته اصیل همچون 
حسن مخدور، عبدا... کاظمی روشن، داریوش 
میرابیــان وموذن در کنار جوانانی چون بیگلر 
بیگی و محمدحسین سلطانی یک دل و یک 

صدا برای تعالی کشتی تالش می کنند.
حمیدرضا یــاری نیــز در رأس هرم هیأت 
کشــتی بر امور گوش شکسته می پردازد و با 
دمیدن روح یکدلی و یک زبانی تالش دارد تا 
کشتی اســتان را با رمز وحدت و یکپارچگی 
به روزهای درخشــان گذشــته برساند و در 

حمایت کشتی گام های بلندی برمی دارد.
اهالی کشتی با ابراز رضایت از عملکرد رئیس 
هیأت امیدوارند تا دوباره کشــتی در اســتان 
جایگاه خــود را پیدا کرد و بار دیگر در برابر 

قدرت های برتر کشور قد علم کند.
 هر چنــد اکثر مســابقات این رده ســنی 
چنگی به دل نزد اما در برخی از کشــتی ها 
استعدادهایی ظهور کردند و نشان دادند که 
اگر بــه آنها توجه شــود و خوب آموزش 
ببیننــد در آینــده حرف هایی بــرای گفتن 

خواهند داشت.
تالش قاسم ربیعیان دبیر هیأت کشتی که پس 
از چند ســال دوباره بازگشته است در تالش 
شبانه روزی ســعی دارد تا تجربیات خود را 
در اختیار ورزش کشتی بگذارد و یاری را در 

اداره بهتر کشتی همراهی می کند.
در پایان این رقابت ها پس از انجام 188 کشتی 

نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند.
 32 کیلوگرم 

1-محمدحسین شــعبانلو )همدان( 2-آرمین 
روحی  ۳-محمدامیــن  )نهاونــد(  خزایــی 

)همدان( و مصطفی چراغی )کبودراهنگ(
 35کیلوگرم

)نهاوند( 2-حسین  1-محمدمهدی ســلگی 
ســوری )نهاوند( ۳-ابوالفضــل پدری ایران 

شاهی )نهاوند( و ایلیا حامدی )همدان(
 38 کیلوگرم

1-ابوالفضل ســلگی )نهاوند( 2-محمدرضا 
صالحــی )همــدان( ۳-ابوالفضل احمدی و 

ابوالفضل باقری  هر دو از همدان 
 41 کیلوگرم

1-باربد باقری )مالیر( 2-امیر اشکان جهانی 
)همدان( ۳-سعید شاکری )فامنین( و محمد 

جوزا )نهاوند(
 48 کیلوگرم

1-طاها معتمدی )نهاوند( 2-امیرحسین آئینی 
جمشید )همدان( ۳-امیرمهدی خزائی)نهاوند( 

و امیرحسین آرین)فامنین(
 52 کیلوگرم 

1-محمدســام خزائی)نهاونــد( 2-محمــد 
عظیمــی )همدان( ۳- امیرحســین آرین مهر 

)نهاوند( و محمدرضا حسینی )همدان(
 62کیلوگرم

)نهاوند( 2-پارسا طاوسی  تکلو  1-اشــکان 
)همدان( ۳-محمدجواد کولیوند )تویسرکان( 

و علی اصغر رضایی )همدان(
 68 کیلوگرم 

1-یاسین فراهانی)مالیر( 2-علیرضا شهبازی 
)اسدآباد( ۳-حسین سنجربیگی )تویسرکان( 

و حسین حیدری)همدان(
 75 کیلوگرم

1-رضــا صدری )همــدان( 2-محمد مالمیر 
)نهاوند( ۳-بیان کرمانجانی )تویســرکان( و 

علیرضا محبیان )نهاوند(
 85 کیلوگرم 

)همــدان(  محمــدی  1-ســیدجمال 
2-محمدصالــح علــی بلنــدی )همــدان( 
۳-محمدرضــا حاجی ونــد )مالیــر( و امیر 

حسین بیگی )نهاوند( 

 مــارک ویلموتــس در اقدامــی جالــب 
ــاه را از 11 روز  ــر م ــی در تی ــم مل اردوی تی
بــه 5 روز کاهــش داده اســت تــا ملــی پوشــان 
بتواننــد زمــان بیشــتری بــرای دســت یابــی بــه 
ــای  ــم ه ــای الزم در اردوی تی ــی ه هماهنگ

ــوند. باشــگاهی حاضــر ش
ــاده  ــه آم ــل در برنام ــاه از قب ــر م اردوی تی
ــرار  ــت و ق ــود داش ــی وج ــم مل ــازی تی س
ــا  ــد ام ــن کن ــی 11 روز تمری ــم مل ــود تی ب
مــارک ویلموتــس در یــک تصمیــم درســت 
ــزار  ــی 5 روز برگ ــن اردو ط ــرد ای ــالم ک اع
ــتری  ــان بیش ــان زم ــا بازیکن ــود ت ــی ش م
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــگاه ه ــار باش در اختی
بــه نظــر  باشــند.  هماهنگــی هــای الزم 
ــس  ــارک ویلموت ــدگاه م ــا دی ــد ب ــی رس م
ــر  ــگ برت ــالت لی ــش رو تعطی ــل پی در فص

ــت  ــی اس ــن معن ــن بدی ــود. ای ــر ش ــم ت ک
ــان  ــی از مربی ــل خیل ــس مث ــارک ویلموت م
ــه  ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــی ب ــای مل ــم ه تی
بازیکنــان بایــد در تمرینــات تیــم هــای 
ــاده شــوند.  ــد و آم باشــگاهی بدنســازی کنن
از همــه مهمتــر حضــور بازیکنــان در بــازی 
هــای باشــگاهی بــه مراتــب بهتــر از حضــور 
دراردوی هــای بلنــد مــدت تیــم ملــی اســت 
ــابقه  ــور در مس ــه حض ــر ک ــن خاط ــه ای ب

ــت! ــن اس ــر از تمری بهت
ــک  ــوب از دل ی ــی خ ــم مل ــک تی ــا ی  قطع
لیــگ برتــر پویــا بیــرون خواهــد داد و مــارک 
ویلموتــس بــا کاهــش اردوی تیرمــاه بــه 
ــل  ــه در فص ــام را داد ک ــن پی ــا ای ــگاه ه باش
ــر  ــم ت ــر ک ــگ برت ــی لی ــان تعطیل ــی زم آت

ــد. ــد ش خواه

پهلوانک های استان سرشاخ شدند

قهرمانی نهاوند 
به لطف رنگ مدال

تعطیلی های لیگ برتر کم می شود
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نصب بلندترین ایستگاه  هواشناسی دنیا 
در اورست

 دانشمندان مرتفع ترین ایستگاه های هواشناسی دنیا را در کوه اورست 
که بلندترین کوه دنیاست نصب و همچنین بلندپروازترین بالگرد مجهز به 
اسکن لیدار را راه اندازی کردند.به گزارش ایسنا ، دانشمندان دو ایستگاه 
هواشناسی را در کوه اورست نصب کردند که آنها را تبدیل به مرتفع ترین 
ایستگاه های هواشناسی در دنیا کرده است.داده های جمع آوری شده از 
این ایستگاه ها به دانشمندان کمک می کنند تا چگونگی تأثیر گرمایش 
جهانی بر ذوب شــدن یخچال های طبیعی را بهتر درک کنند.یک نقطه 
عطف دیگر در این پروژه، عملیاتی کردن بلندپروازترین بالگرد اسکن 
لیدار در جهان بود که دقیق ترین تصویربرداری را از منطقه اردوگاه کوه 

Kh( فراهم می کند. u m b u اورست و یخچال "خومبو")

صدورداروهای نانویی 
به کشورهای همسایه

 یک شــرکت دانش بنیان ایرانی در صدد اســت که نانوداروهای 
تولیدی خود را به کشورهای عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان صادر 

کند.
وقار خدایاری نماینده علمی شرکت دانش بنیان تولید کننده داروهای 
نانویی در گفتگو با مهر بیان کرد: این شرکت توانسته ۳دارو که یکی از 
آنها مکمل است را به تولید برساند. این داروها اکنون در بازار موجود 

و قابل مصرف هستند.
وی با اشــاره به داروی مکمل نانویی که به تولید انبوه رسیده است، 
گفت: ماده موثره این داروی مکمل زردچوبه بوده و دارای نانومیسل 
های حاوی کورکومین است و قابلیت پخش و انحالل در آب را دارد.

تولید آیفون ۳0 درصد گرانتر شد
 به گفته کارشناســان جنگ تجاری آمریکا و چین سبب می شود 

هزینه های تولید آیفون ۳0 درصد افزایش یابد.
به گزارش مهر ، احتمال دارد قیمت آیفون 11 حدود ۳00 پوند افزایش 
یابد. به گفته کارشناســان جنگ تجــاری میان آمریکا و چین احتماالً 
سبب می شــود هزینه های تولید محصوالت اپل سر به فلک بکشد و 

بنابراین قیمت آن نیز بالطبع افزایش یابد.
بیشــتر گجت های شرکت اپل در چین ســاخته می شوند اما جنگ 
تجاری میان دو کشــور به معنای آن اســت که اپل مجبور می شــود 
محصــوالت خود را در نقاط دیگری تولید کند.به نوشــته بلومبرگ، 
ایــن روند فقط به آیفون مربوط نیســت تجهیزات آی پد، اپل واچ و 

رایانه های مک نیز در این کشور تولید یا سرهم بندی می شود.

عرضه گوشی تاشوی هوآوی به تعویق افتاد
 به نظر می رسد سال بد گوشی های تاشو همچنان ادامه دارد چرا که 
پس از سامسونگ شرکت هوآوی هم اعالم کرد گوشی تاشوی خود 

را تا ماه سپتامبر عرضه نخواهد کرد.
به گزارش ایســنا، با اینکــه برخی کاربران از عرضه گلکســی فولد 
سامســونگ ناامید شده بودند و در عوض به فکر تهیه گوشی تاشوی 
Ma( شــرکت هوآوی بودند، به نظر می رســد  t e  X ) " "میت ایکس

مجبورند حداقل تا ماه سپتامبر صبر کنند.
شرکت هوآوی اعالم کرد که همچنان عرضه گوشی تاشوی خود را به 

خاطر پرداختن بیشتر به توسعه سخت افزاری آن به تعویق می اندازد.
قرار بود این گوشی تاشو تابستان امسال به بازار عرضه شود اما اکنون 

تا ماه سپتامبر به تعویق افتاده است.

توسعه ابزاری برای تشخیص روان پریشی
 N e g u i n e (" "نگیــن رضایی  یک تیم از پژوهشــگران با کمک 
 " "دانشگاه هاروارد ( پژوهشــگر ایرانی از دانشکده پزشکی  R e z a i i
موفق به توســعه ابزاری مبتنی بر هوش مصنوعی شده اند که پزشکان 
توســط  آن می توانند بیماری روانپریشــی افراد را بــه صورت دقیق 

پیش بینی کنند.
به گزارش ایسنا، ابزاری که پژوهشگران توسعه داده اند قادر به شنیدن 
نجواهایی که از عالئم اولیه روانپریشی محسوب می شود است و این 
قابلیت این ابزار را منحصربفرد می سازد چرا که حتی گوش انسان قادر 
به شــنیدن آنها صداها نیست.طی این مطالعه آنها یک روش یادگیری 
ماشین برای بررسی شــاخص های خاص که به طور معمول با روان 

درمانی و به ویژه اسکیزوفرنی مرتبط است، توسعه دادند.

هر حاجی ایرانی چقدر ارز 
می گیرد؟

 رییس ســازمان حج و زیارت از پرداخت 200 
دالر ارز همراه به هر زائر عازم به حج خبر داد.

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی حــج و زیارت، 
علی رضا رشــیدیان در همایش آموزشــی توجیهی 
مدیران و عوامل حج اســتان های گلستان، مازندران، 
گیالن و سمنان درباره ارز همراه هر زائر توضیح داد: 
در حج امســال همانند سال قبل، 200 دالر به عنوان 
ارز همراه زائر تعیین شــده که با توجه به هماهنگی 
صورت گرفته با بانک عامل، قبل از ســفر در اختیار 

زائران قرار خواهد گرفت.
 اقامت زائران در عربســتان به 35 روز 

رسید
وی بــا بیان این که برنامه ریزی و هماهنگی های الزم 
برای برگزاری هرچه بهتر مراسم حج و تسهیل ارائه 
خدمات به زائران و حجــاح ایرانی برای بهره گیری 
مطلوب از این سفر ارزشمند انجام شده است، گفت: 
با توجه به انجام پروازهای امسال توسط هواپیمایی 
کشورمان، به طور متوسط اقامت حجاج در عربستان 
۳5 روز خواهد بود. هرچنــد این زمان برای برخی 
کاروان ها بیش از این مدت خواهد بود و حجاج باید 
این زمان را فرصتی مغتنم دانســته و از ابعاد مختلف 
این حضــور در جوار بیت اهلل الحرام بهره بیشــتری 
ببرند.رئیس سازمان حج و زیارت یادآور شد: با توجه 
به برنامه پروازی که عربســتان بر آن توافق و اعالم 
کرده است، نخســتین پرواز حجاج ایرانی 17 تیرماه 
از ایران به مقصد عربستان انجام می شود و پروازهای 
بازگشتی نیز از 27 مرداد )16 ذیحجه( آغاز می شود تا 

17 شهریور ماه برابر با 8 محرم ادامه می یابد.
وی ادامه داد: در چند ماه گذشته تالش شد تا ضمن 
مذاکره با طرف عربستانی شــرایط مناسبی را برای 
زائران ایرانی در موســوم حج تمتــع 98 به دور از 
روابط سیاسی دو کشور فراهم کنیم و به این منظور 
تفاهم های خوبی با طرف ســعودی انجام شــد که 
راه اندازی دفتر نمایندگی ســازمان حج و زیارت در 
عربستان، برگزاری مراسم مناسبتی، ادعیه و افزایش 
تعــداد زائران از 81 هزار نفر به 84 هزار نفراز جمله 

این اقدامات بود.
 13 درصــد در هزینه هــای حــج ۹8 

صرفه جویی شد
رشــیدیان گفت: در این راســتا بســتن بــه موقع 
قراردادهای مسکن، تغذیه وتدارکات موجب شد تا 
به طور متوسط 8 درصد در حوزه مسکن معادل 50 
میلیون ریال سعودی و 5 درصد در هزینه های تغذیه 
حج امســال در عین حفظ و ارتقا کیفیت خدمات، 
صرفه جویی شــود.او در موضوع ســوغات حج به 
زائران توصیه کرد: ســوغات مورد نیــاز خود را از 
فروشگاه های اینترنتی که در برخی استان ها هماهنگ 
و برنامه ریزی شــده است، تهیه کنند که این موضوع 
هم در راســتای حمایت از تولید داخلی است و از 
سویی با توجه به شرایط کنونی، ارز کمتری از کشور 
خارج می شــود و هم زائران از مدت اقامت خود در 

این سفر معنوی، بهره بیشتری می برند.
رئیس ســازمان حج و زیارت با اشــاره به برگزاری 
جلسات و نشســت هایی به منظور هماهنگی بیشتر 
دســتگاه ها و بخش های خدمات رســان در امر حج 
و زیارت، تاکید کرد: باید در شــروع مناســک همه 
برنامه ها به صورت دقیق و منظم برگزار شــود و در 
این میان تعامل، هماهنگی و هم افزایی همه بخش های 
دست اندرکار الزمه و ضرورت برگزاری مناسب این 
برنامه ها است.وی افزود: به منظور رفع نواقص، 22 
کارگروه آسیب شناسی حج سال های گذشته برگزار 
شــده و در این راســتا رفع نقاط ضعف و توجه به 
نقاط قوت برای همه مدیران و عوامل حج امســال 
ضروری اســت و باید همه دست اندرکاران به انجام 

شرح وظایف تعیین شده دقت الزم را داشته باشند.
وی گفت: ســازمان حج و زیارت، بعثه مقام معظم 
رهبــری، کاروان هــا، مجموعه هــای خدماتی اعم 
از پزشــکی و آشــپزخانه ها همه اجزای یک پیکره 
محســوب می شــوند و باید برای عملکــرد بهتر و 

خدمت شایسته تر گام برداریم.

ابهام در جزئیات یک طرح بعد از یک ماه
دو تهدید برای »زمین رایگان گردشگری«

 در حالی حدود یک ماه از موافقت حسن روحانی، رئیس جمهور، با 
پیشنهاد علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در زمینه تامین زمین موردنیاز برای ساخت هتل و اجرای 
طرح های گردشگری در 500 نقطه از کشور به صورت رایگان یا با اقساط 

20 ساله می گذرد که هنوز جزئیات از این طرح منتشر نشده است. 
اهمیت مکان یابی هتل ها

از آنجا که هنوز اطالعات کافی در زمینه ارائه چنین طرحی ارائه نشده، 
گمانه زنی های بســیاری در زمینه نحوه اجرایی شــدن آن وجود دارد. 
عالوه بر ارائه زمین برای ساخت هتل، ارائه زمین برای ایجاد تاسیسات 
تفریحی گردشــگری از جمله کاربری هایی است که از نظر کارشناسان 
گردشگری می تواند فرصت مناسبی در اختیار گردشگری کشور بگذارد؛ 
اما به شــرط آنکه در زمان اجرایی شدن، بررسی های دقیق کارشناسی 
از زوایــای مختلف نیز صورت گیرد. در همیــن زمینه عادل نیک جو، 
پژوهشگر گردشگری معتقد است چنین طرحی در ذات و فارغ از نحوه 
اجرا می تواند از چند جهت خوب باشــد. او به »دنیای اقتصاد« می گوید: 
»ارائه زمین و تسهیالت به ســرمایه گذاران گردشگری موجب خواهد 
شد تا در ارائه مجوزها ســازمان سریع تر عمل کند و این موضوع یک 
نکته مثبت اســت؛ اتفاقی که نتیجه اش محرک رشد گردشگری خواهد 
بود. البته بســیار مهم است که اجرای چنین طرح مهمی با شتاب زدگی 

همراه نباشد.«
اســتفاده از سرمایه گذار خارجی در چنین طرحی موضوعی است که از 
نگاه نیک جو می تواند کمک کننده باشد و در کنار ورود ارز به کشور بر 
قوت مدیریت هتلداری خواهد افزود و همچنین باعث ایجاد کارآفرینی 
و اشتغال زایی کالن می شود. اما به باور این پژوهشگر گردشگری آنچه 
در زمینه هتل سازی اهمیت دارد مکان یابی برای ساخت این هتل هاست. 
او در این زمینه می گوید: »مکان یابی از آنجا مهم اســت که سرمایه گذار 
به این اطمینان برسد زمینی که در اختیارش قرار می گیرد مکان مناسبی 
برای سرمایه گذاری ثمربخش باشد، در غیر این صورت این طرح کارگر 
نخواهد افتاد و به بازگشــت سرمایه منجر نمی شود.« نیک جو ارائه آمار 
صحیح و دقیق به ســرمایه گذار را نکته مهم دیگــری می داند: »باید به 
ســرمایه گذار آمار واقعی داد. آمارهای دقیق و درســت باعث می شود 
زمین ها، کارشناسی شده در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد. به عنوان مثال 
چقدر گردشــگر داخلی از هتل 4 و 5 ستاره اســتفاده می کند؟ چقدر 
ظرفیت هتل سازی با آمار دقیق گردشــگر ورودی همخوانی دارد؟« از 
این منظر وی معتقد اســت برخی از نقاط کشــور اگر ظرفیت ساخت 
هتل 4 و5 ســتاره ندارد، شــاید ظرفیت ســاخت هتل آپارتمان داشته 
باشد. این نیازســنجی در هر شهر و منطقه نیز باعث می شود تا ریسک 

سرمایه گذاری کمتر شود.
از ســوی دیگر این ســوال مطرح می شــود که آیا این 500 نقطه تنها 
برای ســاخت هتل خواهد بود یا تاسیســات گردشگری دیگری را نیز 
به صورت قابل توجهی شامل می شــود؟ موضوعی که هنوز به صورت 
روشن از سوی ســازمان میراث فرهنگی مطرح نشده است. با این حال 
عادل نیک جو توجه به این موضوع را نیز مهم می داند که ممکن اســت 
برخی نقاط کشــور برای توسعه گردشگری بیشتر از آنکه به هتل 4 و 5 
ستاره نیاز داشته باشد تاسیسات گردشگری دیگری بخواهد: »تاسیسات 

گردشگری تفریحی در ایران بسیار کم است.
 اگر به این نکته نیز در این طرح کمک شــود در توسعه گردشگری 
بســیار کمک خواهد کرد.« به باور این کارشناس گردشگری، ارائه 
تســهیالت گردشــگری به معرفی آن منطقه و همچنین اشتغال زایی 
محلی نیز بســیار کمک خواهد کرد که تاسیسات گردشگری که در 
ســال های اخیر در مشکین شهر ایجاد شــده نیز نمونه موفق در این 
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 بررسی ساخت و سازها در حرائم غار علیصدر 
راهی کارگروه ملی غار می شود تا حفاظت و صیانت 
این جاذبه شگفت انگیز با گونه ای متمایز رقم خورد. 
ایــن نکته از جمله موارد بــارزی بود که در جریان 
بازدید معاون ســازمان محیط زیست کشور از غار 

علیصدر مطرح شد.
اهمیت جاذبه غار علیصدر در توســعه گردشگری 
اســتان به گونه ای است که توانسته است همدان را 
در مسیر و مقصد گردشگری داخلی و خارجی قرار 
دهد این مهم را ارائه آمار و ارقام بازدیدها در طول 
سال از غار علیصدر تأیید می کند. حاال کمتر مسئول 
و تصمیم گیر کشــوری اســت کــه در زمینه موارد 

حساس مربوط به غار پای کار نباشد. 
زهرابی ؛ معاون ســازمان محیط زیســت کشور در 
بازدیــد از غار علیصدر عنوان کــرد: غار به عنوان 
یک جاذبه حائز اهمیت در حوزه گردشگری مسائل 
مهمــی در زمینه صیانت و حفاظــت را نیز به خود 

اختصاص می دهد.
وی تأکید کرد: در راســتای اتخاذ سیاست های الزم 
ســازمان ها و ارگان های مرتبط همســو و هم راستا 
با یکدیگر الزم اســت موارد مرتبــط به این جاذبه 
شــاخص گردشگری را مورد بررســی قرار دهند. 
در همین راستا نشست مشترکی بین معاون سازمان 
محیط زیست و نمایندگان میراث فرهنگی با محیط 

زیست استان برگزار شد .
زهرابی،  اهمیت جهانی شدن غار علیصدر را مورد 
توجه قرار داد و گفت: برای به نتیجه رســاندن این 
مهم الزم اســت موانع موجود از جمله ســاخت و 
ســازها در حرائم غار مورد بررسی و رسیدگی قرار 
گیرد تــا بتوان منتطبق با اســتانداردهای الزم برای 
جهانی شــدن علیصدر برنامه ریزی های مدون را به 

سازمان های مربوطه ارائه داد.
وی گفت: در جلسات مشــترک با موضوع مطرح 
به دنبــال آن خواهیم بود نقطه نظــرات مرتبط به 

اجماع برســد و در جهت صیانت و حفاظت از غار 
شگفت انگیز علیصدر که به عنوان سرمایه ملی مردم 

محسوب می شود مورد بررسی قرار گیرد. 
در جریان بازدید این مقام مســئول از غار علیصدر 
مشــکالت متعدد بومی مورد بررسی قرار گرفت و 
طرح هادی روستا و تعامالت الزم بین محیط زیست 
و میراث فرهنگی بار دیگر مطرح و مورد بررســی 

قرار گرفت.
ثبت جهانی غارعلیصدر توریســت ها را 

راهی همدان می کند
درویشــی با بیان اینکه ثبت جهانــی غارعلیصدر 
توریست ها را راهی همدان می کند، عنوان کرد: راه 
جهانی کردن همدان با علیصدر هموار خواهد شــد 
.وی با بیان اینکه امیدواریم این اتفاق رقم بخورد و 
غار علیصدر به ثبت جهانی برســد، گفت: رسانه ها 

در این زمینه نقش پررنگی دارند و مســیر را هموار 
خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت ســیاحتی علیصدر با بیان اینکه 
چراغ راه مجموعه علیصدر در معرفی و شناساندن 
این نعمت خدادادی و امکانات زیربنایی استفاده از 
توان رسانه ها، فضای مجازی و تبلیغات است، گفت: 
امیدواریم با  منطبق شدن بر استانداردها بتوانیم راه 

علیصدر را برای جهانی شدن کوتاه تر کنیم  
مدیرعامل شرکت ســیاحتی علیصدر با بیان اینکه 
حضور گردشــگران این کشــور در همــدان برای 
استان ارزآوری خواهد داشت و زمینه معرفی بیشتر 
همدان را فراهم می کند، گفت: علیصدر پتانسیل های 
بســیاری دارد که برای مســافر جذابیت دارد و این 
اقدام در تولیــد درآمد، اشــتغال و بهبود وضعیت 

اقتصادی مردم علیصدر اثر گذار است.

درویشــی با بیان اینکه تدوین طرح جامع با هدف 
بهره منــدی از توان مردم علیصــدر در این اقدام 
مدنظر اســت، گفت: بــه اعتقاد مــردم علیصدر؛ 
اســتفاده از غار علیصدر به اســتان همدان محدود 
شده و مردم روســتای علیصدر از مزایای این غار 
منتفع نمی شــوند که با اجرای طرح جامع شــاهد 
بهره مندی مردم علیصدر از این ظرفیت خدادادی 

خواهیم بود.
درویشــی با بیان اینکه یکی از شاخصه های اصلی 
توســعه اســتان همدان مقوله گردشگری و جذب 
توریســت اســت، گفت: از حمایت هر دســتگاه، 
شــرکت و مجموعه ای در اســتان همدان ازجمله 
دانشگاه ها که در معرفی این نعمت خدادادی به دنیا 
مؤثر هستند استفاده می کنیم و در این راستا حمایت 

رسانه ها را خواستاریم.

بررسی ساخت و سازها در حریم غار  در راه کارگروه ملی

راه جهانی شدن علیصدر
کوتاه می شود 

 این روزها طرح از بن بســت درآوردن اکباتان 
موضوع روی میز مسئوالن شــهری همدان است . 
خیابان پیشین اکباتان که حاال جامه پیاده راه تن کرده 
است از میدان امام به میدان هفت تیر منتهی میشود 
که البته با یک گردش به چپ به ســمت نظربیک و 
میدان پروانه ها راه دارد و رفت و آمد خودروها در 
آن جریان دارد. پس نمی تــوان این پیاده راه را در 
بن بســت فرض کرد . حاال مسئوالن شهری پس از 
آسفالت بخشــی از هگمتانه در سالهای خیلی دور 
اقدام به  تصمیم گیری هایــی برای ارائه راهکار در 
راســتای برگرداندن تکاپو به اکباتــان  با  ایجاد راه  

عبور و مرور و مسیر رفت و آمد کرده اند  .
 اما آیا به واقع اکباتان در بن بســت اســت ؟ آیا با 
آســفالت کردن مسیر دسترسی از میدان هگمتانه به 
سمت باال می توان چالش های پیاده راه را مدیریت 
کرد ؟ از ابتدا مطرح بــود که اجرای طرح پیاده راه 
سازی همدان با وجود تمام مزیت ها و ظرفیت هایی 
که ایجاد خواهد کرد، آبســتن حواشی ناخوشایند 
برای کاسبان مرکزنشین شده و اعتصاب مغازه داران 

نیز چاشنی این اتفاق ها شده است.

اجــرای طرح پیاده راه ســازی هر انــدازه که روح 
فضای شــهری همــدان را از اســارت دود و دم و 
صدای دلخراش عبــور و مرور خودروها آزاد کرده 
اما آرامش را از کاسبان بوعلی و اکباتان گرفته است.

در روزهای اخیر بارها شاهد اعتصاب های پیاپی 
مغازه داران اکباتان به دلیل  رکود اقتصادی کسبه 
بــوده ایم اما جالب اینجاســت که هیچ مشــاور 
تخصصی مطرح نکرد راه کار حال خوب اقتصاد 
محلی در اکباتان بن بســت بودن اکباتان نیســت 
بلکه راهــکار اصلی تغییر نوع مشــاغل و حرفه 
کسبه و پیوستهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

آن است . 
حاال که اکباتان تنپوش سنگ بر تن کرده و مسیر تعریف 
گردشگری به خود گرفته است کسی در این پیاده راه 
دنبال بیل و کلنگ خریدن نیست .مردم دوست داراند 
در پیاده راه شاهد فضاهای ســنتی و خرید و فروش 

سوغات همدان و غذاهای سنتی باشند .
کسبه در این پیاده راه باید ذائقه مشتری را بشناساند 
و محیطی برای فروش سوغات همدان را فراهم کنند 

تا سکوت رفت و آمد در این مسیر بشکند 

 پیاده راه گردش گریز!
بــه گفته مغازه داران پیاده راه اکباتان ، هرگز با آنچه 
که مســئوالن وعده منطقه گردشــگری داده بودند، 
وجه اشتراک ندارد و ساخت آن از اهداف اولیه اش 
دور شده است.پیشتر گفته شده بود که طرح پیاده راه 
سازی در همدان، بهره  گیری از ظرفیت گردشگری 
خیابان های شــهر، تمرکززدایی از هســته مرکزی، 
افزایش تعامالت اجتماعی، انتقال وســایل حمل و 
نقل عمومی به پارک  سوارها و نظم  بخشی به شهر 
و پس گرفتن معابر از خودروها را به دنبال دارد اما 
حضور گسترده دستفروشان و نبود امکان دسترسی 
مردم به پیاده راه و نوع مشــاغل کســبه  به معضل 

جدیدی در این مسیر تبدیل شده است.
در واقع شــهروندان و حتی گردشــگران با رویت 
وضعیت اینچنینی هرگز نمی پذیرند که قدم در پیاده 

راه اکباتــان بگذارند و درگیر دردســرهایی از قبیل 
ناهنجاری های اجتماعی شوند.

تردیدی نیســت که آرامــش مهمترین نیاز مرکز 
شــهر همدان بود که با اجرای طــرح پیاده راه 
سازی به ســرانجام می رســد اما با نبود تناسخ 
کسب و کار در پیاده راه و گاهی حضور نامنظم 
و خارج از برنامه دستفروشــان حاال این آرامش 
سلب شده است.بی نظمی و هدفمند نبودن  بیش 
از حد و نابسامانی این پیاده راه سبب شده تا خانواده 
ها کمتر رغبت خرید از این مســیر تجاری داشــته 
باشند و فروش مغازه داران نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
حال تمام این کارها روی زمین مانده است و متولیان 
امور به دنبال آســفالت کردن بخشی از هگمتانه و 
ایجاد راه های دسترســی جدید هستند آیا این یک 

راهکار کارآمد خواهد بود ؟ 

در پیاده راه مردم خواهان رویداد فرهنگی هستند نه خریدو فروش بیل و کلنگ 

معضل پیاده راه اکباتان 
نوع مشاغل است
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