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■ صدور دو مجوز برای یک روز

میتواننــد در دوســانس 1هــزار صندلــی را بفروشــند؟
آیــا اعطــا کننــدگان مجــوز ایــن رفتارهــا را کارشناســی
کردهانــد؟ داســتان دنبالــهدار اعطــای مجــوز بــه
کنســرتهای پــاپ در همــدان همچنــان بــا پایــان
ســوالبرانگیز دســت بــه گریبــان اســت.آخرین
کنســرت پاپــی کــه در همــدان برگــزار شــد .
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/عكس :ایسنا

در حالــی کــه دوســتداران موســیقی در تکاپــوی
تهیــه بلیــت بــرای کنســرت حمیــد هیــراد در همــدان
بودنــد خبــر اجــرای شــهاب مظفــری رســانهای شــد .
آیــا مردمــی کــه عالقمنــد به ســبک پــاپ در موســیقی
هســتند تــوان خریــد دو بلیــت کمتــر از یــک روز
را دارنــد؟ آیــا برگــزار کننــدگان ایــن کنســرتها
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مسئولیت پذیری
ورود به فضای لغزنده است

چالش تولیدکنندگان چیست؟
6

تبریک و تهنیت

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس

جناب آقای مهندس

محمدرضا بادامی

محمدرضا بادامی
بدین وسیله انتصاب شایسته جنابعالی را
به عنوان

با کمال مسرت انتصاب شایسته حضرتعالی را
به سمت

تبریک و تهنیت عرض نموده واز زحمات
بیشائبه جناب آقای مهندس گردان در
زمان تصدی تقدیر و تشكر می نماییم.

که نشان از توانمندی شما دارد را صمیمانه
تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدواریم همواره
در راه پیشرفت صنعت و رونق تولید استان موفق
و موید باشید.

شرکت داروسازی فاران شیمی

مدیریت صنایع غذایی بابونه حمزه(آلش)

جناب آقای

تبریک و تهنیت

مهندس بادامی
نموده ،بیشک تجارب ارزشمند حضرتعالی موجب رشد و توسعه شهرکهای صنعتی
خواهد شد.

شرکت ساختمانی بالیز

محمدرضا بادامی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان همدان
درایت و کاردانی خصلت مدیران و مبنای انتخاب بزرگان برای نشاندن افراد الیق
بر مسند مدیریت است لذا انتصاب شایسته حضرتعالی در سمت جدید را صمیمانه
تبریک و تهنیت عرض نموده امید است در سایه الطاف الهی در راه خدمت همواره
موفق و سربلند باشید.

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بهاران

C M

جناب آقای مهندس

محمدرضا بادامی

مدیرعامل محترم شرکت شهرک های
صنعتی استان همدان

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی که نشان
از لیاقت و کارآمدی شما دارد را تبریک و
تهنیت عرض مینماییم.
امید است در سایه ایزد متعال همواره پیروز
و سربلند باشید

انتصاب شایسته حضرتعالی در سمت جدید که
نشان از کارآمدی و شایستگی کاری جنابعالی
دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده،
امید است در سایه ایزد متعال در راه خدمت
همیشه موفق و سربلند باشید.

مدیریت صنایع غذایی گل بید سامن -شهاب یزدی
تبریک و تهنیت

شرکت سیمین نورد
تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس

جناب آقای مهندس

محمدرضا بادامی
با کمال مسرت انتصاب شایسته حضرتعالی را
به سمت

مدیرعامل محترم شرکت
شهرکهای صنعتی استان همدان

که نشان از توانمندی شما دارد را صمیمانه تبریک
و تهنیت عرض نموده و امیدواریم همواره در راه
پیشرفت صنعت و رونق تولید استان موفق و موید
باشید.

شرکت سنجش نیرو  -جهانبخش قمری
تبریک و تهنیت
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محمدرضا بادامی

انتصاب شایسته حضرتعالی که نشان از لیاقت و
کارآمدی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت
عرض نموده ،امید است در سایه الطاف الهی در
راه خدمت همواره موفق و موید باشید.

که موجب سربلندی جامعه مهندسی همدان میباشد ،صمیمانه تبریک و تهنیت عرض

با نزدیک شدن به فصل تابستان و آغاز
موج جدید مسافرت ها ،همدان به عنوان
یکی از مناطق توریستی و...

جناب آقای مهندس

مدیرعامل محترم شرکت شهرک های
صنعتی استان همدان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان

جناب آقای مهندس
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محمدرضا بادامی

انتصاب شایسته و به حق حضرتعالی را به سمت

گردشگری استان
و فرصت های پیش رو

تبریک و تهنیت

مدیرعامل محترم شرکت شهرک های
صنعتی استان همدان

مدیرعامل محترم شرکت
شهرکهای صنعتی استان همدان

مدیر عامل محترم شرکت
شهرکهای صنعتی استان همدان

يادداشت روز

در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید سازمان تبلیغات اسالمی همدان مطرح شد

فقر دانش مالیاتی یا بیعدالتی

تبریک و تقدیر

تكلیف پاس
به زودی
مشخص
میشود

سر بیکاله آموزش و پرورش
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محمد جواد سفیدابی  -شرکت شیمی معدنی

جناب آقای مهندس

محمدرضا بادامی
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان
درایت و کاردانی خصلت مدیران و مبنای انتخاب بزرگان برای نشاندن افراد الیق بر
مسند مدیریت است ،لذا انتصاب شایسته حضرتعالی که نشان از لیاقت و شایستگیکاری
جنابعالی دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ،از درگاه ایزد متعال مزید
توفیقات روزافزونتان را مسئلت داریم.

فوالد راد همدان

تبریک و تهنیت

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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شهروندان برگزیده همدان شهریور ماه معرفی میشوند
شهردار همدان اعالم کرد :منتخبین جشنواره شهروند برگزیده همدان در شهریورماه،
مصادف با روز همدان معرفی میشوند.
عباس صوفی در گفتوگو با تسنیم  ،با بیان این که مسائل فرهنگی و شهروندی باید مورد
توجه مدیریت شهری باشد اظهار داشت :در کنار اقدامات عمرانی و اقدامات زیرساختی
در بخشهای مختلف ،شــهرداری و شــورای همدان توجه ویژهای به مسائل فرهنگی و
فرهنگ شهروندی دارند.
شــهردار همــدان افــزود :از یــک ســو پیشــینه تاریخــی و فرهنگــی همــدان بســیار غنــی

اســت و از ســوی دیگــر شــهری ایــدهآل محســوب میشــود کــه فرهنــگ رفتــاری
شــهروندانش مــورد توجــه قــرار گرفتــه باشــد؛ بنابرایــن فرهنــگ شــهروندی بایــد
مــورد توجــه مــا قــرار بگیــرد.
وی عنوان کرد :سال گذشته با همت شورای اسالمی شهر همدان پس از چند سال وقفه
جشــنواره شهروندان برگزیده همدان برگزار شد و  70نفر از شهروندان برگزیده همدانی
معرفی شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند.
صوفی با اشــاره به این که شعار این جشنواره "شــهر برتر ،شهروند برتر" است و یکی
از شــاخصههای مهم عامل بودن به وظایف شهروندی اســت گفت :جشنواره شهروند
برگزیده ،امســال نیز کلید خورده و شورای سیاستگذاری و کمیته داوری و کمیته اطالع

رسانی آن تشکیل شده است.
وی بابیــان اینکــه کــه شــهروندان میتواننــد بــا توجــه بــه شــاخصها و معیارهــای
در نظــر گرفتــه شــده بــرای معرفــی شــهروند برگزیــده در بخشهــای مختلــف از
طریــق خــود معرفــی و یــا معرفــی از ســوی فــرد دیگــر در ایــن جشــنواره شــرکت
کننــد ،تصریــح کــرد :عالقمنــدان بــرای ثبــت نــام در جشــنواره میتواننــد بــه پایــگاه
اینترنتــی  w w w . t c f . h a m e d a n . i rمراجعــه کننــد و از شــرایط داوری جشــنواره
نیــز مطلــع شــوند.
شــهردار همدان با تشریح ابعاد این جشــنواره تاکید کرد :برگزیدگان جشنواره در یکم
شهریور ماه مصادف با روز همدان معرفی و در مراسمی از آنها تجلیل میشود.
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يادداشت روز

گردشگری استان و فرصت های پیش رو
با نزدیک شــدن به فصل تابستان و آغاز موج جدید مسافرت ها،
همــدان به عنوان یکی از مناطق توریســتی و خوش آب و هوا مورد
توجه گردشگران داخلی و حتی خارجی قرار می گیرد.
تابستان فرصت مغتنمی است تا برای رونق گردشگری و توسعه آن در
استان گام های موثری برداشته شود.
تجربه ســال های گذشته نشان می دهد که به رغم برخورداری استان
از ظرفیت های گردشگری و داشــتن جایگاه کشوری در این زمینه،
هنوز نتوانســته به موقعیت مورد انتظار که ارتقای این جایگاه است،
دست یابد.
امروز اســتان همدان بیش از هر زمانی امکان و شرایط جهش و ارتقا
در زمینه گردشگری را دارد.
داشــتن عنوان پایتخت گردشگری آسیا ،برگزاری اجالس و همایش
های بین المللی در اســتان ،ارتباطات خوبی که در چند ســال اخیر
با برخی از کشورها صورت گرفته ،خواهر خواندگی ها ،فعال نمودن
بخــش های معطل مانــده در حوزه گردشــگری و مانند آنها باعث
گردیــده تا همدان به لحاظ صنعت گردشــگری بیش از پیش مورد
توجه قرار گیرد.
با این اوصاف انتظار برای تقویت یکی از مهم ترین محورهای توسعه
استان یعنی گردشگری بیش از هر زمان دیگری است.
حال زمان آن رســیده است که از فرصت ها بهترین استفاده را داشته
باشیم و تالش کنیم حوزه گردشگری به گونه ای تقویت شود که آثار
آن در توسعه استان محسوس تر و ملموس تر باشد.
امروز دیگر زمان طرح مباحث شعاری به سر آمده و مردم انتظار دارند
پایتخت تاریخ و تمدن ایران در عرصه عملی و به شــکل کامال عینی
و محســوس در حوزه گردشــگری ارتقا پیدا کند و به جایگاهی که
شایستگی آن را دارد ،دست یابد.
به هرحال با توجه به تجارب گذشــته و جایگاهی که استان به لحاظ
گردشــگری دارد ،انتظار می رود از فرصت تعطیالت تابستانی برای
توســعه گردشگری به خوبی استفاده شــود تا جایگاه استان در این
حوزه که جزو محورهای توســعه استان نیز است ،به نحو شایسته ای
ارتقا یابد و شاهد پیشرفت بیش از پیش استان در این زمینه باشیم.

خبر

اجرای  82پروژه آبرسانی روستایی در همدان
معاون مهندســی و توسعه شرکت آب وفاضالب روستایی استان
همدان از اجرای  8۲پروژه آبرســانی روستایی با صرف  14میلیارد و
 6۹5میلیون ریال در سال گذشته خبر داد.
مجتبی حســینآبادی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بخشی از
پروژههای شرکت آب و فاضالب روستایی با مشارکت مردم انجام می
شود اظهار کرد :در سال  8۲ ۹7مورد با جلب مشارکتهای مردمی در
پروژههای آبرسانی عملیاتی شده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته در تمام شهرستانها شاهد مشارکتهای
مردمــی در اجرای برخی پروژههای آبرســانی بودیم افزود :برای 8۲
پروژه ،مبلغ  14میلیارد و  6۹5میلیون ریال با مشارکت مردم و خیرین
صرف شد.
بــه گزارش فارس  ،معاون مهندســی و توســعه شــرکت آب
وفاضالب روســتایی اســتان همدان گفت :ســال گذشــته دو
پروژه آبرسانی روســتایی در شهرســتان همدان 17 ،پروژه در
شهرســتان مالیر ۹ ،پروژه در نهاوند 1۲ ،پروژه در شهرســتان
تویســرکان ،یک پروژه در شهرســتان اســدآباد ۲4 ،پروژه در
شهرستان کبودراهنگ ،ســه پروژه در شهرستان بهار 1۲ ،پروژه
در شهرســتان رزن و  ۲پروژه آبرسانی روســتایی در فامنین با
جلب مشــارکتهای مردمی به انجام رسید.
وی با بیان اینکه پشتیبانی بلندمدت هرچند اندک مردم موجب میشود
بسیاری از پروژههای آبرسانی در اولویت قرار گیرد خاطرنشان کرد:
ارتقای سطح روحیه مشــارکت ،افزایش میزان استقبال خیرین ،تأثیر
مشــارکت در مدیریت الگوی مصرف توسط مشــترکان روستایی و
افزایش شاخص بهرهمندی آب شرب در روستاها از اهداف بهرهمندی
مشارکتهای مردمی است.

اجرای «پیشگیری اجتماعمحور اعتیاد» برای
 230هزار نفر در همدان
معاون امور فرهنگی و پیشــگیری از اعتیاد بهزیستی استان همدان
گفت:پیشگیری اجتماعمحور اعتیاد امسال برای  ۲۳0هزار نفر در استان
همدان انجام میشود.
امیر کوکاییان در گفتوگو با فارس اظهار کرد :در حال حاضر براساس
برنامه ششــم توســعه در زمینه درمان اعتیاد  45کمپ ترک اعتیاد در
همدان وجود دارد.
وی با بیان اینکه از مجموع کمپهای موجود در استان سه کمپ ویژه
بانوان در شهرســتانهای همدان ،نهاوند و تویسرکان فعال است ادامه
داد :در برنامه امســال حوزه پیشــگیری اجتماعمحور از اعتیاد برنامه
عملیاتی ما پوشش  ۲۳0هزار نفر در استان است.
معاون امور فرهنگی و پیشــگیری بهزیستی استان همدان گفت :این
طرح در زمینه آگاهسازی و برگزاری کارگاههای آموزشی در روستاها،
شهرها و محیطهای آموزشی ،دانشگاهها ،محیطهای کاری و و حاشیه
شهرها برگزار میشود.
وی در خصوص اجرای طرح کیان نیز که از اواخر ســال گذشــته
به صورت پایلوت در همدان آغاز شــده اســت خاطرنشان کرد :این
طرح در سازمان زندانها در راستای آگاهسازی و برگزاری کارگاههای
آموزشی انجام میشود.

مطالعات ساماندهی بازار همدان
انجام شده است

مطالعــات ســاماندهی بــازار از ســوی
شــهرداری بــه ویــژه از لحــاظ ایمنــی
صــورت گرفتــه اســت.
معــاون برنامهریــزی و امــور عمرانــی
فرمانــداری همــدان گفــت :عــرض معابــر در
ایــن نقطــه بنــا بــر بافــت ســنتی آن محــدود
اســت ،بــه همیــن دلیــل بــا شــهرداری
هماهنــگ شــده کــه معبــر بــاز باشــد و
دستفروشــان نیــز مانعــی در راه ایجــاد نکننــد.
به گــزارش فارس رضا زمانــی با بیان اینکه
آتشنشــانی مطالعــهای انجــام داد و تعداد
شــیرهای مورد نیاز را تعبیه کــرد افزود :این
تعابیــر به عمل آمد تا اگــر حادثهای رخ دهد
بالافاصله میتوان از این شیرها استفاده کرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خودروهــای
آتشنشــانی کوچــک نیــز پیشبینــی شــده
اســت تصریــح کــرد :مطالعــات ســاماندهی
بــازار از ســوی شــهرداری بــه ویــژه از لحــاظ
ایمنــی نیــز صــورت گرفتــه اســت.
معــاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری
همدان با بیان اینکه این مطالعات با محوریت
معابر و راستهبازارها نیز انجام شده است ادامه

داد :دستگاههای خدمات سان نیز ورود کردند
تا کابلهای برق ساماندهی شود.
وی با اشــاره به اینکه با توجه به قدمت بازار
سیم کشیهای واحدهای صنفی ممکن است

استاندارد الزم را نداشته باشند خاطرنشان کرد:
برای حل این مشــکالت واحدهای صنفی نیز
باید با شــرکت برق همکاری الزم را داشــته
باشند.

زمانــی بــا بیــان اینکــه اکثــر آتشســوزیها
بــه دلیــل بــرق رخ میدهــد گفــت :شــرکت
بــرق نیــز آمادگــی دارد هر نــوع همــکاری را
بــا واحدهــای صنفــی بــه عمــل آورد.

وی اضافه کرد :ســنگ فرش شــدن بخشی
از مســیر تردد خودروها نیز نارضایتی هایی
را رقم زده اســت و با خودروها آسیب می
رساند.
این عضو شــورای اســالمی شــهر همدان
خاطرنشــان کــرد :عملیــات اجرایی طرح
بهســازی بلوار ارم با کندی مواجه می شود
و حجم تردد در این مســیر بدون پارکینگ
مشکالت عدیده را به دنبال دارد.
وی با اشــاره به اینکه گالیه های مردمی در
روند اجرای این طرح وجــود دارد ،گفت:
ضرورت دارد تا شــهرداری ســرعت عمل

بیشــتری در تکمیــل فاز اصلی ایــن بلوار
صورت دهد.
رئیس شورای اسالمی شهر همدان نیز در این
نشســت با تاکید بر اینکه سایر دستگاه های
خدمات رســان باید شــهرداری را همراهی
کنند ،گفت :خدمات رســانی به شهروندان
به ویژه گردشــگران و مسافران فقط برعهده
شــهرداری نیست و سایر دستگاه ها نیز باید
همکاری الزم را داشته باشند.
کامــران گردان افــزود :نمی تــوان فقط از
شهرداری برای اجرایی شدن طرح ها انتظار
داشت بلکه همه دستگاه ها در ارایه خدمات

باید اقدام کنند.
رئیس کمیسیون اقتصاد ،سرمایه گذاری و
گردشــگری همدان نیز با اشــاره به اینکه
بهســازی بلــوار ارم با مشــکالتی مواجه
اســت ،گفت :این طرح از ابتدا مشکالتی
داشــته و باید مورد بررسی دقیق و اصالح
قرار بگیرد.
حسین قراباغی افزود :هم اینک هتل پارسیان
ارم به دلیل اجرایی شدن طرح بهسازی بلوار
ارم و کندی طرح با مشکل رکود مواجه شده
اســت و تعدیل نیروی انسانی را در دستور
کار قرار داده است.

در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید سازمان تبلیغات اسالمی همدان مطرح شد

مسئولیت پذیری ورود به فضای لغزنده است

در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید
سازمان تبلیغات اسالمی همدان مطرح شد
مسئولیت پذیری ورود به فضای لغزنده است
همــدان پیام :آئین تکریــم و معارفه مدیرکل
جدید سازمان تبلیغات اسالمی استان همدان
روز گذشــته برگــزار شــد و از خدمات 6
ســاله حجت االسالم «علی دشتکی» تقدیر و
حجتاالســالم «محمد هادی نظیری» معارفه
شد.
این مراســم در ســالن اجتماعات اداره کل
تبلیغات اســالمی با حضور فرمانده ســپاه
انصار الحســین(ع) ،معاون سیاســی امنیتی
اســتاندار همدان ،رئیس ســازمان تبلیغات
اسالمی کشور ،رئیس حوزههای علمیه استان،
روحانیون و فعاالن فرهنگی و تبلیغی استان
همراه بود.
همزمان بــا آئین تکریــم و معارفه مدیرکل
تبلیغات اسالمی استان همدان ،گردهمایی هم
اندیشی جبهه فرهنگی انقالب نیز برگزار شد
که 4نفر از فعاالن فرهنگی مســائل خود در
حوزه فرهنگی را مطرح کردند.

مکتب امام خمینی(ره) را با قدرت
ادامه میدهیم

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی کشور در این
مراســم جانمایه گام دوم انقالب اسالمی را
توجه به مکتب امام خمینی (ره) دانســت و
تاکید کرد :مکتب امام راحل را باید با قدرت
ادامــه دهیم و اجازه بی توجهی در این زمینه
نمیدهیم.

توانمندسازی
مددجویان زندانها
برای بازگشت
سعادتمندانه به جامعه

شنیدهها

 -1وضعیت خدمات دهی اســتان در تعطیالت نیاز به آسیب شناسی
دارد .گویا برای چندمین بار مشــکالت کمبود اســکان  ،گرانی خانه
مسافرهای بدون مجوز،تعطیلی بازار و مشاهده چادر مسافران در همه
جا ،در تعطیالت عید فطر استان باز هم رخ نموده است .گفتنی است
با توجه به اولویت گردشــگری در توسعه استان تداوم این مشکالت
منطقی به نظر نمی رسد.
 -۲غیبت یکی از نمایندگان همدان در این شهرســتان طوالنی شده
است .گویا وی در تعطیالت عید فطر هم در استان نبوده و در مراسمی
مشاهده نشده است .گفتنی است گویا خیال این نماینده از رای خود
در انتخابات آسوده است.
 -۳زنــان برای تصــدی وزارت آموزش و پــرورش در حال رایزنی
هستند  .گویا فراکسیون زنان مجلس این موضوع را از رئیس جمهور
مطالبه کرده است.
گفتنی است دولت دوازدهم در معرفی کابینه در ابتدای کار نتوانست
به این انتظار پاسخ مثبت دهد.

خبـر

طرح بهسازی ارم هرچه سریعتر بهره برداری شود
رئیس کمیسیون نظارت ،بازرسی و امور
اداری شورای اسالمی شــهر همدان گفت:
طرح بهســازی بلوار ارم بــه عنوان یکی از
مســیرهای مهم گردشــگری و مسافرپذیر
این شهر باید هرچه سریعتر به بهره برداری
برسد.
مسعود عســگریان در صحن علنی شورای
اسالمی شهر همدان اظهار داشت :این مسیر
همواره پرتردد و مورد اســتقبال مسافران و
گردشــگران است و در آســتانه فرا رسیدن
فصل تابســتان ،با این وضعیت با مشــکل
ترافیکی مواجه خواهیم شد.
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حمایت امام جمعه اتفاقاتی که قابلیت الگویی
در کشور داشته باشد رقم بخورد.

حجت االســالم محمد قمی اظهــار کرد :به
تعبیر مقام معظم رهبــری ،امام خمینی (ره)
به همه فهماند علی وار زیســتن و تا آستانه
مرزهای عصمت پیش رفتن افســانه نیست
چراکه امام خمینی (ره) مسیری را رفت و به
اوج تعالیهای انسانی رسید و دست جامعه
را نیز گرفت و با خود برد.
وی با بیان اینکه گام اول و دوم ذات انقالب
تفاوتی نمیکند زیرا امام (ره) عارفی بزرگ،
شخصیتی فرهیخته ،فقیهی متبحر ،دانشمندی
برجسته و مفسر قرآن بود ،افزود :نصرت الهی
و جهادی که امام خمینــی (ره) انجام داد به
خاطر ایمان امام و عمل خالصانه و مجاهدانه
باعث به میدان آمدن جوانان شد.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی کشور افزود:
هنر امام خمینی (ره) این بود که موازنه منطقه
را بــر هم زد و همه مردم را به میدان آورد و
پس از آن مردم ایران اسالمی عزت و کرامت
پیدا کردند و هنر امام خمینی (ره) در به میدان
آوردن جوانــان تا جایی بود کــه جوانان از
عشرتکده بر سر سجاده خونین نشستند.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود به
ظرفیتهای استان همدان اشاره کرد و گفت:
ظرفیتهای بســیاری در همدان وجود دارد
و این زیســتبوم عجیب حاصلخیز است به
طوری که انســانهای بزرگی تحویل جامعه
داده است.قمی با بیان اینکه قدردان مدیرکل
ســابق تبلیغات اسالمی استان همدان هستیم
ادامــه داد :انتظار داریم در اســتان همدان با

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان
نیز در این آئین مسئولیت پذیری را ورود به
فضای لغزنده دانســت و گفــت :در انجام
مسئولیت اخالص باید در اولویت قرار گیرد.
حجت االسالم و المسلمین حبیب ا ...شعبانی
موثقی اظهــار کرد :یکی از مســئولیتهای
عظیمــی که خداوند بــه دوش انبیا قرار داد
مسئله تبلیغ بود و مبلغ باید آنقدر اقتدار داشته
باشد که در برابر هجمهها ایستادگی کند.
وی اضافــه کرد :خداوند وقتــی میخواهد
تبلیغات و کســانی که داعیهدار تبلیغ هستند
و حــرف خدا را به گوش مردم میرســانند
خطاب کند آنها را برترین معرفی میکند.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان و امام جمعه
همدان ،جایگاه تبشــیر و تبلیــغ را در قرآن
بســیار باال برشمرد و گفت :سازمان تبلیغات
اســالمی داعیهدار رســاندن حــرف خدا به
گوش مردم است و باید فریادهای توحید را
مدیریت کند.
وی تاکید کرد :خوشبختانه در استان همدان
فضای تعاملی و هم افزایی خوبی وجود دارد
و اکثر مسئوالن دغدغه واحد دارند و چندان
زاویه در استان همدان نداریم و اگر هم وجود
دارد شــاید در حرکت به سمت هدف واحد
شــاهد اختالف سلیقه باشیم که آن هم گریز

مدیرکل زندان های همدان بر توانمندسازی
مددجویان زندانها برای بازگشت سعادتمندانه
به جامعه تاکید کرد و گفت :هدف از نگهداری
زندانیــان اصالح و بازپروری شــخصیت آنها
اســت.به گزارش مهر ،پژمان پروین در بازدید
از زندان تویســرکان و در جمع مددجویان این

زندان ضمن دیدار چهره به چهره از نزدیک در
جریان مسائل و مشکالت مددجویان قرار گرفت
و دستور الزم را برای رسیدگی به مشکالت ارائه
کرد.وی در جمع کارکنان زندان تویسرکان شغل
زندانبانی را یکی از شغل های سخت برشمرد و
افزود :زندانبانان و رسالتی که کارکنان مجموعه

در مســئولیت ها اخالص باید در
اولویت قرار گیرد

ناپذیر است.

حرکــت همدان در مســیر تمدن
سازی

مدیرکل ســازمان تبلیغات اســالمی استان
همدان نیزبا بیان اینکه در مســئولیت جدید
تالش میکنیم که اراده خود را در مسیر اراده
خدا تعریف کنیم ،گفت :زیرا تنها راه نجات
تکیــه و اعتماد بر مکتب امــام راحل و فهم
درست این مکتب است.
حجتاالسالم محمد هادی نظیری بیان کرد:
معتقدم اســتان همدان با داشتن ظرفیتهای
انسانی مانند شهیدهمدانی میتواند در عرصه
تمدنسازی و حرکت آرمانی موفق عمل کند.
حجت االســالم علی دشتکی مدیرکل سابق
تبلیغات اسالمی استان همدان نیز در سخنانی
کوتاه گزارشی از عملکرد  6ساله خود ارائه و
به برخی دستاوردها از جمله رتبه برتراستان
در حوزه قرآنی طی چند سال اخیر خصوصا
سال  ۹7در سطح کشور ،دستگاه برتر حوزه
جوانان ،دستگاه برتر فعالیتهای فراغتی در
چند سال اخیر و همین طور دستگاه برتر در
گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در سطح استان
اشاره کرد.
او خطاب به مجری برنامه گفت 6 :سال پیش
که معارفه شــدم آقــای روحی مجری بود و
امروز هم هست و او همه را بدرقه میکند.
همچنین در این آئین مراســم از مادر شهید
مدافع حرم «محمدحســین بشیری» با اهدای
لوح یادبودی تقدیر شد.

زندان بر عهده دارند از حیث معنوی از جایگاه
و ارزش بســیار واالیی برخوردار است.پروین
افزود :هنر ما در زنــدان خدمت به مددجویان
اســت و هدف از نگهداری زندانیان ،اصالح و
بازپروری شــخصیت آنها و توانمند سازی آنان
برای بازگشت سعادتمندانه به جامعه است.

توجه به محیط زیست راهبرد ارزشمند
دولت است
توجه به مسائل زیست محیطی و سعی در رفع آنها از راهبردهای
اصلــی ،افتخارها و تالش های اثر گذار و ارزشــمند دولت تدبیر و
امید است.
اســتاندار همدان در پیامی به مناسبت فرا رسیدن هفته محیط زیست
بیان کرد :در دنیای امروز بحث توسعه پایدار بدون توجه به حفاظت
محیط زیست و پاســداری از آب و خاک و هوای سالم ،نادرست و
پر خطا است.
ســید سعید شــاهرخی افزود :به این دلیل تمامی کشورهای در حال
توســعه و توســعه یافته اولویت را در توســعه پایدار بر حفاظت و
حراســت از محیط زیســت در بخش های مختلف به خصوص در
حوزههــای آب ،هوا و خاک ســالم قرار داده انــد و نظام جمهوری
اســالمی نیز با این نگاه در اصل پنجاهم قانون اساســی حفاظت از
محیط زیست را وظیفه ای همگانی دانسته است.
اســتاندار همدان اضافه کرد :آنچــه در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد
اولویت بخشــی واقعی به توسعه محیط زیســت و تالش برای رفع
آسیب های وارده بر محیط زیست کشور که در اثر بیتوجهی تاریخی
در سالهای گذشته رخ داده ،بود.
استاندار همدان ادامه داد :تالش مسئوالن برای توسعه پایدار با اولویت
حفاظت از محیط زیســت و تداوم زندگی در استان با آب و خاک و
هوای سالم ،رعایت تنوع زیستی و حقوق حیوانات در مناطق حفاظت
شــده امری ضروری است.شاهرخی با تبریک هفته محیط زیست به
همه مسئوالن ،دلسوزان ،تالشگران و حامیان محیط زیست استان که
امســال با شعار "کاهش آالینده ها و پسماند ،آسمان آبی ،زمین سبز"،
برگزار می شــود ابراز امیدواری کرد :در سالی که رهبر معظم انقالب
رونق تولید نامگذاری کرده اند ،همه در راســتای تالش برای توسعه
پایدار و عمل به شعار این هفته تالش کنند.

ثبت نام صدور پروانه فعالیت ناوگان دیزل
بار و مسافر شهری در شهرداری جورقان
شهردار جورقان گفت :طرح ساماندهی ناوگان حمل و نقل دیزلی
درون شــهری در اجــرای مصوبه هیأت وزیــران مبنی بر تخصیص
سوخت این ناوگان بر اساس پایش پیمایش توسط شهرداری جورقان
در حال اجراســت و برای صاحبان خودروهایی که در این طرح ثبت
نام نموده اند ،پروانه فعالیت صادر میشود.
مجید قــره باغی گفت :در راســتای اجرای مصوبــه هیأت محترم
وزیــران مورخ  ، ۹۳.11.14مبنی بر اجرای طرح ســاماندهی ناوگان
عمومی شــهری و حومه ای و تخصیص ســوخت نــاوگان مبتنی
بــر پیمایش ،کلیه دارنــدگان ناوگان نفت گاز(دیزل) درون شــهری و
حومه ای به منظور دریافت ســهمیه سوخت ناوگان مکلفند در سامانه
 W W W . U T CMS . I Rکه به همین منظور می باشد ثبت نام نمایند.
وی با بیان اینکه تاکنون شهرداری جورقان اقدام به صدور حدود 100
مورد پروانه فعالیت و اشــتغال نموده است گفت هزینه های صدور
پروانه های فعالیت و اشــتغال در شهرداری جورقان با تخفیف اعمال
می شــود و به همین منظور از کامیون داران خواست در جهت بهره
مندی از این مزایا هر چه ســریعتر با مراجعه به شــهرداری جورقان
نسبت به درخواست خود اقدام نمایند.

دشت اسدآباد میزبان
بیش از  250پرنده مهاجر
مدیر اداره محیط زیســت اســدآباد از حضور بیش از  ۲50قطعه
پرندگان مهاجر در دشــت این شهرستان خبر داد.روح ا ...زال پور در
گفتوگو با ایســنا ،اظهارکرد :این تعداد از پرندگان مهاجر در تاالب
پیرســلمان ،اراضی کشاورزی دچار آبگرفتگی شده و نیز تصفیه خانه
اسدآباد در حال زیست هستند.وی با بیان اینکه امسال به دلیل وضعیت
خوب بارندگی ها در سطح کشور و منابع خوب آب ،حضور پرندگان
مهاجر در دشت اسدآباد چندان نبوده و حضور مرغابی سانان انگشت
شمار است تصریح کرد :اگرت ،حواصیل ،پرستو دریایی ،گاوچرانک
از جمله پرندگان مهاجری است که در اراضی کشاورزی دولت آباد و
علی آباد و چنگر و حواصیل در تاالب پیرسلمان و بیش از  150قطعه
پرندگان مهاجر در تصفیه خانه شهر مشاهده شده است.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

قیمت ها باالست و قدرت خرید مردم پائین است
قیمت  64قلم کاال به جز برنج و روغن رو به کاهش است و در بازارفع ً
ال مشکل خاصی
نیســت  ،با توجه به اینکه افزایش قیمت اتفاق نیفتاده اما قیمت عمومی کاالها باالســت و
قدرت خرید مردم کم است.
رئیس صنعت  ،معدن وتجارت مالیر با بیان این مطلب در جلسه تنظیم وکنترل بازاراظهار
کرد :کمبود روغن نباتی در بازار مشــهود است و این کمبود سبب افزایش قیمت آن شده
است و به علت کاهش تولید لوبیا یکباره شاهد افزایش قیمت لوبیا از  1۳هزار تومان به ۲7
هزار تومان بودیم .

داریوش صفاری ادامه داد :از ابتدای سال  ۹8در راستای تنظیم قیمت گوشت  7 ،تن گوشت
منجمد و  17۳الشه گوشت گرم توزیع شده است .
وی با بیان اینکه با توزیع قند وشــکر جلوی افزایش قیمت آن گرفته شــده است افزود :از
ابتدای سال  167 ،۹8تن شکر به قیمت  ۳هزار و  150تومان و  ۳70تن قند به قیمت  ۲هزار
و  550تومان توزیع شد.
صفاری با اشــاره به تخلفی که سال گذشته توسط افرادی در قالب بازرس صورت گرفت
گفت :باید اطالع رسانی صورت گیردکه اگر شخصی خود را به عنوان بازرس معرفی کرد،
حتم ًا کارت شناسایی معتبر از او درخواست شود تا جلوی این گونه تخلفات گرفته شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه قیمت روغن موتور  80درصد افزایش یافته است گفت :باید

تمهیدات و پیگیری های الزم انجام شود تا جلوی این افزایش قیمت گرفته شود.
رئیس راهداری و حمل ونقل جاده ایی مالیر نیز در این جلســه با بیان اینکه از نظر توزیع
الستیک یارانه ایی در رتبه دوم استان قرار گرفته ایم گفت  :در مالیر  ۳هزار و  468راننده
حواله گرفتند و 6هزار و  ۹۳6حلقه الستیک توزیع شده است.
سید اسماعیل صفوی زاده با اشاره به اینکه یارانه الستیک به خاورها اختصاص پیدا نکرده
اســت  ،این موضوع را نیازمند پیگیری دانست و افزود :اگر تخصیص الستیک یارانه ایی
توسط خود شهرستان انجام شود مشکالتی که در این زمینه وجود دارد کاهش پیدا می کند.
معاون برنامه ریزی و توســعه فرماندارمالیر نیز در این جلسه بیان کرد  :در راستای رعایت
موازین بهداشتی نیاز است در نانوایی ها از لباس فرم متحد الشکل استفاده شود.
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طرح بسیج کنترل فشار خون وارد فاز
اجرایی شد

مالیر  -خبرنگار همدان پیام  :طرح ملی بسیج کنترل فشار خون از
روز شنبه  18خرداد وارد فاز اجرایی شد و تا  15تیر ماه ادامه دارد ،در
این طرح که شامل  150هزار مالیری باالی  ۳0سال می شود نیازاست
مراجعین کد ملی  ،تاریخ تولد و شماره تلفن همراه خود را ارائه دهند.
رئیس شــبکه بهداشت مالیر با بیان اینکه تمام خانه های بهداشت و
پایگاه های بهداشــتی در سطح شهر وروستا  8 ،مرکز جامع سالمت
در این طرح ارائه خدمت می کنند افزود 7 :تیم ثابت در بیمارســتان
امام حســین (ع) ،بیمارســتان غرضی ،بیمارســتان مهــر ،درمانگاه
فرهنگیان  ،درمانگاه ولیعصر (عج)  ،کلینیک ویژه و پایگاه های نماز
جمعه همچنین  ۳تیم به صورت ســیار در انجام این طرح مشارکت
می کنند.
محسن ترکاشوند شناســایی افرادی که فشارخون دارند و از بیماری
خود مطلع نیستند و افرادی که بیماریشان کنترل نیست را بسیار حائز
اهمیت دانست و گفت :با کنترل بسیاری از بیماری ها از جمله فشار
خــون می توان از مرگ های زود هنــگام و عارضه هایی که کیفیت
زندگی را پائین می آورند جلوگیری کرد.
وی ادامه داد :این طرح در اولویت برنامه های وزارت بهداشت ،درمان
وآموزش پزشــکی کشور است و همه هم وغم ما اجرای با قدرت و
جدی طرح است تا با گردآوری آمار واطالعات وآموزش  ،گام بزرگی
در کنترل فشار خون و سالمتی مردم برداریم.
معاون شبکه بهداشت مالیر محور توسعه پایدار را انسان سالم دانست
و ابراز امیدواری کرد  :با پایش فشــار خون که به صورت سراســری
اجرا می شود نتیجه ایی مطلوب در ایجاد سالمتی جامعه حاصل شود.
عباس جوکار با اشــاره به رسالت ذاتی نظام سالمت در ارتقا سالمت
جامعه افزود :این طرح حتی اگر منجر به شــناخت یک نفر و بازیابی
سالمت آن فرد شود اهمیت ویژه ایی دارد.وی گفت :این طرح بدون
در نظر گرفتن اعتبار و با وجود مشــکالت اقتصادی ،بسیجی وار و با
کمترین امکانات اجرا می شــود و نشــان از پر توان و پای کار بودن
خدمتگزاران عرصه سالمت در راستای اهداف سالمت جامعه دارد.
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شهردار همدان در بازدید از دانشگاه صنعتی همدان :

طرح جامع شهر همدان باید متمرکز
بر توسعه فضای دانشگاهی باشد

شــهردار همدان گفت :مایه افتخار است
که همدان شهری دانشگاهی است و دانشگاه
صنعتی همدان تأثیر و درخشش مهمی در این
خصوص داشته است.
عبــاس صوفــی در بازدید از دانشــگاه
صنعتی همدان گفت :مســئولیت شهرداری
نــه تنهــا حوزه عمــران و توســعه ،بلکه
حوزه فرهنگی شــهر نیز می باشد و تالش
شــهرداری همــدان بر باز کــردن فضا و
بسترســازی جهت توســعه و ارتقاء سطح
فرهنگ و دانش شهر است.
شهردار همدان افزود :دانشگاه صنعتی همدان
میتوانــد شــهرداری را در حــوزه مدیریت

شــهری کمک نماید و در قالــب پایان نامه
های دانشجویی و انجام پروژه های مرتبط با
مدیریت شهری در این دانشگاه می تواند ما را
در حل مسائل و مشکالت شهر یاری دهد.
صوفی تصریح کرد :تالش دانشــگاه صنعتی
همدان جهت تقویت ارتباط با بخش صنعت
شــایان تقدیر است و این امر در آینده نزدیک
موجب می شود تا مدیران جوان وارد عرصه
صنعت شهر شوند.
شهردار همدان از دانشگاه صنعتی خواست تا
در فرهنگسرای کسب و کار شهرداری همدان،
این مجموعه را یاری دهد.
صوفــی در ادامه بازدید از دانشــگاه صنعتی

همدان گفت :با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل
های موجود در دانشــگاه صنعتــی همدان،
موضوعاتی مانند مصرف انرژی ،انرژی های
نوین و ...از جمله مواردی است که این مرکز
علمی می تواند آنها را مورد پژوهش و تحقیق
قرار دهد.
رئیس دانشــگاه صنعتی همدان در این جلسه
گفت :جانمایی ســه دانشگاه صنعتی ،بوعلی
و علوم پزشــکی همدان در یک منطقه و در
مجاورت هم ،این بخش از شــهر را به منطقه
دانشــگاهی تبدیل کــرده اســت و رویکرد
مدیریت ارشــد اســتان می تواند در جهت
توسعه و گســترش این فضا باشد و انتخاب

منطقه ای جهت احداث شهرک خوابگاهی در
طرح جامع شهر همدان در مدیریت فرهنگی
و ســاماندهی ترافیکی این شهر که یک شهر
دانشگاهی است کمک مؤثری می نماید.
محمــود نیلی در ادامه افزود :توســعه شــهر
وابسته به توسعه دانشگاه است و منابع انسانی
و نخبگان دانشــگاهی مؤثر می توانند رفاه و
پیشرفت را برای شهر همدان به ارمغان آورند.
در پایان شــهردار همدان ضمــن بازدید از
محوطه دانشــگاه درخصوص رفع مشکالت
زمین های دانشگاه جهت احداث پروژه های
جدید قول همکاری های مساعد شهرداری
همدان را دادند.
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چهار مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی
بزودی در مالیر افتتاح می شود

مالیــر  -خبرنــگار همدان پیام  :رئیس راهــداری و حمل ونقل
جــاده ایی مالیر از احداث  4مجتمع خدماتــی رفاهی بین راهی در
محور آورزمان ،حاجی آباد ،اسالم آباد و حسین آباد شاملو با پیشرفت
فیزیکی باالی  ۹0درصد خبرداد که تا هفته دولت افتتاح و آماده بهره
برداری می شوند.
سید اسماعیل صفوی زاده در حاشیه بازدید مدیر کل راهداری و حمل
ونقل جاده ایی اســتان و نمایندگان مردم مالیر در مجلس اسالمی از
محورها و پروژه های شهرستان مالیر بیان کرد :این مجتمع ها هر کدام
با سرمایه گذاری  5میلیارد تومان توسط بخش خصوصی و پرداخت
تسهیالت بانکی  1تا  ۲میلیارد تومان احداث شده اند و تا هفته دولت
به بهره برادری خواهند رسید.
وی همچنیــن ادامــه داد :به منظــور حمایت از ســرمایه گذار
همچنیــن بررســی و ارزیابی از مکان مورد نظــر برای احداث
مجتمــع خدماتی رفاهی بین راهی بــا محوریت مبل ومنبت در
محور مالیر  -سامن که مورد درخواست بخش خصوصی است
نیز بازدید به عمل آمد.
صفــوی زاده اظهار کرد :با توجه به اینکــه در تعطیالت پایانی هفته
 ،حجم تردد بســیار باال بود ،تمام گشــت ها ونیروهای راهداری در
مدت این  4روز فعال و به صورت شــبانه روزی به مسافران خدمات
ارائه کردند.
وی بــا بیان اینکه  1۲هــزار و  ۳17مترمربع از محورهای مالیر -
توره لکه گیری شــده اســت افزود :قرارداد این پروژه با اعتبار ۲
میلیارد تومان منعقد شــده اســت که با توجه به اهمیت این جاده
نمایندگان قول مســاعد در جذب اعتبار بیشــتر بــرای این پروژه
دادهاند.
رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ایی در پایان با اشاره به بازدید از
پل زنگنه سفلی افزود :این پروژه با اعتباری بالغ بر  1۳۹میلیون تومان
در دست اقدام است و شامل نصب هندریل ،رنگ آمیزی ،تجهیز،الیه
روبی و سنگ فرش زیر پل می شود.

آگهی مناقصه عمومي
شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد بند  1۳آئین نامه مالي شهرداریها و رعایت قوانین و مقررات مالي پروژه هاي عمراني طبق جدول و شرایط ذیل و از طریق مناقصه عمومي
به شرکت هاي واجد صالحیت و گرید دار مورد قبول سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید متقاضیان جهت گرفتن اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به اداره عمران شهرداري
نهاوند و امور قراردادها مراجعه نمایند و یا با شماره تلفنهاي  ۰۸1-۳۳2۳۷۴۴۵داخلي  2۰۸و  1۰۵تماس حاصل نمایند.

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

رتبه پیمانکار

اعتبار پروژه

مبلغ ضمانتنامه شرکت
در مناقصه

ردیف
1

اجرای پیاده راه سعدی مابین میدان ابوذر تا میدان 10/000/000/000ریال
قیصریه (شامل:تخریب ،زیر سازی ،بتن ریزی
واجرای انواع کف پوش و)..

حداقل  5ابنیه

اعتبار داخلی

 500/000/000ریال

2

اجرای آبنمای کف خشک در پروژه چهار باغ با تمامی 10/000/000/000ریال حداقل  5تاسیسات
وسایل و طرح های مورد نظر واجرای آن به جز ابنیه
آبنما

اعتبار داخلی

 500/000/000ریال

اعتبار داخلی

 250/000/000ریال

3

عنوان پروژه

اجرای محوطه سازی بام نهاوند شامل :کف سازی
،اجرای بتن اجرای انواع کف پوش واجرای جدول

 5/000/000/000ریال

حداقل  5ابنیه

متقاضیان جهت شرکت در مناقصه مي بایست چهار پاکت الف،ب  ،ج  ،د را تهیه و به شرح ذیل تكمیل نمایند.
پاکت الف :متقاضیان مي بایست جهت شرکت در مناقصه سپرده شرکت در مناقصه مربوط به هر پروژه را به صورت جداگانه به شماره حساب  ۰1۰۴۸6۸۴66۰۰۳بانک ملي به نام
حساب سپرده شهرداري نهاوند واریز و فیش واریزي را در داخل پاکت الف قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر وامضا نمایند متقاضیان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه
بانكي ویا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند.
پاکت ب:متقاضیان مي بایست براي هریک از پروژه ها به صورت جداگانه رزومه کاري ،آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمي ،فتوکپي کارت ملي مدیر عامل رئیس
هیات مدیره ،گواهي صالحیت پیمانكار (شرکت ) از سوي سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور ،اسناد مناقصه راداخل پاکت ب قرارداده ودرب پاکت راممهور به مهر
وامضا نمایند.
پاکت ج :متقاضیان مي بایست براي هریک از پروژه ها جداگانه فرم پیشنهاد قیمت را داخل پاکت ج قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نمایند.
متقاضیان مي بایست هرسه پاکت الف ،ب وج را در داخل پاکت د قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وتاپایان وقت اداري مورخ 9۸/۴/11تحویل دبیرخانه شهرداري
نموده ورسید دریافت نمایند.
شهرداري در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار مي باشد.
هزینه انتشار آگهي ودیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.
به پیشنهاد ها مخدوش ،مشروط وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کلیه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه مي باشد.
مهلت قبول پیشنهادها تاپایان وقت اداري مورخ 9۸/۴/11مي باشد.
کمیسیون عالي معامالت شهرداري مورخ  9۸/۴/12در محل شهرداري تشكیل وچنانچه براي هر پروژه حداقل سه پیشنهاد دهنده قیمت باشد پیشنهادها مفتوح و برنده اعالم
خواهد شد.
برنده مناقصه چنانچه از تاریخ اعالم کمیسیون و با اعالم و به مدت  ۷روز حاضر به انعقاد قراردادنگردد سپرده شرکت در مناقصه وي ضبط وبانفر دوم قرارداد منعقد میگردد
وچنانچه نفردوم نیز ظرف مدت  ۷روز ازتاریخ اعالم کمیسیون حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نیز ضبط و مناقصه مجدد چاپ میگردد(./.م الف )۵۴

آگهي چاپ نوبت اول9۸/۳/2۰:
آگهي چاپ نوبت دوم9۸/۳/2۸ :

محمد حسين پور  -شهردار نهاوند
تبریک و تهنیت

مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور و مدرک کارشناسی ارشد
مدیریت بازاریابی دانشگاه الزهرا تهران و کارت دانشجویی ارشد مدرک ICDL
درجه یک ،دو و دفترچه تامین اجتماعی به نام معصومه ایرانپور فرزند امین به
شماره ملی  ۳۸۷۵۷۵۰۴۷۰مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بیمه نامه پارسیان و کارت خودرو پژو ۴۰۵به شماره بیمه نامه

 111۰/۵۸۷۳9۰/9۷/۰۰1۴۷۴به شماره پالک  9۷6د  99ایران  1۸به شماره موتور
 12۴۸۴1۵926۳و شماره شاسی  1۴2۵۸۸۳۳به نام علی عندلیبی فاضل به

شماره شناسنامه  ۴۰۴۰۰۸۳6۳6مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

C M

جناب آقای مهندس

محمدرضا بادامی
مدیرعامل محترم شرکت
شهرک های صنعتی استان همدان

کارآمدی و توانمندی مدیران هر مجموعه پیشرفت
و آبادانی جامعه را رقم خواهد زد .انتصاب شایسته
حضرتعالی که نشان ازتوانمندی و مسئولیت پذیری
جنابعالی دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده،
امید است در پناه الطاف الهی در راه خدمت همواره
موفق و سربلند باشید.

روابط عمومی کارخانه خانه سازی همدان

خبر

دوشنبه

شماره 3491

 20خردادماه ماه 1398

ایران و جهان
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بهمناســبت عید ســعید فطر حضرت آیتا ...خامنــهای با عفو یا تخفیف
مجــازات  6۹1نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب ،ســازمان تعزیرات
حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
بــه گــزارش ایرنــا ،حجتاالســالم والمســلمین رئیســی رئیــس قــوه
قضاییــه بــه مناســبت فــرا رســیدن عیــد ســعید فطــر طــی نامــهای بــه رهبــر
انقــالب اســالمی پیشــنهاد عفــو یــا تخفیــف و تبدیــل مجــازات  6۹1نفــر از
محکومــان را کــه در کمیســیون مرکــزی عفــو و بخشــودگی واجــد شــرایط
الزم تشــخیص داده شــدهاند ،ارائــه کــرد کــه ایــن پیشــنهاد در اجــرای بنــد
 11از اصــل  110قانــون اساســی مــورد موافقــت حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
قــرار گرفــت.

نخســتوزیر پادشاهی ژاپن چهارشنبه این هفته ( ۲۲خرداد) در رأس یک
هیأت عالیرتبه و در جریان سفری دو روزه به تهران سفر میکند.
به گزارش ایسنا ،شینزو آبه نخستوزیر پادشاهی ژاپن قرار است در سفر خود
به تهران که همزمان با نودمین سالگرد تاسیس روابط دیپلماتیک دو کشور ژاپن
انجام میشــود ،با مقامات عالی رتبه نظام و حجتاالسالم و المسلمین حسن
روحانی رئیسجمهوری دیدار و گفتوگو کند.
مذاکرت مشــترک هیأتهای عالیرتبه دو کشور و برگزاری کنفرانس خبری
مشترک با حسن روحانی از دیگر برنامههای سفر شینزو آبه به تهران است.
طی چهار دهه بعد از پیروزی انقالب اســالمی ،سفر آبه به ایران نخستین سفر
یک نخست وزیر ژاپنی به تهران است؛ پیش از او «تاکئو فوکودا» در سال 1۹78
( 1۳56شمسی) به ایران سفر کرده بود.

پارلمان

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفیف مجازات
تعدادی از محکومان

روحانی چهارشنبه از «شینزو آبه» میزبانی میکند

مالیات سنگین برای خانههای خالی وضع شود

رئیس مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر این که مجلس شورای اسالمی
و دولت برای حل مشــکل مسکن همصدا هســتند ،در این باره گفت :مالیات
سنگین برای خانههای خالی وضع شود.
به گزارش مهر ،علی الریجانی ادامه داد :یکی از مسائل آن است که شهرداریها
اجازه برای ساخت مسکنهایی میدهند که افراد بی بضاعت و طبقات متوسط
توانایی خرید آن را ندارند؛ ضمن این که مســکن متناســب با افراد هم وجود
ندارد و باید به این موضوع توجه شــود.الریجانی با اشــاره به گزارش مرکز
پژوهشها و وزرای دولت ،گفــت :یکی از نکات مورد تاکید آنها این بود که
باید ساخت مسکن در روستاها مورد توجه قرار گیرد .در حال حاضر به دلیل
حریم ایجاد شــده در بسیاری از روستاها و به دنبال آن ازدیاد جمعیت عاملی
شده است که زمین کافی برای ساخت مسکن وجود ندارد.

ظریف:

اروپاییها در موقعیتی نیستند
که به ایران انتقاد کنند

خبر

شورای حکام آژانس انرژی اتمی پایبندی
ایران به برجام را بررسی می کند
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز
امروز تا جمعه این هفته در مقر این آژانس در وین برگزار می شــود
و بررســی گزارش تازه آژانس در باره تداوم پایبندی ایران به برجام
بــا وجود بدعهدی های طرف هــای دیگر از جمله محورهای بحث
شورای حکام است.
به گزارش روز یکشــنبه پایگاه اطالع رســانی آژانس ،در نشســت
فصلی هفته جاری شــورای حکام آژانس در وین مسائلی از جمله
گزارش ساالنه آژانس برای سال  ،۲018گزارش همکاری فنی سال
 ،۲018گــزارش کمیته برنامه و بودجه آژانــس ،گزارش نظارت و
راستی آزمایی در جمهوری اسالمی ایران ذیل قطعنامه  ۲۲۳1شورای
امنیت ســازمان ملل متحد مصوب سال  ،۲015اجرای پادمان ها در
جمهوری دموکراتیک خلق کره و همچنین اجرای توافق پادمانی "ان
پی تی" در جمهوری عربی ســوریه مورد بحث و بررسی اعضا قرار
خواهد گرفت.
جلسه فصلی شــورای حکام مطابق روال همیشــگی بدون حضور
خبرنگاران برگزار میشود ،اما بیانیه یوکیا آمانو مدیرکل آژانس در آغاز
نشست در اختیار رســانهها قرار میگیرد و آمانو همچنین بعدازظهر
دوشــنبه در کنفرانسی مطبوعاتی به سواالت خبرنگاران پاسخ خواهد
داد.
یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازهترین گزارش
خود درباره برجام که روز جمعه  10خرداد ماه و در پی اعالم اقدامات
متقابل ایران در برابر نقض عهد طرفهای دیگر برجام منتشــر شد،
ضمن تأیید مجدد پایبندی کامل ایران به برجام اعالم تصمیمات جدید
از سوی جمهوری اسالمی ایران را مورد توجه قرار داد.
در همین ارتباط ،کاظم غریب آبادی نماینده جمهوری اســالمی ایران
در ســازمانهای بین المللی در وین انتشار پانزدهمین گزارش آژانس
و تأیید پایبندی ایران به برجام را نشانه حسن نیت جمهوری اسالمی
برای حفظ چندجانبه گرایی در روابط بین الملل و گواهی بر پایبندی
آن به تعهدات بین المللی خواند.
غریب آبادی خاطرنشان کرد :در گزارش جدید آژانس اشاره صریحی
به دســتور شورایعالی امنیت ملی مبنی بر توقف برخی اقدامات ایران
تحــت برجام در چهارچوب مواد  ۲6و  ۳6شــده اســت .همچنین
ازســرگیری تولید آب سنگین در مجتمع اراک از اول خرداد ماه پس
از یک دوره دو ماهه تعمیر و نگهداری مورد اشاره قرار گرفته است.
نماینده جمهوری اســالمی در وین تاکید کرد که جمهوری اسالمی
ایران در برداشــتن گامهای اعالم شده در تصمیم اخیر خود مصمم و
جدی اســت و همانگونه که مکررا ً اعالم شده است ،اجرای کامل و
صادقانه تعهدات تمامی طرفها یک مبنای اساسی برای تداوم برجام
است.
اعالم تصمیم مهم اخیر جمهوری اســالمی ایران در اردیبهشت ماه و
در سالگرد خروج آمریکا از برجام برای کاهش اجرای برخی تعهدات
خود از جمله توقف فروش مازاد ذخایر آب ســنگین و اورانیوم غنی
شده ،در چند هفته گذشته بحثهای بسیاری را در محافل کارشناسی
در جهان در پی داشــت و بسیاری از کارشناسان خارجی اقدام ایران
در کاهــش برخی تعهــدات در برجام را که رئیــس جمهور از آن با
عنوان "جراحی برجام" یاد کرد ،اقدامی هوشمندانه توصیف کردند که
اروپاییها را با انتخابی مهم رو به رو ساخته است.

خشم سعودیها از اظهارات بنجاسم درباره تروریسم

■ تسنیم :اظهارات نخستوزیر ســابق قطــر درباره عربستان سعودی
و تروریســم با بحث و جدلهایی همراه شده است«.حمد بنجاسم»
نخستوزیر و وزیر خارجه سابق قطر چند روز پیش طی گفتوگویی با
روزنامه «تلگراف» ،به شدت از عربستان سعودی انتقاد کرد و این کشور
را مسئول بحران سوریه و گســترش گروه تروریستی داعش دانست.
اظهاراتی ،که بحث و جدلهایی را در شــبکههای مجازی ایجاد کرده
است .فعاالن سعودی بعد از اینکه بنجاسم متذکر شده « 1۹تروریستی
که حمالت  11سپتامبر را انجام دادند  15نفر از آنها عربستانی بودند»،
وی را به باد انتقاد گرفتهاند.

■ ترامپ با مردم ایران در جنگ است

وزیر امور خارجه کشــورمان تاکید کرد:
اروپاییها اص ً
ال در موقعیتی نیستند که به ایران
انتقاد کنند.
محمد جواد ظریف در پاســخ به سوالی مبنی
بر این که امروز همتای آلمانی شــما به تهران
خواهد آمد و از دیگر ســو در روزهای اخیر
شاهد مطرح شدن انتقاداتی از سوی کشورهای
اروپایــی به تهران هســتیم با توجــه به این
موضــوع ،چه صحبتهایی بایــد در تهران با
وزیر امور خارجه آلمان صورت بگیرد ،اظهار
کرد :اروپاییها اص ً
ال در موقعیتی نیســتند که
بــه ایران انتقاد کنند حتــی در موضوعاتی که
ارتباطی به برجام ندارد.
این دیپلمات ارشد کشورمان با تاکید بر اینکه
سیاســتهای اروپا در منطقه ما چیزی به جز
خســارت به همراه نداشته اســت ،گفت :در
حال حاضر برخی از کشــورهای اروپایی مثل
آلمان فروش ســالح به عربستان برای بمباران
مردم یمن را متوقف کردهاند ولی برخی از آنها
همچنان به این کار ادامه میدهند.
به گزارش ایسنا ،وی تصریح کرد :در مجموع
غــرب به رژیمهــای خودکامــه در منطقه ما
اجازه داده اســت که جنایت انجام دهند و لذا
ضروری اســت که در جریان گفتوگو با آنها
این مسائل مطرح شــود .وزیر امور خارجه با
اشاره به اینکه در متن برجام و قطعنامه ۲۲۳1
وظیفه اروپاییها و طرفهای عضو برجام در
مورد ایران بیان شده است و آنها وظیفه دارند
که شــرایط عادی ســازی تبادالت اقتصادی
ایران را فراهم کنند ،خاطرنشان کرد :آنها باید
پاسخ دهند که در این مسیر چه اقداماتی انجام
دادهانــد .ظریف افزود :در برجــام ،اقدام مهم
نیســت و نتیجه مهم است و آنها باید بگویند
که از اقداماتشــان چه نتایجی گرفتهاند ،اینکه
بگویند ما تالش کردهایم و نشــد ما هم از این
به بعد میتوانیم تالش کنیم و بگوییم نشد.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در ادامه
صحبتهای خود در جمع خبرنگاران در مورد
اهداف سفر نخستوزیر ژاپن به تهران و وزیر
خارجه آلمان بــه ایران و برخی از مباحثی که
در ارتباط با این دو ســفر مطرح شــده است،
گفت :در شــرایطی که دولــت آمریکا از یک

آگهی مزایده (نوبت اول)

در اجرای پرونده اجرایی کالسه  9۸۰۰۳۷مفتوح در شعبه اجرای احكام مدنی دادگاه عمومی بخش
صالحآباد محكوم علیه آقای سیدســعادت شكری مصطفوی همراه محكوم است به فروش یک باب
منزل مســكونی در حق محكوم له آقای عباس شكوهی مصطفوی لذا با توجه به اینكه محكوم علیه
نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده این اجرای احكام به درخواست محكوم له اقدام به فروش
و مزایده نموده است که در مورخه  9۸/۴/16ساعت  1۰الی  1۰:۳۰صبح اقدام به عملیات مزایده جهت
تأدیه محكوم به مینماید.
معهذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند میتوانند در مدت  ۵روز قبل از مزایده مال مشروح
ذیل را مالحظه نمایند .مزایده در دایره اجرای احكام دادگاه صالحآباد برگزار میگردد .شرح مال :یک
باب منزل مسكونی مشاع واقع در صالحآباد روستای همه کسی خ جمهوری ک شهید ذوالفقاری کد
پستی  6۵۳۵1۳۴۴۳6به مساحت عرصه حدود  ۳۰۴مترمربع (قبل از تعریض) و اعیانی طبقه همكف
 ۸6مترمربــع و طبقه اول  9۰مترمربع دارای هال پذیرایی و آشــپزخانه و خواب و انباری با مصالح
آجر و فلز و امتیازات آب برق گاز و راه جدا با ســند رسمی شماره  111/۳9۰قدمت باالی  1۸سال که
در اجاره نمیباشــد به قیمت پایه  1/۷6۸/۰۰۰/۰۰۰ریال تعیین شده است .بدیهی است برنده مزایده
کســی است که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید که در صوت موافقت دادورز می بایست ده درصد
را فیالمجلس و مابقی را ظرف مدت کمتر از یــک ماه از تاریخ پرداخت نماید .در صورتی که برنده
مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد ســپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت
ضبط و مزایده تجدید میگردد.
(مالف )92

دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صالحآباد

آگهي حصر وراثت

آقای علی خاشع خادم دارای شماره شناسنامه  ۴۰۳به شرح دادخواست کالسه 1۰۳/9۸ش112ح از
این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حاجی آقا فضلی به
شماره شناسنامه  166در تاریخ  ۸6/۸/9در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت
آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به-1 :علیاصغر فضلی فرزند حاجیآقا به شماره شناسنامه۴92
متولد 1۳۵۴فرزند متوفی -2شــاولد افضلی فرزند حاجیآقا به شماره شناسنامه 262متولد1۳۳۰
فرزند متوفی -۳اســداله فضلی فرزند حاجیآقا به شماره شناسنامه 1۰متولد 1۳۴6فرزند متوفی
-۴جواد فضلی فرزند حاجیآقا به شماره شناســنامه 26۳متولد 1۳۳۴فرزند متوفی -۵روحانگیز
فضلی فرزند حاجیآقا به شماره شناســنامه ۳۵۷متولد 1۳۴۴فرزند متوفی -6ثریا فضلی فرزند
حاجیآقا به شماره شناسنامه ۷متولد 1۳2۷فرزند متوفی -۷مهریه فضلی فرزند حاجیآقا به شماره
شناسنامه 2۴6متولد 1۳۳۳فرزند متوفی -۸اکرم فضلی فرزند حاجیآقا به شماره شناسنامه۳62
متولد 1۳۳6فرزند متوفی -9عفت فضلی فرزند حاجیآقا به شــماره شناسنامه ۳۵6متولد1۳۴۵
فرزند متوفی -1۰توران فضلی فرزند حاجیآقا به شماره شناسنامه ۴۳2متولد 1۳۴9فرزند متوفی
-11قمر تاج روستایی فرزند قاسم به شماره شناسنامه ۴۰۵119۰2۰1متولد 1۳11همسر متوفی اینک
با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مينماید تا هر کسي اعتراضي
دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال
گواهي صادر خواهد شد.
(مالف )۸9

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجین

سازمان ملل خواهان تحقق آتش بس فوری در طرابلس شد

■ مهر :فرســتاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به لیبی خواهان تحقق آتش
بس فوری در طرابلس شــد.به نقل از الجزیره« ،غسان سالمه» فرستاده
ویژه دبیر کل ســازمان ملل به لیبی خواهان اجــرای فوری آتش بس
انســانی در پایتخت این کشور شد.طرابلس پایتخت لیبی از  ۲ماه قبل
شاهد درگیری میان شبه نظامیان برای به دست گرفتن کنترل آن است.
غســان ســالمه تصریح کرد که باید حمایت ها از آوارگان در لیبی به
ویژه طرابلس افزایش یابد.وی از تالش های نهادهای امداد رسانی برای
کمک رسانی به نیازمندان در لیبی قدردانی کرد.
سازمان ملل پیشتر نیز خواهان تحقق آتش بس انسانی در طرابلس برای
کمک رسانی به جنگ زدگان در این شهر شده بود.

تولید اورانیوم غنی شــده ایران بــه  12کیلوگرم در ماه
رسیده است

کردند که سیاستخود را بار دیگر تغییر دهد.
طرف فشــارهای خود علیه ایــران را افزایش
شما این نوع رفتار آمریکاییها را در حوزههای
میدهد و از طرف دیگر به دروغ میگوید که
دیگر نیز مشاهده میکنید .مث ً
ال نوع رفتاری که
تمایل به مذاکره دارد جمهوری اسالمی ایران
اکنون با چینیها دارند.
باید نگرشها و واقعیتها را برای دنیا و جامعه
این دیپلمات عالیرتبه کشــورمان ادامه داد :در
بینالملل بیان کند.
همین چارچوب الزم است که ایران در صحنه
وی با بیان این که امروز نیاز اســت که دنیا در
بینالمللی فعال باشــد و با کشورهای دوست
برابر سیاســتهای یک جانبه گرایانه آمریکا
خود در ارتباط با این مسائل
و فشــارهایی که به تمام
گفت و گــو و رایزنی کند
دنیا وارد میکند بایســتد
تا مســئولیتهای آنها را در
ادامــه داد :شــما امــروز
قبال برجــام و همچنین در
رفتــار آمریکاییهــا را با
قبــال آینده نظــام بینالملل
مکزیک میبینیــد بعد از
برای آنها توضیح دهد تا اگر
خروج آمریــکا از قرارداد
میتواند اقدامی نیز در برابر
نفتا ترامــپ توافقی را با
در برجام ،اقــدام مهم
این سیاستهای یک جانبه
مکزیکیهــا امضــا کرد
نیست و نتیجه مهم است
آمریکا و جنگ اقتصادی که
و در طــی مــدت اخیر
و آنهــا باید بگویند که از
آغاز کرده انجام دهد.
مشــاهده کردید که آنها
اقداماتشان چه نتایجی
ظریف با بیــان این که آنچه
برای یک موضوع جدید
گرفتهانــد ،اینکه بگویند
کــه آمریکاییها اکنون انجام
چگونه از همان توافق که
مــا تــالش کردهایم و
میدهند جنگ اقتصادی است
خودشان امضا کرده بودند
نشد ما هم از این به بعد
گفت :آقــای ترامپ صریح ًا
باز خواهــی میکردند و
میتوانیم تالش کنیم و
این موضــوع را اعالم کرده
بر اســاس این بازخواهی
بگوییم نشد
است جنگ اقتصادی معنای
دولت مکزیک را مجبور

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان در نظردارد ۴۰راس
گوساله قطع شیر شده خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند
لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده به محل شرکت واقع در
مالیرکیلومتر2۵جاده نهاوند،جنب پمپ بنزین روستای آورزمان ،مراجعه
نمایند.

شرایط مزایده:

■ شرکت در مزایده برای عموم آزاد است.
■ مهلت تحویل پیشنهاد مكتوب قیمت از تاریخ درج آگهی به مدت یک
هفته میباشد.
■ محل دریافت فرم پیشنهاد قیمت  ،به آدرس درج شده یا آدرس اینترنتی
 w w w .p r o t e i n h a m e d a n .p e g a h .i rمیباشد.

■ حضور شرکت کنندگان یا نماینده قانونی آنها در مزایده بال مانع است.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان
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در کانال تلگرام نیازمندی لطفاً
را به شماره ۰۹۰35157351
ارسال نمایید.

@bazarehamedan

در تلگرام

@HAMEDANPAYAM

آن کام ً
ال مشخص است .در جنگ نظامی شما
میتوانید فقط با نظامیها طرف شوید ولی در
جنگ اقتصادی جنگ شــما علیه مردم عادی
اســت و آقای ترامپ در حــال حاضر با مردم
ایــران دارد جنگ میکند .ما باید باالخره راهی
پیدا کنیم که این واقعیت را به دنیا منتقل کنیم.
وی با اشــاره به سفر نخســت وزیر ژاپن به
تهران ،وزیر خارجه آلمان به ایران و همچنین
سفر رئیس جمهور به قرقیزستان و تاجیکستان
اظهار کرد :ســفر آقای رئیس جمهور فرصت
بســیار خوبی اســت که در دیدار با ســران
کشورهای مختلف سیاستهای ایران برای دنیا
روشن شــود و برای پیدا کردن راه حل برای
برخورد با سیاستهایی که تمام دنیا را تحت
تأثیر قرار میدهد راه حلی در پیش گرفته شود.
وزیــر امور خارجه در واکنش به ادعای برایان
هوک مشــاور امنیت ملی دولت امریکا مبنی
بر فتوشــاپ بــودن توان دفاعی و موشــکی
جمهوری اسالمی ایران ،گفت :خواهیم دید.
محمدجواد ظریف در جمع خبرنگاران ادامه
داد  :سیاســتهای آمریکا فقط ایران را هدف
قرار نداده بلکه همه کشورهای دنیا هدف قرار
گرفته است.

■ فارس  :بر اســاس گزارش یک خبرنــگار غربی که به گزارش فنی
آژانس بینالمللی انرژی اتمی دسترســی داشته ،تولید اورانیوم با غنای
پایین ایران در ماه جاری به  1۲کیلوگرم در ماه رســیده که سه تا چهار
برابر ماههای قبل است.خبرنگار والاستریتژورنال خبر داد که آژانس
بینالمللی انرژی اتمی طی هفته جــاری به اعضای خود گزارش فنی
دربــاره تولید اورانیوم با غنای پایین ایران ارائه داده که بر اســاس این
گزارش ،ایران در حال حاضر ماهانه  1۲کیلوگرم اورانیوم با غنای پایین
تولید میکند که  ۳تا  4برابر بیشتر از میزان تولید قبلی تا گزارش  ۲0مه
( ۳0اردیبهشت) آژانس بینالمللی انرژی اتمی است .در گزارش  ۲0مه
آژانس ،ایران  174.1کیلوگرم اورانیوم با غنای پایین داشت.

بوریس جانسون اتحادیه اروپا را تهدید کرد

■ باشگاه خبرنگاران  :نامزد نخستوزیری انگلیس تهدید کرد چنانچه
اتحادیه اروپا شرایط بهتری را برای برگزیت پیشنهاد ندهد ،وی جلوی
هزینهای که انگلیس باید بابت ایــن موضوع بپردازد را خواهد گرفت
 ،بوریس جانســون ،وزیر امور خارجه پیشــین و نامزد نخستوزیری
انگلیس ،اتحادیه اروپا را تهدید کرد چنانچه شــرایط خروج بهتری به
لندن پیشنهاد ندهد ،وی جلوی  ۳۹میلیارد پوندی ( 50میلیارد دالر) را
که انگلیس باید بابت برگزیت پرداخت کند ،خواهد گرفت.

احتمال دیدار ســوم میان ترامپ و کیم در سال 2۰1۹
بسیار قوی است

■ ایلنا :با وجود آنکه تحلیلگران درباره مسیری که آمریکا و کره شمالی
از زمان آغاز مذاکرات صلح طی کردهاند با یکدیگر اختالف نظر دارند،
اما دست آخر بسیاری معتقدند که دو رهبر ممکن است برای بار سوم با
یکدیگر دیدار کنند .یک تحلیلگر مسائل شبهجزیره کره گفت که «کیم
جونگاون» ،رهبر کره شمالی و «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهوری ایاالت
متحده ،بهرغم عدم پیشــرفت در مذاکرات هستهای ممکن است برای
سومینبار با یکدیگر دیدار کنند.

آگهی مناقصه عمومي

آگهي مزایده

کانال خبری

همراه
تان هستيم

بین الملل

شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد تفاهم نامه اي که في مابین این شهرداري واداره کل راه و شهرسازي استان همدان به منظور تحقق سند ملي راهبردي احیا و بهسازي
،نوسازي و توانمند سازي بافت هاي فرسوده وناکار آمد شهري مصوب  9۳/۷/2واصالحیه مورخ  9۵/6/6وهمچنین پیرو سیاستهاي ستاد ملي باز آفریني کشور اجرا ي پروژه
ساماندهي مسیل اصلي شهر نهاوند را باشرایط ذیل واز طریق آگهي مناقصه عمومي به شرکتهاي واجد صالحیت وداراي گرید حداقل ۵آب واگذار نماید :

ردیف

نوع پروژه

مبلغ پروژه (ریال)

1

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

25/000/000/000

گرید ونوع شرکت مبلغ ضمانتنامه شرکت
در مناقصه
حداقل 5آب

 1/250/000/000ریال

محل اعتبار پروژه
اعتبارات
اعتبارات کمک های فنی
واعتباری موضوع بند الف
تبصره 18

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و گرفتن اسناد مناقصه مي بایست به اداره عمران شهرداري و امور قرارداد ها مراجعه نمایند ویا با شماره تلفن هاي  ۰۸1۳۳2۳۷۴۵داخلي
 1۰۵و 2۰۸تماس حاصل نمایند.
شهرداري در رد یاقبول هریک از پیشنهاد ها مختار مي باشد .
در روز انجام مناقصه مدیر کل راه وشهرسازي به همراه عامل ذیحساب شرکت باز آفریني شهري نیز حضور ونظارت خواهند داشت.
هزینه انتشار آگهي ودیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.
کلیه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه مي باشد.
به پیشنهاد هاي مخدوش ومشروط وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
متقاضیان جهت شرکت در مناقصه مي بایست چهار پاکت نامه (الف ،ب،ج و د) تهیه وبه شرح ذیل تكمیل نمایند .
پاکت الف :متقاضیان مي بایست مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب  ۰1۰۴۸6۸۴66۰۰۳بانک ملي بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند واریز
وفیش واریزي را در داخل پاکت الف قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده ویا به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي ویا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ
ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند .
پاکت ب:متقاضیان مي بایست رزومه کاري ،گواهینامه صالحیت پیمانكاري ،فتوکپي شناسنامه وکارت ملي مدیر عامل ورئیس هیات مدیره ،اسناد مناقصه را در داخل پاکت ب
قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نمایند.
پاکت ج:متقاضیان مي بایست فرم پیشنهاد قیمت را تكمیل وامضا ومهر نمایند وآن را داخل پاکت ج قرارداده ودرب پاکت راممهور به مهر وامضا نمایند.
متقاضیان مي بایست هرسه پاکت الف،ب،ج را در داخل پاکت ((د)) قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وهمچنین آدرس دقیق وشماره تماس شرکت را روي پاکت
نوشته وتا پایان وقت اداري مورخ  9۸/۴/11تحویل دبیرخانه شهرداري نمایند.
در تمامي مراحل اجراي پروژه و پس از اتمام پروژه نماینده اداره کل راه و شهرسازي با حضور در کمیسیون تحویل ودر صورت تایید نسبت به پرداخت صورت وضعیت ارسالي
ویا آزاد سازي ضمانتنامه اقدام مي نماید.
نظارت برنحوه اجراي کار بر اساس نقشه و مشخصات به هده شهرداري ونظارت عالیه به عهده اداره کل راه و شهرسازي مي باشد .
کمیسیون عالي معامالت شهرداري باتفاق مدیر کل راه و شهرسازي و همچنین عامل ذیحساب شرکت باز آفریني در مورخ  9۸/۴/1ساعت  11تشكیل و چنانچه حداقل سه
پیشنهاد ارائه شده باشد پیشنهاد ها مفتوح وبرنده اعالم خواهد شد.
چنانچه برنده مناقصه پس از تاریخ اعالم کمیسیون به وي ظرف مدت  ۷روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي گردد و بانفر دوم قرارداد منعقد
مي شود و چنانچه نفردوم نیز ظرف مدت  ۷روز حاضر به انعقاد قرارداد نگرددسپرده وی به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید میگردد( .م الف )۵۵

آگهي چاپ نوبت اول9۸/۳/2۰:
آگهي چاپ نوبت دوم9۸/۳/2۸ :

محمد حسين پور  -شهردار نهاوند
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حضور هیأت بانوان ایرانی در دومین مجمع زنان
سازمان همکاری شانگهای

افزایش مدارس مجری طرح «جایگزینی مشق شب»
در سال تحصیلی جدید

دومین مجمع زنان ســازمان همکاری شــانگهای در بیشکک قرقیزستان با حضور
هیأتی از مدیران زن دســتگاه های اجرایی کشــور برگزار شد.به گزارش مهر ،دومین
مجمع زنان سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان برگزار شد .محور اصلی
برنامهها در این مجمع گســترش همکاریهای منطقهای با تمرکز بر توسعه اقتصادی
و نو آوری دوران دیجیتال و نقش آن در ایجاد فرصتهای برابر بود.سوســن باستانی
معاون بررسیهای راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و رئیس
هیأت اعزامی در این اجالس طی سخنانی در خصوص مشارکت زنان به ارائه گزارشی
از اقدامات معاونت در زمینه فعالیتهای کارآفرینی و اقتصادی بانوان ایرانی پرداخت.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به طرح جایگزینی مشق
شب با تکالیف مهارتی اعالم کرد که این طرح از سال تحصیلی گذشته و در راستای
پرورش خالقیت دانش آموزان پایههای اول تا سوم ابتدایی به اجرا در آمد و در سال
تحصیلی جدید نیز با شمولیت مدارس بیشتری ادامه مییابد.
رضوان حکیم زاده در گفتوگو با ایســنا ،به طرح جایگزینی مشــق شب با تکالیف
مهارتی اشــاره و اظهار کرد :این طرح از سال تحصیلی گذشته و در راستای پرورش
خالقیت دانش آموزان پایههای اول تا سوم ابتدایی به اجرا در آمد .در این طرح مشق
شب حذف نشد بلکه تکالیف مهارت محور جایگزین آن شد.

شاهپری آگاهی اسیر طلسم غفلت
« شكوفه رنجبر

کودک دارای اوتیسم ماهانه تا  ۴میلیون
تومان هزینه درمانی دارد

کارشــناس ارشد واحد آموزش و پژوهش انجمن اوتیسم ایران
گفت :هزینه های توانبخشــی و آموزشی یک کودک دارای اوتیسم
ماهانه بالغ بر  ۳تا  4میلیون تومان می شود.
زهرا ســلطانی فر در گفت و گو با ایرنا افزود :برای ایجاد مهارت
عادی زندگی کردن ،یک کودک دارای اوتیسم باید حداقل  40تا 50
ساعت آموزش در ماه دریافت کند تا بتواند به مهارتهای خودیاری
دســت پیدا کند که پایه این هزینه ها ،سه تا چهار میلیون تومان در
ماه برآورد می شود.
وی اضافــه کرد :بیمه نبودن این هزینه ها ،باعث می شــود خانواده
های بسیاری در فشار باشند و گاهی کودک اوتیستیک از توانبخشی
های الزم بهره مند نشــود و گاهی نیز به دلیل اختالالت زمینه ای،
عالوه بر هزینه های مرتبط با توانبخشی ،هزینه های گزاف دارویی
به خانواده وارد می شود.
کارشناس ارشــد واحد آموزش و پژوهش انجمن اوتیسم ایران اضافه
کرد :تغذیه ،دفع مزاج ،چهار دست و پا راه رفتن ،به کالم افتادن ،شناخت
حواس پنجگانه و درک محیط بخشی از مهارت های بسیار پایه ای در
یک کودک است تا بتواند نیازهای اولیه اش را برآورده کند.
سلطانی فر افزود :یک کودک دارای اوتیسم برای طی همین مراحل
اولیه رشــد و تکامــل و یادگیری ،برای برآورده ســاختن نیازهای
پایهایاش ،نیازمند صرف ساعتها آموزش است تا بتواند به درجاتی
از خودایســتایی برســد که با صرف هزینه های فراوان امکان پذیر
خواهد شد.
کارشناس ارشد واحد آموزش و پژوهش انجمن اوتیسم ایران گفت:
معضالت فرهنگی و اجتماعی مانند مشکالت استفاده از وسایل نقلیه
عمومی ،کمبود بســتر مناسب برای استفاده از فضاهای ورزشی مانند
استخر و زمینهای ورزشی که خود بخشی از درمان مکمل را شامل
میشــود ،هزینههای ماهیانه آنان را دو برابر میکند.سلطانی فر افزود:
از دیگر هزینههای بسیار باالی این کودکان هزینههای درمانی به ویژه
دندانپزشکی اســت چرا که در اکثر اوقات نیاز به بیهوش کردن فرد
هست و این مساله موجب افزایش هزینهها و دشواری درمان میشود
و لزوم همکاری هر چه بیشتر موسسات بیمه ای را طلب می کند.

C M

نماینــدگان مجلس در مصوبهای مقرر کردند اسیدپاشــی به قصد ارعاب و ایجاد
ناامنی فساد فی االرض محسوب شود.
به گــزارش خبرآنالیــن ،نمایندگان مجلس در جریان بررســی طرح تشــدید
مجازات اسیدپاشــی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن در جلسه علنی تبصره
الحاقــی بــه ماده یک این طرح را با  161رای موافــق ۹ ،رای مخالف و  ۹رای
ممتنع از مجموع  ۲45نماینده حاضر به تصویب رســاندند که براســاس آن در
مواردی که اسیدپاشــی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی
که موجب ناامنی در جامعه شــود؛ اقدام مرتکب افساد فی االرض محسوب و به
مجازات آن محکوم میشود.

گیرکردنآسانسور بین طبقات
امنیت و ناامنی

يادداشت

ما به غفلت دچار شدهایم ،در تاکسیها به صورت گروههای پنج
نفره درباره آینده حرف میزنیم که همه چیز تغییر یافته و فرمان دست
ماست و داریم با شهوتی برخاسته از این تصور ،از زمین و زمان انتقام
میگیریم ،در همان آینده!
آینــدهای که در یــک روز تعطیل و عصر جمعــهای دلگیر ،یکی از
ستونهای مردانهاش زیر کابین بیتوجهی آسانسور شورای شهر خورد
شــد و حاال قرار است فالن دسته و گروه را از تیر چراغ برق آویزان
کنیم تا ماجرا حل و فصل شود.
ما دائم ًا در حال صدور بیانیه و فریاد هستیم و آبادی را نه در مدارا و
بخشش که در حوادث و ویرانیها جستجو میکنیم.
از ترس جایگاه و میز دست به انکار واقعیت میزنیم و یادمان میرود
در جایگاهی که عنوان یک مسئول را یدک میکشیم با جوابهای سر
تا پا ضد و نقیض ،چطور قرار است جواب بیتوجهی و غلفت خود را
به وجدانمان بدهیم ،وجدانی که گویا این روزها فشار اقتصادی بالیی
به جانش انداخته که به خواب ابدی رفته است.
افسوس که این شهر و این جهان زیبای همداستانیها از مشکالت و
تدبیرهای بیتدبیر کم زخم بر تن ندارد .از روبوده شــدن دخترکان،
آتش به جان کردن درختان ،پولشــوییهای اقتصادی وزیر میزیهایی
که فساد مالی را به یک امر عادی تبدیل کرد تا در فرودگاه همدان جا
خوش کند و با پروازی به شانههای امیر حسین آزاد در سایر ارگانها
و سازمانها به زمین نشیند.
به نظر وقت آن رســیده که همه خیلی واضــح بدانیم عامل تمام این
مشکالت که حاال تازهترینش حوادث آسانسوری شورای شهر است،
غفلت و بیتوجهی اســت ،غفلتی که بیشــتر از خواب افکار سازنده
مسئولین نشأت میگیرد.
وقتی در همدان هنوز مســئولینی وجود دارند کــه میز را به وجدان
ترجیح میدهند کیست که نداند این طرز فکر مسموم چه بر سر این
شهر و حیات مردمانش میآورد.
به عقیده نگارنده ارتباط مســتقیمی بین توسعه جامعه مدنی و کاهش
ناهنجاریها وجود دارد هر فرد در هر عنوانی از نویســنده و اســتاد
دانشــگاه ،وکیل و روزنامهنگار ،معلم و کارمند گرفته تا مسئول باید
نقش خود را در توسعه یافتگی این شهر کهنه ایفا کند و بیش از همه
باید تحمل ،صبر ،منطقی بودن و نگاه پرسشگرانه برای رسیدن به راه
حل مشکالت را تمرین کنیم.
همشهریانم ،چه نشستهاید که مسئوالن کاری کنند ،حاشا که این منتظر
ماندن مصداق مکیدن همان سماق معروف است.
ایــن انتظار به مرگ ته ماندههای آبــادی ،عمرانی ،ایده و تفکر برای
آسایش و امنیت در این شهر منتهی خواهد شد.
زمان تنگ اســت و کوتاه ،با مطالعه و بینش باید به ســمت توســعه
حرکت کنیم و راهکار نشــان دهیم ،ما باید اول ناآگاهی و غفلت را
ابتدا در خودمان با افزایش آگاهی نابود کنیم تا بعد بتوانیم مســئوالن
شهر را در برابر بیتوجهیها به نقد کشانیم به نظر میرسد خودآگاهی
بیــش از هر چیــزی دوای درد حال بد و زخمهای بــه جا مانده از
ناآگاهی مســئوالن و بیتوجهی نســبت به امور جاری شهر است به
همین دلیل اســت که فریاد سر دادهایم باید حرکت را به مسیری برد
که با جواب چراییها شاهد سقوط کابین غفلت آسانسور دیگری بر
سر جان همدان نباشیم.

مجازات اسیدپاشی تعیین شد

■ فلسفه سرویس با تعمیر فرق دارد
■ آسانسورها باید تائیدیه استاندارد داشته باشد
■ چک ماهیانه الزمه امنیت است
آسانسور یکی از قدیمیترین اختراعات
بشر اســت و شــاید یکی از مهمترین آنها.
بنابراین بشــر همواره به دنبال تسهیل حمل
و نقل بوده و هنگامــی که در مورد حمل و
نقل عمودی صحبت میکنیم ،باید اهمیت و
ســختی آن را نیز به خاطر داشته باشیم .در
واقع میتوان گفت الزمهی پیشرفت شهرها
و توســعهی آنها به شــکل امروزی ،بهبود
حمل و نقل عمودی و به بیان بهتر پیشرفت
و بهبود تکنولوژی آسانسور بوده است.
اما همین اســباب به ظاهر سهل کننده امور
اگر اندکی از امنیت آن غفلت شود مشکالتی
را ایجاد میکند که میتواند با جان و سالمت
افراد جامعه بازی کند.
همانطــور که از اخبار منتشــر شــده در
رســانهها پیدا اســت مرگهای ناشــی از
حــوادث آسانســوری کم نیســت .بر این
اســاس حادثه رخ داده در شــورای شهر
همدان که این روزهــا تیتر اخبار حوادث
را به خــود اختصاص داده اســت اگرچه
بنا بــر اظهار مدیر روابطعمومی شــورای
شــهر به اســتاندارد نبودن و نقص داشتن
آسانســور مربوط نمیشــود امــا تلنگری
اســت برای تمامــی افراد بــه خصوص
مســئولینی که امنیت و جان مردم در گرو
تصمیمگیریهای آنها است.
بر همین اساس مدیرعامل یک شرکت نصب
آسانســور به همدان پیام ،گفــت :زمانی که
یک آسانســور جدید نصب میشود ،انتظار
بر این اســت کــه برای مدت زمان بســیار
طوالنی بدون مشــکل کار بکند .اما واقعیت
این اســت که با گذشت زمان ،ابزارهایی که
کارکرد آسانسور و امنیت آن را تأمین میکند
میتوانند دچار مشکل شوند.
وحید مرادی افزود :از این جهت برای حفظ
امنیت آسانســورها ،آنها بایــد به صورت
منظم توســط افراد متخصص که بیمه شده
حوادث غیر مترقبه هســتندطبق جدیدترین
استانداردهای امنیتی آسانسور بررسی شود.
این بررسی باید شامل تمام اجزای آسانسور
بــه صورت دقیق شــود تا بتــوان از امنیت

آسانســور اطمینان حاصل کرد چرا که عدم
انجام این کنترل میتواند باعث بروز فجایع
زیادی شود.
مرادی با بیان اینکه ،آسانسوری که  ۲0سال
پیش به عنوان آسانســوری اســتاندارد دیده
میشــد اکنون دیگر آن جایــگاه را ندارد،
عنوان کرد :در حقیقت ،پیشرفت تکنولوژی
در زمینهی آسانسورها و امنیت آنها همواره
بازبینیهــا و تغییراتی را در اســتانداردهای
الزم برای آسانسور میطلبد که در این میان،
مهمترین اســتاندارد شناخته شده ،استاندارد
جهانی سازمان  A S MEاست که به صورت
بینالمللی به صورت وســیعی مورد استفاده
است.
وی افــزود :این ســازمان ،اســتانداردها و
کدهــای جامعــی را در حــوزهی امنیــت
طراحی ،ســاخت ،نصب ،کارکرد ،بازرسی،
تســت ،نگهداری ،تغییر و تعمیر آسانسورها
ارائه میدهد که اســتاندارد تمامی نوعهای
آسانسور را پوشش میدهد.
وی با اشــاره بــه اینکه امنیــت فقط یکی
از امکانــات جذاب برای اســتفادهکنندگان

آسانســور نیســت بلکه یک نیاز قانونی و
اساســی در نصب و اســتفاده از آن است،
بیان کرد :از این جهت ،اســتانداردهای الزم
برای آسانســور کــه امنیــت آن را تضمین
میکند ،یکی از اساسیترین درخواستهای
خریداران و اســتفادهکنندگان آسانســورها
اســت بنابراین شــرکتهای فعال حوزهی
آسانسور تالش جدی برای به دست آوردن
استانداردهای الزم برای آسانسور میکنند.
یک مهندس ناظر و فنیکار شــرکت نصب
آسانسور نیز در گفتوگو با ما در خصوص
حادثه رخ داده در شــورای شهر که سقوط
آسانســور منجر به مرگ کودک  6ساله شده
بود ،عنــوان کرد :هنگامی که ســرویسکار
بــرای ســرویس ماهانه و چک کــردن به
ســاختمان مراجعه میکند بایــد زمانیکه در
چاله آسانســور قراردارد تمــام درها بهطور
کامل بســته باشد چرا که ممکن است حادثه
غیــر قابل پیشبینــی رخ دهد کــه در این
صــورت مقصر امر شــرکت نصب و مامور
سرویسکار است.
فرهاد شمشــادی افزود :این در حالیست که

ممکن اســت نماینده شــرکت نصبکننده
آسانســور برای تعمیرات داخل آسانســور
باشد که در اینصورت اگر حاثهای رخ دهد
شرکت نصبکننده مورد بازخواست نیست
بلکه سهلانگاری و بیتوجهی فرد است که
باعث حادثه میشود.
وی بــا بیــان اینکــه آسانســورهای
ساختمانهای مسکونی و اداری باید دارای
تائیدیه استانداردسازی باشد ،گفت :تمامی
آسانسورهای نصب شــده در ساختمانها
باید دارای پروانه استاندارد باشد .به همین
منظور شــرکتها موظف هســتند پس از
نصب و قبل از اســتفاده از آسانســور در
سامانه اســتاندارد اداره استاندارد ثبت نام
کنند تا نماینده اســتاندارد از کابین نصب
شده بازدید کنند.
وی عنــوان کــرد :اگر در مرحله نخســت
بازدید ،بازرس با نقص مواجه شــود مدت
زمان مشخصی را برای رفع نقص به شرکت
مهلت میدهد تا پس از رفع تائیدیه استاندارد
را دریافت کند و تا قبل از گرفتن این تائیدیه
به هیچوجه نمیتواند از آن بهرهبرداری کند.

يادداشت

سر بیکاله آموزش و پرورش
« فیضا ...مظفرپور

دومین شــوک ســنگین بــه آموزش و
پرورش کشور وارد شــده است .حدود دو
هفته پیش موضوع قتل همسر دوم محمدعلی
نجفی وزیر اســبق آموزش و پرورش اتفاق
افتاد و فضای رســانهای کشــور را به خود
معطوف نمود .از طرفــی نیز چون پای یک
وزیر در ماجرا دخیل بود .فرهنگیان کشور را
مورد تأثیر قرار داد و موجبات تأثر و تعجب
آنان را فراهم ســاخت و نگرانی از این بابت
بیشتر میشد که خشونتهای خانوادگی در
سطح کشور در حال افزایش است و ممکن
اســت پای مسئولین رده باالی را نیز به میان
بکشد .محمدعلی نجفی وزیر اسبق آموزش
و پرورش و آموزش عالی کشور مرتکب قتل
شد و باقی ماجرا.
امــا در شــرایطی کــه مدارس کشــور در
حــال آمادهســازی برای آغاز ســال جدید
تحصیلــی در مهرماه آینده و مشــغول ثبت
نــام دانشآموزان بودند و فرهنگیان کشــور
امیدوار به برآورده شــدن بخشی از مطالبات
شغلی از قبیل ارتقاء جایگاه معلمان با اجرای
طرح رتبهبندی معلمان و نیز پرداخت بخشی
از مطالبات مالی فرهنگیان شاغل و بازنشسته
از دولــت بودند و وزیر قول بســتن پرونده
مطالبات فرهنگیان در ســال  ۹8را داده بود.
به یکباره خبر اســتعفای وزیــر آموزش و
پــرورش و پذیرش آن از طــرف دولت در
روزهای تعطیالت عید فطر شــوک دوم را

به بدنه آموزش و پرورش کشــور وارد کرد.
آموزش و پرورش کــه علیرغم آنکه طبق
سیاستهای کلی سند تحول بنیادین ابالغی
از طرف مقام معظم رهبری نهادی حاکمیتی
بوده و همگان در قبال آن مسئولیت دارند .نه
تنها مشکالت خود را حل نشده میبیند بلکه
با اســتعفای باالترین مقام وزارتخانه (وزیر)
آنهــم در شــرایط کنونی که فصــل ثبتنام
دانشآموزان و ساماندهی معلمان است کور
سوی امید به پیشــرفتها در این وزارتخانه
را کور میکند و نشــان میدهد که آموزش
و پرورش در کشــور هنــوز جایگاه واقعی
خــود را بین مجلس و دولت و بســیاری از
نهادهای دیگر پیدا نکرده است .و بیتوجهی
به این کارخانه انسانســازی که اصل تولید
ســرمایه ملی (نیروی انســانی) در آن اتفاق
میافتد همچنان مظلوم است .با رفتن محمد
بطحایی کــه هم از طــرف فرهنگیان و هم
مجلس و دولت تحت فشار بود .باز هم سر
این وزارتخانه عریض و طویل بیکاله ماند
و آن هم در سالی که سال انتخابات است و
از حساسیت خاصی برخوردار است .و اتفاق ًا
همین انتخابات بهترین بهانه برای اســتعفای
وزیر و پذیرش استعفایش شد.
در شرایطی که محمد بطحایی در خصوص
مطالبات فرهنگیان که حــدود  160میلیارد
تومان میباشــد و اجرای رتبه بندی معلمان
مصر بــود و از هیأت دولت و برنامه بودجه
انتظــار تأمیــن هزینههای ایــن دو مورد را

داشــت .دولتیها با خواســته وی موافقت
نکردنــد .و در مجلس نیز طرح اســتیضاح
وزیــر دوباره به جریان افتــاده بود که یکی
از دالیل اســتیضاح نیز همیــن اجرا نکردن
طرح رتبهبندی و پرداخت نشــدن مطالبات
فرهنگیان بــود .از طرفی نیز وزیری که قرار
بود شــاخ غول کنکور را بشــکند غولهای
پشــت صحنه کنکور زمین خورد و سرش
شکست.
حواشــی اتفاق افتاده در مدارس کشور نیز
در ماههای گذشته وزیر نه چندان توانمند را
تحت شــدیدترین انتقادها از طرف نهادهای
دینــی قــرار داده بود .موضوعاتــی از قبیل
اجرای ســند  ۲0/۳0و اجــرای برنامههای
صبحگاهی با موسیقیهای آن طرف آبی همه
و همه دســت به دســت هم داده و وزیر را
وادار به استعفا نمودند.
و دولت نیز برای اینکه تلخی این اســتعفا را
کم نمــوده و عذر وزیر را موجه جلوه دهد.
درســت در فاصله زمانی اســتعفای مدیران
برای شــرکت در انتخابات خبر اســتعفا و
پذیــرش آن را در ایام تعطیــل اعالم کرد.
این در حالیســت که بــه گفته محمد مهدی
زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس محمد بطحایی اوایل هفته گذشته در
پی مخالفــت دولت و برنامه بودجه با تأمین
اعتبار طــرح رتبهبنــدی و مطالبات معوق
فرهنگیان شــاغل و بازنشسته مخالفت کرده
بود ،استعفا کرد.

و ربط دادن این اســتعفا به استعفای مدیران
و شــرکت در انتخابات چنــدان برای افکار
عمومی قابــل پذیرش نیســت و همانگونه
که یکی از نماینــدگان اصالحطلب مجلس
در توئیتی کنایهآمیز گفته آقای وزیر حداقل
طوری استعفا میکردی که احتمال رأیآوری
بیشتری ایجاد میشد.
اوالً وزیر جایگاه و اختیارات بیشتری از یک
نماینده دارد آن هم در شرایطی که هنوز ۲/5
ســال از عمر دولت فعلی باقی مانده اســت
پس اســتعفا از یک سمت نقد و باالتر برای
شــرکت در انتخابات که نتیجه آن مشخص
نبوده و در صورت رأی آوردن نیز باید صبر
کنی تا دوره مجلس فعلی تمام شــود چندان
توجیه مناسبی نیســت ضمن اینکه احتمال
رأی آوری افراد هم معلوم نیست.
هــر چه کــه هســت دود اســتعفای وزیر
آمــوزش و پرورش در شــرایط فعلی بیش
از همه به چشــم فرهنگیــان و دانشآموزان
کشــور خواهد رفت و با انتخاب سرپرست
بــرای این وزارتخانه که اختیار بســیاری از
تصمیمگیریها را ندارد مشکالت این بخش
را افزایش خواهــد داد .مگر آنکه مجلس و
دولت تدبیر شایسته برای جبران این نقیصه
بیندیشند و با انتخابی وزیری کارآمد و قوی
که مورد حمایت کامــل مجلس و دولت و
سایر نهادهای حکومتی باشد ،مشکالت پیش
آمده را در ســریعترین زمان ممکن برطرف
کنند .انشاءا...
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نیش و نوش
ایران :بیمه هنرمندان در انتظار گامهای تکمیلی
بستگی داره چه نوع کفش پوشیده باشه!!
اطالعات :وزیر نفت :عرصه را برای بابک زنجانیها باز نمیکنم
پس کلید رو یه جایی مخفی کن
مهر ۳0 :درصد مرگهای کشــور در ســال گذشته به علت پرفشاری
خون بود
نگران نباش امسال گرونیه ،همه فشارشون می افته !!
اعتماد :وزارت آموزش و پرورش در بالتکلیفی
دوباره دانش آموزان روی سطر خبرها درس میخوانن
همدانپیام :شیرین کاری سیاسی در انتخابات
به این امید که تا اون موقع شکر ارزون بشه!!
ایران :ضرغامی :پرستو بازی در قاموس ما نیست
یا کریم چی؟!
اطالعات :گاف نجومی ترامپ
ببین میتونی ترامپو بفرستی فضا!!
اعتماد :زبان گویا ،جیب بسته ،کمربند محکم
معلومه می خوای بری مبارزه!
ایسنا :کالهخودی که پهپادها را کنترل میکند
کاله هم جزء ابزار امنیتی
همدانپیام :ظرفیت نادیده گرفته شده زنان در اقتصاد
بدون شرح
همدانپیام :با برنامهریزی میتوان هزینههای نظافت شهر را کاهش داد
راست میگه از باد کمک بگیرید
اطالعات :خدمترسانی به سالخوردگان با ربات خانه هوشمند
از دور ظرف مادر بزرگاتونوبشورید
شرق :سرقت دریچههای فاضالب با آرم شهرداری
سرقت نیست می خوان تو هزینه ها صرفه جویی بشه!!
ایسنا :مرکز طب سنتی استان سازمان یافته باشد.
امروزه که همه زنان خانهدار طب سنتی دارن
همدانپیام :در تعطیالت عید فطر نگین گردشگری غرب خوش درخشید
رعد و برق زیاد بود .

خبر

انواع وکالت نامه و دردسرهایش

یکی از ســردفتران همدان ،عدم آگاهی و شــناخت مردم از انواع
وکالت نامه را عامل اصلی متضرر شدن آنها دانست.
مجید طهماســبی بینا در گفتگو با ایسنا ،بیان کرد :در انجام معامالت،
برای تعجیل در روند نقل و انتقاالت و انجام مراودات بانکی و پولی،
طرفین وکالت نامــهای تنظیم میکنند که از چند و چون آن بیاطالع
هستند.
وی با بیان اینکه استفاده از لفظ بالعزل در وکالت نامه طرفین را گمراه
میکند ،ادامه داد :تمامی وکالت نامه ها حتی با درج لفظ بالعزل با فوت
و جنون باطل میشوند زیرا وکالت نامه قائم به شخص است.
وی افــزود :در صورت ابطال وکالت نامه ،بــرای انجام امور و نقل و
انتقاالت باید به دادگاه مراجعه و با ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند
رسمی ،معامله خود را انجام دهند.
وی با اشاره به این مطلب که گاهی بعضی از دفاتر ،در وکالت نامه قید
میکنند ،وکیل به وصایت از موکل اختیار انجام امور مندرج در وکالت
نامه را دارد ،گفت :این امر اختالفی بوده و به مراجعین توصیه نمی شود.
وی در خصــوص امالک غیر منقول و معامالتی که در دفاتر مشــاور
امالک انجام می شــود ،ذکر کرد :در این نــوع معامالت ،طرفین برای
فارغ شدن از امور نقل و انتقال و انجام تسویه حساب نهایی ،فروشنده
به خریدار وکالت بالعزل داده که با مراجعه به دفترخانه اســتعالمات
الزم را بگیرد.
وی خاطر نشان کرد :یکی از اشکاالتی که معامله در دفتر مشاور امالک
دارد ،عدم آگاهی خریدار نسبت به بدهی های مالیاتی ،شهرداری و سایر
مراجعی است که باید از آنها استعالم بگیرد که در صورت بروز مشکل
قانونی ،خریدار موظف به پرداخت بدهی ها است ،البته پس از پرداخت
با مراجعه به دادگاه و صرف وقت و هزینه بسیار ،میتواند وصول آنها
را مطالبه کند.
طهماسبی در خصوص خرید و فروش وسایل نقلیه ،توضیح داد :در نقل
و انتقال وسایل نقلیه ،تعویض پالک و شماره از فروشنده به خریدار قبل
از تنظیم ســند رسمی ،الزامی است که در اغلب موارد فروشنده در این
خصوص انجام این امور را به خریدار وکالت فروش میدهد.
وی افزود :اعطا وکالت فروش به خریدار در برخی موارد ،موجب ضرر
و زیان خریدار و دردســرهایی برای فروشنده میشود .به عنوان مثال،
خریدار با پالک فروشــنده در شهر تردد میکند و هر اشتباه انتظامی که
انجام دهد ،فروشنده باید پاسخگو باشد.
این سردفتر همدانی در نقد فعالیت های برخی از دفاتر مشاور امالک،
ذکر کرد :گاهی مشــاورین امالک به دلیل عدم آگاهی ،اطالعاتی را به
شهروندان منتقل میکنند که صحیح نیست و باعث بروز مشکل میشود،
متأسفانه این قبیل افراد با اعتماد به نفس زیاد به حرف خود مطمئن بوده
و ادله قانونی افراد فعال در این حرفه را رد میکنند.
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جریمه  3میلیارد ریالی متخلفان در همدان
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان ازجریمه  ۳میلیارد ریالی متخلفان در طرح
«ضیافت» ماه رمضان در همدان خبر داد و گفت 10 :واحد صنفی پلمب شد.
به گزارش فارس ،علیرضا حسنپور در جمع خبرنگاران از جریمه  ۳میلیاردی متخلفان در
طرح «ضیافت» ماه رمضان خبر داد و اظهار کرد :براســاس سیاستهای سازمان تعزیرات
حکومتی طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان از نهم اردیبهشت با همکاری مراجع ذیربط
آغاز شد و تا پایان تعطیالت عید فطر ادامه داشت.
وی با بیان اینکه در این طرح  80اکیپ در استان اقدام به نظارت از واحدها کردند ،گفت:

در این مدت  504واحد صنفی بازرســی و  ۳51متخلف به اتهام گرانفروشی و عدم درج
قیمت جریمه شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان با اشاره به اینکه عدم رعایت دستورالعملهای
بهداشتی و تقلب از دیگر موارد جریمه بود ،افزود :واحدهای متخلف در مجموع متخلفان
به پرداخت مبلغ  ۳میلیارد و  654میلیون و  751هزار و  860ریال جریمه شدند.
وی از تشــکیل  ۳51فقره پرونده طی  ۳8روز طــرح نظارتی «ضیافت» خبر داد و گفت:
 10واحد صنفی تهیه غذا ،قنادی ،نانوایی ،خواروبار و عمدهفروش در بازار همدان پلمب
شدند.
حسن پور با بیان اینکه یک کارگاه ساخت یخچال صندوقی به پرداخت  6۳7میلیون ریال

محکوم شــد افزود :این واحد صنفی به اتهام تقلب در فروش یخچال فریزر با شــکایت
شاکی خصوصی محکوم به پرداخت جزای نقدی شد.
وی با اشــاره به اینکه ســه واحد رســتوران و تهیه غذا در همدان به پرداخت 56۳
میلیون ریال جریمه شــد بیان کرد :این واحدها به اتهام عرضه خارج از شــبکه یک
تن گوشــت منجمد عالوه بر الزام به عرضه در شبکه رسمی به پرداخت جزای نقدی
نیز محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان ضمن قدردانی از همکاری مردم گفت :تلفن
 ۳۲5۲۳44۲اداره کل ،تلفن گویای  1۲4ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت و تارنمای
t135.irآماده دریافت گزارشها است.

e g h t e sa

گزارش

گالیه گندمکاران همدانی از گرانی سم و کود
و ارزانی خرید گندم

یکی از کشــاورزان گندمکار کبودراهنگ کــه مدیر عامل تعاونی
تولید است درباره کشت گندم اظهارداشت :کاشت ،داشت و برداشت
محصوالت زراعی معایــب و مزایای خاص خودش را دارد بر فرض
مثال وقتی محصول گندم را میکاریم ســن یا علف هرز تهدیدی برای
کاهش و تولید گندم است که باید به موقع سمپاشی کرد تا افت کیفیت
در محصول تولیدی ایجادنشود.رضا اسماعیلی که امسال 4هزار و 150
هکتار گندم(آبی و دیم) کاشته است ،افزود :به طور متوسط در هر هکتار
مقدار مشــخصی محصول گندم باید برداشــت کرد که اگر سمپاشی
مناســب نباشد یا بارندگی و آبیاری خوب نباشد برداشت محصول در
هر هکتار کاهش مییابد .امســال قبل از عید بارشها مناسب بود باران
مناســب بعد از عید و قبل از برداشت است که باید گندم سیراب شود
که امســال بارندگی خوب نبوده است .مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
تعاونی تولید روستایی در پاسخ این سئوال که چه حمایتی از کشاورزان
توسط دولت برای افزایش تولید شده است؟ ،به تسنیم گفت :ما انتظار
داریم دولت از ما پول نگیرد نیازی به حمایت نداریم.

خرید به موقــع محصول و پرداخت به موقع و مناســب
هزینهآن

این کشــاورز گندمکار همدانی اظهار داشت :سال گذشته هزینه خرید
سم برای مبارزه با سن گندم  15هزار تومان بود ،امسال به ۳5هزارتومان
رسیده است .هزینههای تولید گندم تقریبا  ۳برابر شده است اما همچنان
قیمت خرید گندم توســط دولت پایین اســت هر چند که امسال قول
دادند در مدت  ۲4ساعت هزینه خرید گندم را پرداخت کنند سالهای
قبل دیر پرداخت کردند قیمت خرید را بر اساس افتهای یک به یک
یا  ۲به  ۲یا غیره در نظر میگیرند.

کود تقلبی در بازار مصرف کشاورزی

دیگر کشــاورز همدانی هم که مدیر عامل تعاونی تولید روستایی در
کرفس است و امســال در حدود  10هکتار گندم آبی و  40هکتار هم
دیم کاشته است از دیر پرداختن شدن هزینه خرید گندم گالیه داشت اما
معتقد بود که باید گندم تولید خود را در هر شــرایطی به دولت تحولی
دهد تا قوت الیموت مردم همیشه تامین باشد.
داود رهبری اظهار داشت :گویا قرار است امسال دولت گندم را هر کیلو
 1700تومان بخرد و هزینه را  ۲4ساعت هم پرداخت کند .البته در موقع
خرید به نسبت کیفیت گندم تحویلی افت  4به یک یعنی  4درصد مفید
و یک درصد غیر مفید را برای گندمها هم در نظر میگیرند.
وی افزود :کودگران است و حتی کود تقلبی هم به بازار تولید وارد شده
است که بازده محصول را کم کرده است این موضوع را زمانی کشاورز
متوحه میشود که زمان برداشت محصول است و دیگر نمیتواند کاری
برای افزایش ســطح زیرکشت خود انجام دهد و ضرر میکند نهادهای
ناظر بایددر این حوزه مراقبت کنند که کودهای تقبلی از بازار جمعآوری
شود و به کشاورز ضرر نزند.

کافی نبودن کود  2برابر باید تحویل دهند

رهبری گفت :از تیرماه پارسال قیمت همه نهادههای تولید محصوالت
کشاورزی به خصوص گندم زیاد شده است .البته مقداری از کود مورد
نیاز را به نسبت زمین کشت شده از جهاد گرفتم و بقیه را هم آزاد تامین
کردم.هکتاری یک کیسه برای گندم دیم و  ۲کیسه هم برای آبی تحویل
دادند که کافی نیســت باید  ۲برابر این مقدار جهاد بدهد کم و کسری
آنرا آزاد تهیه کردم.
مدیرعامل تعاونی تولیدی روستایی اظهار داشت :سم گران شده است،
علفکش قبال لیتری  ۲4هزار تومان بود االن شده  55تا  60هزارتومان
تعاونی تا جایی که توانسته کمک کرده است با بارندگی که امسال بود
شاید کشاورز از گندم دیم برداشت مناسب نداشته باشد .گندم آبی هم
در منطقه همدان مناسب نیست چون در زمان مناسب بارش برای گندم
نداشــتیم.وی در اینباره که جهاد تاکید دارد درباره تامین سم مشکلی
نداریم ،گفت :کمبودي نیست اما کشاورز باید از بازار آزاد بخرد.

انتظار افزایش برداشت با افزایش پراکنش بارشها

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان همدان هم با اشاره بر اینکه پیشبینی
تولید گندم امسال استان همدان  700هزار تن است اظهار داشت :البته با
تغییر بارشها هم این پیشبینی تغییر دارد اما پیشبینی خرید گندم استان
همدان فعال  560هزارتن خرید با قمیت  1700تومان مصوب شورای
اقتصاد است که اگر تغییر داشته باشد اعالم خواهند کرد.
امیر الهوتیان درباره دیر پرداخت شــدن هزینــه خرید گندم و گالیه
کشاورزان و اینکه برخی کشاورزان گندم خود را سبز به فروش رساندند
هم گفت :قول داده شده که مبالغ خرید زودتر پرداخت شود ،این آمار
فروش گندم به صورت سبز جسته و گریخته اعالم میشود اما باید به
آمار رسمی خرید گندم در کشور مراجعه کرد ،آماری که مشاور وزیر
و مجری طرح گندم کشــور اعالم کرده است و بر مبنای آن تاکنون از
استانهای گرمسیر کشور  ۲6درصد بیشتر از پارسال خرید گندم داشتیم.
مبارزه برنامهریزی شده برای آفت سن
مدیرحفظ نباتات جهاد کشــاورزی استان درباره برنامه های این مرکز
گفت :ســن از آفتهــای خطرناک تولید محصول گندم اســت و در
صورتی که به موقع با آن مبارزه نشــود  ۳0تــا  40درصد محصول را
نابود میکند ،با تراکم باالی سن  100درصد محصول نابود خواهد شد.
شهرام پیشهور افزود :از سالهای قبل برای مبارزه مناسب با آفت سن در
استان همدان ،افزون بر تامین پیششرطهای مبارزه مانند افزایش آگاهی
کشاورزان با برگزاری دورههای آموزشی حضوری و رسانهای(صدا و
سیما) آشنا شدند و ابزار مبارزه هم در قالب بیش از  1۲هزار دستگاه انواع
وسایل سمپاشی در استان تامین شده است یعنی استان همدان بزرگترین
ناوگان مناسب سمپاشی را در اختیار دارد که فقط  400الی  500دستگاه
سمپاش توربو الینر تامین شده است که  ۲هزار لیتر گنجایش سم دارد و
میتواند در زمانی کوتاه  8هکتار مزرعه گندم سمپاشی کند .مدیر حفظ
نباتات جهاد کشــاورزی استان همدان گفت :امسال مبارزه با سن مادر
گندم را از اردیبهشت آغاز و تا اواخر اردیبهشتماه ادامه دادیم و به تعداد
مورد نیاز هم نیروی کارشناس در جهاد کشاورزی داریم که در روستاها
با کشاورزان در ارتباط هستند.

فقر دانش مالیاتی یا بیعدالتی
چالش تولیدکنندگان چیست؟
پیچیدگی قوانین ،فقر دانش مالیاتی و آنچه
از آن به مالیاتهای نامتعارف و بیعدالتی تعبیر
میشــود ،صنعتگران را با چالشهای متعددی
مواجه کرده اســت که در مواردی به پرداخت
جرایم سنگین مالیاتی منجر میشود و فشاری
مضاعف بر پیکر تولیدکنندگان وارد میکند.
خریــد مواد اولیه ،پرداخــت بهای حاملهای
انرژی و دستمزد و حقوق کارگران دغدغههای
همیشــگی اســت که خواب و خــوراک از
صنعتگــران و تولیدکننــدگان گرفتــه و مدام
در اندیشــه جفت و جور کردنشــان چرتکه
میاندازد؛ شاید اگر همین چرتکه هزینه و فایده
نبود سخن گفتن از مالیات هم معنایی نداشت
اما از لحظهای که کفه هزینهها سنگینتر از سود
و منفعت تولید شــده است ،موضوع مالیات و
ارزش افزوده نیز بسیار مهم جلوه میکند.
آنقدر مهــم که به گفتــه نایب رئیــس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی همدان
 80درصد بــار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان
اســت .هر چند نگاه علی اکبر فالح مبتنی بر
دفاع از تولیدکنندگان اســت امــا او مخالف
گرفتن مالیات از صاحبان صنایع هم نیســت
و این را ناشی از فقر دانش اقتصادی میداند.
او اعتقــاد دارد از آنجــا که حســاب و کتاب
تولیدکننــدگان شــفافتر از بخشهای دیگر
اســت ،میزان نارضایتی این بخش نیز بیشــتر
خواهد بود؛ به عبارتی تا زمانی که راههای فرار
مالیاتی در اقتصاد وجود دارد موج نارضایتی در
میان تولیدکنندگان و صنعتگران دیده میشود.
به گــزارش ایرنا ،فالح در کارگاه آموزشــی
تخصصی مالیات به نمایندگی از قشــر تولید
اســتان تأکید میکند صنعتگران به بیعدالتی
مالیاتی اعتراض دارند و میخواهند دولت همه
بخشها را به یک چشم ببیند.
او میگوید :زمانی که طرح کنترل تراکنشهای
مالی مطرح شد بسیاری از واحدهای خدماتی
به جمعآوری دستگاه تراکنشهای مالی اقدام
کرده و همچنیــن مراکز خدماتی به جای قرار
دادن دستگاه کارتخوان ،پول نقد مطالبه کردند.
اینگونه بود که به نوعی واحدهای خدماتی راه
دور زدن قانــون را پیدا کردند .فالح میگوید
مالیات میدهیم اما به قاعده!

بیخبری از مشوقهای مالیاتی

محمدرضــا ابراهیمــی از فعــاالن اقتصادی
اســتان هم خواستار اصالح نظام مالیاتی است
و مدعی میشــود :قوانین فعلــی مالیات در
راســتای حمایت از تولید و صادرات نیست و
با شرایطی که تولیدکنندگان «کاسه چه کنم» به
دست گرفتهاند ،به هیچ وجه سازگاری ندارد،
اگر مواردی هم به نفع فعاالن اقتصادی اســت
ما بی خبریم.
او تاکیــد میکند :ابالغیههــا و آئین نامههای
مالیاتی آنقدر پیچیده و زیاد اســت که مدیران
صنایع سردرگم شده و این وظیفه کارشناسان
امور مالیاتی اســت که قوانین را سهل و روان
کــرده و در اختیــار فعاالن بخــش صنعت،
کشاورزی و خدمات قرار دهند.
ابراهیمی میگوید دولت با مشوقهای مالیاتی
میتوانــد از تولیدکنندگان دلجویی کرده و در
ازای مالیاتی کــه دریافت میکند خدماتی هم
ارائه بدهد و به قول معروف این بده بســتانها
دوطرفه باشــد.ابراهیمی خواســتار عطوفت
و رأفــت مالیاتچی ها با مشــتریهای خوش
حساب شــد و گفت :سالهاست که مالیات به
موقع پرداخت میکنیــم و گاهی جریمههای

کمفروشی در نان
همچنان ادامه دارد
کمفروشی و گرانفروشی برخی واحدهای
نانوایی به بهانههایی همچــون افزودن کنجد،
سبوس و سبزی همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا ،میانه سال  ۹6بود که اخباری
در زمینه افزایش قیمت نان منتشر شد و قرار
بر آن بود تا از ابتــدای آذرماه قیمت نان در
حدود  15درصد افزایــش یابد و این اتفاق
رخ داد اما عمر نرخهای جدید تنها چند روز
بود و دوباره قیمتهای رسمی کاهش یافت
و همچنان پابرجاست؛ اما نکته قابل تأمل در

ســنگین هم متحمل میشــویم و خم به ابرو
نیاوردهایــم امــا دریــغ از ذرهای مالطفت و
مهربانی که آتش دل تولیدکننده را سرد کند.

ارزش افزوده چالشی در راه تولید

مدیرعامل شرکت ذوبریزان نیز میگوید :در
بیشتر کشورهای دنیا ارزش افزوده ،مالیات بر
مصرف اســت اما در کشــور ما این مالیات از
ابتدای شاخه تولید دریافت شده و این موضوع
کاهش قدرت نقدینگی تولید کننده داخلی را
رقم میزند .به طور مثال تولید کننده اجناسش
را به فروش رســانده اما هنوز از خریدار پولی
دریافــت نکرده و به ناچار بــا توجه به قانون
دریافت مالیات بــر ارزش افزوده به صورت
کامل مالیات خود را باید بپردازد.
علیرضا زارعی اضافه کرد :بیشتر شرکتهایی
که دولتی هســتند و یا خودروســازان طرف
قرارداد تولیدکنندهها هســتند که ارزش افزوده
نگرفته باید بدهنــد .برخی از موارد هم اوراق
خزانه به تولیدکننده داده میشود که برای امور
مالیاتی قابل قبول نیست.
او پیشنهاد میدهد در جهت کاهش بار مالیات
از دوش تولیــد کننده داخلــی و همچنین کم
نشدن سهم درآمد دولت از مالیات ،میبایست
تمام فروشگاهها در سطح عرضه مجهز شده و
ارزش افزوده را پای صندوقها دریافت کنند.

سود کمتر مالیات بیشتر

تولیدکننده را تنها راه نجات صنایع میداند.
یک سوزن به خودمان یک جوالدوز به دولت
مشــاور مالیاتی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشــاورزی همــدان نیز تعارفهــا را کنار
میگذارد و خــود مدیران بخش خصوصی را
مقصر میداند چرا که نــه خود دانش مالیاتی
دارند و نه برای اســتخدام حسابداران کاربلد
اقدام میکنند و وقتی که کار از کار گذشــته و
مشمول جریمه شدهاند دست به دامن این و آن
برای بخشودگی و تخفیف میشوند.
شیرویه جعفری نســب که سالهاست مباحث
حسابرســی مالیاتی را در دانشگاهها تدریس
میکند به جرأت اعالم میکند وجود حسابدار
مســلط که به طور مســتمر با قوانین و دانش
جدید بروز رسانی شود برای موفقیت صنایع
تولیدی ضروری است.
بــه گفتــه او ســاز و کار تشــخیص مالیات
مدتهاســت از شــیوه «علی الراس» به روش
رسیدگی به اسناد و دفاتر و خود اظهاری تغییر
کرده اســت و چنانچه مدیران صنایع خواستار
عدالت مالیاتی هســتند باید دفتر نویسی طبق
استاندارد ،انتقال محتوای دفاتر حسابداری به
اظهارنامه مالیاتی و مســتند سازی معامالت و
فعالیتهــای خود را به طور دقیق و درســت
انجام بدهند تا دچار مشکل نشوند.
جعفری نســب با قبول اینکــه قوانین مالیاتی
پیچیده اســت تاکید میکند در بیشــتر موارد
تناقض و همخوانی نداشتن مدارک و مستندات
گریبان مودیان مالیاتی را میگیرد.
این مدرس دانشــگاه میگوید تمــام فعاالن
اقتصــادی اعــم از تولیــد ،صــادرات و یا
خدمات اگر به دانش روز مســلط باشــند و
قوانیــن را مطالعه کنند به خوبی از مشــوقها
و معافیتهایی کــه قانونگذار تعیین کرده می
تواننده بهره مند شوند.

یکی دیگر از صنعتگران همدانی است که 48
ســال از سابقه اش در زمینه تولید میگذرد ،از
کمبود نقدینگی و فشار مالیاتی به شدت گالیه
میکند و میگوید :ایــن دو مؤلفه کمر تولید
کننده را خمیده و چهــره اش را خموده کرده
اســت.به اعتقاد مرتضی اسکندی بازنگری در
قوانین کلید حل هر دو مشــکل است توضیح
میدهد :با توجه به مشــکالت و موانع بسیارِ
تولید در کشــور که از ســال گذشته افزایش
چشمگیری نیز داشته است ،فعالیت تولیدی با
بازگشت سرمایه و سود واقعی چندانی همراه
نیست همین ســود کم نیز به دلیل شفافیت و
در دســترس بودن بیشتر به نسبت بخشهای
دیگر ،با اخذ مالیاتهای متنوعی چون مالیات
بر درآمد شرکتها و مالیات بر ارزش افزوده،
زیر فشار زیادی قرار دارد.
اسکندری بر این باور است که قوانین مالیات
برای دوران ثبات و آرامش تولید تدوین شده
و با شــرایط اقتصادی متالطم کنونی سنخیت
ندارد و هماهنگ شــدن قانون با حال و روز

معاون حسابرسی مالیاتی استان همدان نیز در
پاســخ به آنچه که صاحبان صنایع بی عدالتی
مالیاتی میخواننــد ،میگوید :ما مجری قانون
هستیم و حق تعدیلش را نداریم اما تا جایی که
مقدور باشد انعطاف نشان میدهیم.
وجیــها ...ذکوری درباره کاهش ضریب ارزش
افزوده توضیح میدهد کــه این رقم همچنان
 ۹درصد و در اختیار مجلس شــورای اسالمی
اســت و تاکنون تاییدیه ای مبنی بر کاهش و
یا تغیبر شــیوه دریافت آن به دست ما نرسیده

این زمینه آن است که هر چند وقت یک بار
به بهانــه اســتفاده از افزودنیهایی همچون
کنجد ،ســبوس و ســبزی ،قیمت نان اندکی
سفارشی محاسبه میشود!
عالوه بر آن هر چند وقت یک بار به بهانهای
وزن چانه و کیفیت خمیر و پخت نان کاهش
مییابد بهگونهای که در یک سال اخیر شاهد
بودیم که به صورت هماهنگ از سوی برخی
واحدهــای نانوایی ،کیفیت پخت نان و وزن
چانه آن آب رفته است.
برخــی از نانواییها در چند ســال اخیر به
روشهای خاصــی روی آوردهانــد .از این
روشهــا میتوان بــه کاهــش وزن چانه،
کاهش کیفیت خمیر نان ،اجبار مشــتری به

خریــد نانهای سفارشــی و عرضه نان تنها
به روش سفارشی اشــاره کرد.در چند وقت
اخیر دیده شــده که در برخی مناطق کیفیت
نان به خصــوص نانهای ســنگک کاهش
یافته و میزان ســوختگی نانها افزایش یافته
یا قســمتهایی از نان خمیر میماند که این
موارد بــه دلیل کاهش کیفیت خمیر و پخت
نان اســت.از ســوی دیگر برخی واحدهای
آزاد پز در ماههای گذشــته تنها محصوالت
سفارشــی که هزینه بیشــتری برای مشتری
بــه همــراه دارد را عرضه میکننــد که البته
ناگفته نماند کیفیت پخت این دســت نانها
هم بعض ًا آنچنــان تعریفــی ندارد.تمام این
مسایل در حالی رخ میدهد که سازمانهای

در خط عدالت مالیاتی هستیم

است.
او جزئیات ماده  1۳۲قانون مالیات را تشــریح
میکند و همه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال
در عرصه اقتصــادی را به مطالعه مواد قانونی
توصیه میکند که سرشار از نکات کلیدی مفید
میداند.
ذکوری پنج شرط معافیت واردات و صادرات
را برمی شــمارد و تاکید میکند ،اگر تســلیم
اظهارنامــه و دفاتــر در موعد مقــرر ،مدارک
حســابداری کامل و حجم ابــرازی درآمدها
درست باشد از پرداخت مالیات معاف هستند.
او به استناد قانون بودجه سال  ۹8تاکید میکند
که هرگونه صادرات از مالیات معاف است به
شــرطی که ارز حاصل از این معامله به داخل
کشور برگشت بخورد که این موضوع را بانک
مرکزی باید تائید کنند.
معاون حسابرســی مالیاتی همدان به صاحبان
صنایــع مژده میدهد که هزینــه  10درصد از
مالیات ابرازی برای تحقیق و توسعه ( ( R & D
مانعی ندارد به شرط اینکه در چهارچوب نقشه
علمی کشور باشــد ،با دانشگاه قرارداد منعقد
شود و همچنین سقف فروش باالی پنج میلیارد
ریال باشد.
ذکــوری به پیچیدگی و تعــدد قوانین مالیاتی
اعتــراف میکند اما قــول میدهد هر وقت و
هرجا که اشــخاص حقیقی یا حقوقی نیازمند
شفاف ســازی و اطالع رسانی باشند ،کوتاهی
نکند تا راه تولید و اشتغال هموار شود.

تحقق  ۹۸درصدی مالیات استان

اما با همه ســاز مخالفی که علیه تولید نواخته
میشــود مدیرکل امور مالیاتی استان آماری از
وضعیــت مالیات اعالم میکنــد که حاکی از
خوش حســابی مودیان مالیاتی دارد؛ به گفته
محمد دلشادی سال گذشته  54۹میلیارد تومان
مالیات از تمام بخشهــای تولیدی ،خدماتی،
صادراتی دریافت شــده که منجر به تحقق ۹8
درصدی مالیات پیش بینی شــده برای استان
شده است.
بــه گــواه همین عــدد و رقمهــا  84درصد
درآمدهای استان از طریق مالیات تأمین میشود
و در پاســخ به وظیفه شناسی صاحبان صنایع
شاید گســترش دامنه مالیات و هدفمندکردن
معافیتهــای موجود بتواند اندکی نشــاط به
فضای دشــوار تولید تزریق کرده و انگیزه کار
و تــالش برای رونــق دادن تولیــد را در دل
تولیدکنندگان زنده نگه دارد.
نظارتی همچون ســازمانهای صنعت ،معدن
و تجارت ،ســازمان غذا و دارو ،سازمان ملی
استاندارد و سازمان حمایت از حقوق مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان خروجی نسبت به
بازرسی و نظارت بر فعالیت نانواییها در این
چند ماه ارایه نکردهاند.در این رابطه فردی که
برای خرید نان ســنگک مراجعه کرده بود با
گالیهمندی از تفاوت قیمت نان در واحدهای
نانوایی مختلف گفت :هر واحد با تغییر سایز
نان و افزودن موادی همچون سبوس ،کنجد
و سبزی قیمتی را برای خود در نظر گرفته و
حتی در مورد نان ساده نمیتوان نرخ ثابتی را
پیدا کرد زیرا برخی از واحدها نان ساده را از
پخت خود حذف کردهاند.

کارآفريني

تاجران و تعمیرکاران ،علیه کارآفرینان؟!!

رضــا نیازمنــد در خاطراتــش میگویــد کــه روزی تعمیــرکاری
را دیــده و بــه وی پیشــنهاد میدهــد کــه بــا حمایتهــای دولــت،
محصولــی کــه تعمیــر میکنــد را بســازد .همیــن نمونــه در ارتبــاط
بــا خیامــی موســس ایــران خــودرو نیــز صــادق بــود کــه بــا تشــویق
نیازمنــد بــه ســراغ مونتــاژ پیــکان مــیرود .علینقــی عالیخانــی نیــز
بــه طــور مشــابه میگویــد کــه تــالش میکــرد بــا تجــار صحبــت
کنــد تــا کاالیــی را کــه وارد میکننــد ،در داخــل تولیــد کننــد.
نمونــه خانوادههــای تجــاری کــه بعــدا صنعتگــر شــدند زبانــزد
اســت.
برخــی از ایــن افــراد امــروزه بــا کتابهایــی کــه بــه جــای
گذاشــتند ،خــود را نمــاد توســعه صنعتــی معرفــی کردنــد و شــاید
اقــدام آنهــا در آن زمــان متناســب بــا شــرایط بــوده اســت ،امــا
شــکی نیســت کــه ایــن رویکــرد کــه بــا نــام جایگزینــی واردات
شــناخته میشــود راهــی بــه توســعه صنعتــی نــدارد.
همــواره بــر ایــن فرضیــه پــای فشــردم کــه تاریــخ توســعه صنعتــی
کشــور را نبایــد دو تکــه نــگاه کــرد ،و مــا اساس ـ ًا بعــد از انقــالب
همــان مســیر قبــل از انقــالب را پیمودهایــم .لــذا نعمــت زاده همــان
کاری را دنبــال میکــرد کــه عالیخانــی .در نتیجــه ،اگــر میبینیــم
کــه شــرکت هــای خودروســازی ،بــا افتخــار از محصــوالت چینــی
خــود رونمایــی میکننــد (کــه باعــث شــرم و تخریــب غــرور ملــی
اســت) ،ایــن ادامــه همــان مســیری اســت کــه قبــل از انقــالب
داشــتهایم .فقــط اگــر تحریــم نبــود ،بــه جــای چینــی ،پــژو مونتــاژ
میکردیــم.
چرا به چنین چیزی گرفتار شدیم؟
یــک ریشــه ایــن ماجــرا را بایــد در عنــوان صنعتگــر جســتجو
کنیــم .در سیاســت جایگزینــی واردات ،و در تــالش بــرای تاســیس
کارخانــه بــا حداکثــر ســرعت ممکــن ،دولــت بــا دو طبقــه خــاص
طــرف بــود :تجــار و تعمیــرکاران.
دانشــی کــه آنهــا بــا خــود داشــتند ،دانــش بــازار و تجــارت یــا
دانــش تعمیــرات بــود کــه ایــن دانــش فاقــد المانهــای الزم در
دانــش مهندســی و خلــق جدیــد بــود .دولــت تــالش میکــرد آنهــا
را متقاعــد کنــد کــه بــه کار تولیــد روی بیاورنــد و لــذا چــارهای
نداشــت جــز اینکــه رانتهایــی ایجــاد کنــد کــه در نهایــت تولیــد
بیشــتر از بازرگانــی و تعمیــر منفعــت داشــته باشــد .بیــراه نیســت
کــه نیازمنــد میگویــد چنــد ســال بعــد بــه مهمانــی در یــک خانــه
بســیار وســیعی دعــوت شــدم کــه صاحبــش همــان تعمیــرکار فقیــر
بــود.
وینســنتی در توضیــح دانــش مهندســی عنــوان میکنــد کــه دانــش
مهندســی از المانهــای زیــر تشــکیل شــده اســت:
مفاهیم پایه طراحی
معیارها و شاخصها
ابزارهای تئوریک
داده های کمی
مالحظات عملی
ابزارآالت طراحی
دانشهــای فــوق ،ترکیبــی از دانــش تحلیلــی و طراحــی را تشــکیل
میدهــد.
در توضیح سه تیپ افراد الزم برای نوآوری ،تیس توضیح می دهد که
در کنار تحلیلگران و طراحان ،تیپ ســوم و مهمتر کارآفرینان هستند.
کارآفرینان کســانی هستند که منابع الزم برای استفاده از فرصتها را
گرد میآورند ،تیمهایی با تخصصهای مکمل تشــکیل داده و مدل
کسبوکار را اجرا میکنند.
دونکتــه در اینجــا خــود نمایــی میکنــد .اول اینکــه تجــار و
تعمیــرکاران (بخوانیــد تــازه مونتــاژکاران) مــا دانــش خلــق جدیــد
نداشــتند ،نــه طراحــی و نــه تحلیلــی .دانشــگاههای مــا هــم خیلــی
هنــر میکردنــد مهندســان تحلیلگــر پــرورش میدادنــد .نکتــه دوم
اینکــه کارآفرینــی شــاخصهای بــود کــه مونتــاژکاران مــا بــه هیــچ
روی نیــازی بــدان نداشــتند چــون در پرتــو حمایتهــای ارزی و
تعرفــهای ،نیــازی بــه ریســکپذیری نبــود.
کوتــاه ســخن اینکــه طراحــان و کارآفرینــان غایــب بودنــد .از همین
روی ،پیــکان مــا تــا ســالها بــرف پاککنــش برعکــس بــود و یــا
ســیم بازکــن درب کاپــوت ،ســمت شــوفر بــود (بدلیــل فرمــان
ســمت راســت انگلیســی!).
آقای هونــدا مخترعی بود که عالقه زیادی به ســاختن چیزهای
جدید داشــت .وی شرکتی تاســیس میکند تا قطعات الزم برای
خودروهــای تویوتــا را تولید کند .اما زمانی کــه قطعات وی از
نظر کیفیت توســط کمپانی تویوتا مرجوع میشــود ،وی به جای
افســرده شــدن ،که خالف ویژگی یک کارآفرین است ،آغاز به
تحصیل مهندســی میکند تا کمبودهای دانش خود را جبران کند.
پــس از پایان تحصیل ،متوجه می شــود که یــک فرصت بزرگ
در بازار ژاپن نهفته و آن همانا بازار موتورســیکلت اســت .نبود
زیرســاختهای حملونقل ،گرانی اتومبیل و نیاز به وسیله سریع
در شــلوغی ،این تقاضا را بســیار گســترده کرده بــود .تولید از
موتورهایی آغاز میشــود که با اســتانداردهای باالی آقای هوندا
تطابق داشته باشد و نســبت به رقبای بازار برتری داشته باشد .و
میل بیکران به بهبود و ســاخت جدید در ادامه.
داســتان هونــدا چقــدر شــبیه بــه داســتان تجــار و تعمیــرکاران
ماســت!؟ چــه زمانــی میخواهیــم صنعــت را بــه دســت کارآفرینــان
بســپاریم؟ جوایــز کارآفرینــی چــه زمانــی قــرار اســت پــول در
آوردن از هــر طریقــی را از کارآفرینــی واقعــی متمایــز کننــد؟
در دورهای که عدهای فکر میکننــد باید برگردیم به دوران دهه ،40
و پیکان را نماد کارآفرینی میدانند ،چه کســی هشــدار دهد که آن
سیاستها برای راهاندازی کارخانه مناسب بود ،ولی برای صنعتیشدن
نیازمند سیاستهای دیگری هستیم؟
* ابراهیم سوزنچی کاشانی
منبع :کافه کارآفریني
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پیشخوان
عنوان قهرمانی مسابقات اسنوکر استان از آن
ورزشکار مالیری
مالک قاســمی ورزشــکار مالیری مقام قهرمانی مسابقات اسنوکر
استان را از آن خود کرد.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان
مسابقات قهرمانی اسنوکر استان به همت هیأت بیلیارد شهرستان مالیر و
همکاری هیأت بیلیارد استان همدان به میزبانی باشگاه پارسه شهرستان
مالیر برگزار شد.

بدمینتون باز همدانی
عازم تور جمهوری
آذربایجان شد

رئیس هیأت فوتبال:

خبـر

علت مرگ و میر در ورزشکاران حرفهای
چیست؟

محققــان دریافتند که خطر مرگ ومیر در ورزشــکاران حرفهای
با بیماریهای خاص ورزشــی مرتبط و پیشــرفت بیماری در میان
ورزشکاران مختلف ،متفاوت است.
به گزارش ایسنا  ،نتایج بررسیها نشان میدهد که خطر مرگ و میر
در میان ورزشــکاران حرفهای لیگ برتــر فوتبال آمریکایی ،بیش از
ورزشکاران لیگ برتر بیسبال امریکایی است.
به نظر میرســد کــه عامل اصلی مرگ و میر در میان ورزشــکاران
لیگ برتر فوتبال ،در مقایســه با لیگ برتر بیسبال ،ناشی از عوارض
قلبی  -عروقی و عصبی باشــد .این تفاوتها میتواند مکانیسمهای
خاص بیماری در ورزشکاران را توضیح دهد.
محققــان عنوان کردند :با توجه به این موضوع ،باید درمان بازیکنان
را در رابطه با عالئم قلبی و عروقی با توجه به فاکتورهایی مانند آپنه
خواب ،چاقی و فشارخون باال کنترل کرد.
این یافتهها سواالت مهم درباره تفاوت در توسعه بیماری و مکانیسم
افزایش خطر را پاســخ میدهد؛ البته تایید این نتایج به بررسیهای
بیشتری نیاز دارد.
آمار نشــان میدهد که  517مورد مرگ و میر در میان بازیکنان لیگ
برتــر فوتبال امریکایی و  4۳1مورد مرگ در بین بازیکنان لیگ برتر
بیسبال ،طی سالهای  1۹7۹تا  ۲01۳بود .این تفاوت نشان میدهد
که آمار مرگ میــان بازیکنان فوتبال ۲6 ،درصــد بیش از بازیکنان
بیسبال است.
بازیکنان فوتبال آمریکایی در مقایسه با بازیکنان بیسبال ،تقریب ًا سه
برابر بیشتر احتمال مرگ در برابر عوامل عصبی را داشتند ،همچنین
خطر تقریب ًا  ۲.5برابری مرگ در اثر بیماری قلبی را داشتند.
در ایــن مطالعه ،آمار مرگ و میر ناشــی از بیماریهای دیگر مانند
آلزایمر ،پارکینســون و اســکلروز جانبی آمیوتروفیک به این ترتیب
اســت ۳۹ :مرگ مرتبط بــا بازیکنان فوتبال و  16مــرگ مرتبط با
بازیکنان بیسبال بود .مرگ ناشــی از خودکشــی در میان بازیکنان
فوتبال 11 ،نفر و در میان بازیکنان بیسبال نیز  5نفر بود.
محققان اظهار کردند :تشــخیص حتی یک مرگ قابل پیشــگیری یا
زودهنگام بسیار مهم است ،بنابراین پزشکان در حال بررسی هستند
تا بتوانند از افزایش این مرگ و میر ،جلوگیری کنند.
آنها افزودند :مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی در میان
بازیکنان فوتبال شایعتر است که میتواند ناشی از عوامل متعددی از
جمله افزایش شاخص توده بدنی باالتر باشد .در واقع ،بیماری قلبی
عروقی عامل اصلی مرگ در ایاالت متحده است.
نتایج بررســیها نشان میدهد که تفاوت در آســیبهای مرتبط با
ورزش ،به عنوان مهمترین عامل توســعه بیماری شــناخته میشود.
برای مثال؛ ضربه سر در ورزشــکاران فوتبال میتواند آغازی برای
بیماریهایی باشد که در نهایت منجر به شرایط خاص عصبی شود.
عالوه بر این ،شــاخص توده بدنی باالتر ،ورزشکاران را در معرض
فشــارخون باال و آپنه خواب قرار میدهد که میتواند عاملی برای
افزایش مرگ و میر در میان فوتبالیســتها باشــد.در بررســیهای
گذشــته ،وضعیت سالمتی و پیامدهای مرگ و میر در میان بازیکنان
حرفهای فوتبال و جمعیت عمومی مقایسه شد ،اما این مقایسه ناقص
بود ،زیرا بازیکنان فوتبال به طور کلی ســالمتر از افراد عادی جامعه
هســتند.محققان عنوان کردند :مقایسه دو گروه ورزشکار حرفهای با
ویژگیهای مشابه میتواند تفاوت معناداری را نشان دهد.
آگهي حصر وراثت

آقای محســن گلدســته دارای شــماره شناسنامه
 12۷۵1به شــرح دادخواست کالســه 9۸/۴۷ح111
از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان اصغر گلدســته
به شــماره شناســنامه  1۸9در تاریخ 9۷/12/22
در اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه
حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به-1:
محســن گلدسته فرزند اصغر به شــماره شناسنامه
 1۳۷۵1پسر متوفی -2حسن گلدسته فرزند اصغر به
شماره شناسنامه  1۷6پسر متوفی -۳مریم گلدسته
فرزند اصغر به شماره شناسنامه  ۳۰۷۸دختر متوفی
-۴اعظم گلدســته فرزند اصغر به شماره شناسنامه
 2۴۷دختر متوفی -۵زهرا گلدســته فرزند اصغر به
شماره شناســنامه  ۳۰۰دختر متوفی اینک با انجام
تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک
نوبت آگهي مينماید تا هر کســي اعتراضي دارد و
یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشــر
نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي
صادر خواهد شد.
(مالف )۸1
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تکلیف پاس
به زودی مشخص میشود

مدیر روابط عمومــی اداره ورزش
و جوانان همــدان از اعــزام بدمینتون
بــاز همدانی به تور بین المللی کشــور
جمهوری آذربایجــان خبر داد و گفت:
این مسابقات به مدت سه روز با حضور
تیمهای کشورهای خارجی در شهر باکو
برگزار میشود.
حمدا ...چاروسایی در گفت و گو با ایرنا
اظهار داشــت :بازیکنان اعزامی به این
رقابتها متشکل از سروش اسکندری
از زنجان ،امیر جباری از همدان ،مهران
شهبازی از کردستان و علیرضا کرمی از
تهران و ثریا آقایی ،ثمین عابد خجسته،
پریا اسکندری و نسیم صفایی از تهران
هستند.
وی خاطرنشــان کرد :جبــاری قهرمان
ردههای سنی نوجوانان ،جوانان و امید
در ســالهای اخیر بوده است و بهترین
بدمینتون باز این ردههای سنی در کشور
به شمار میرود.
این ورزشــکار برتریــن بدمینتون باز
تاریخ ورزش استان همدان محسوب
میشود.
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همیشه بازی با ایران
سخت است

های الزم برای جذب حامی مالی و چگونگی
اداره تیم پاس در فصل جدید مسابقات هستیم
و تا پایان ماه جاری نیز نشســتی با استاندار
همدان انجام می شود.
عضو هیأت مدیره باشــگاه پاس با تاکید بر
لزوم پرهیز از هرگونه شایعه و حاشیه سازی
پیرامون این تیم گفت :هرگونه تصمیم گیری
نیاز به فضای آرام و به دور از حاشیه دارد.
وی گفــت :حضور پاس در لیگ یک به طور
قطع فرصت طالیی بــرای فوتبال همدان به

تکلیف تیم پاس و تصمیم گیری پیرامون
حضــور این تیم در لیگ یک یا  ۲کشــور به
زودی مشخص می شود.
رئیس هیأت فوتبال همدان در گفت و گو با
ایرنا اظهار داشت :به هر حال سرمایه گذارانی
برای حمایت از تیم پاس و خرید امتیاز لیگ
یــک ابراز تمایل کرده انــد اما تصمیم نهایی
پیرامون این تیم را استاندار همدان اتخاذ می
کند.
عباس صوفی اضافه کــرد :در حال پیگیری

شمار می رود و هیأت فوتبال نیز از این مهم
استقبال می کند.
رئیس هیأت فوتبال همدان یادآور شــد :در
صــورت حضور نیافتن پــاس در لیگ یک،
برای لیــگ  ۲تصمیم گیری الزم صورت می
گیرد و سعی ما در وهله نخست جذب حامی
مالی است .تیم پاس هم اکنون در لیگ دسته
دوم فوتبال کشور قرار دارد.
این تیم فصل گذشــته از صعود به لیگ دسته
یک فوتبال کشور بازماند.

پایان خوش در توکیو با چاشنی جوانگرایی

ساموراییها هم زانو زدند

تیم ملــی والیبال ایــران در روزی که ۲
بازیکن اصلی خود را به دلیل مصدومیت در
اختیار نداشت ،با نتیجه  ۳بر صفر از سد ژاپن
گذشت.
به گزارش "ورزش ســه" ،لیــگ ملت های
والیبــال  ۲01۹که برای ایــران در هفته اول
خیلی خوب گذشــت ،در ژاپن با شکســت
نزدیک مقابل برزیل آغاز شد .دیروز شاگردان
آگهي حصر وراثت

آقای محمود محمدی واال دارای شــماره شناســنامه ۴۴
به شرح دادخواست کالسه 1۳2/9۸ش112ح از این حوزه
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده
که شــادروان مهدی پیمبری به شماره شناسنامه ۳6۵۵
در تاریــخ  1۳9۸در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی
گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به:
-1بتول فاطمی مرام به شماره شناسنامه  22۳متولد1۳1۷
همســر متوفی -2احمد محمدی واال به شماره شناسنامه
 ۸۳۳۷متولــد 1۳۴۴فرزنــد متوفــی -۳محمدهــادی
محمدی واال به شماره شناســنامه  ۸6متولد 1۳۳۸فرزند
متوفی -۴معصومه پیمبری به شــماره شناســنامه ۴۵
متولد 1۳۴2فرزنــد متوفی -۵محمــود محمدی واال به
شماره شناسنامه  ۴۴متولد 1۳۴2فرزند متوفی -6محمد
محمدی واال به شــماره شناســنامه  ۸9۷9متولد1۳۴۷
فرزند متوفی -۷کورش محمدی واال به شماره شناسنامه
 9۷۰۵متولد 1۳۵۰فرزند متوفی اینک با انجام تشــریفات
مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مينماید
تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
(مالف )9۳
رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجین

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

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آییننامــه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر رأي شــماره  9۸/2۵9مــورخ  9۸/2/16هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای مســلم
محســنی فرزنــد موســی بــه شــماره شناســنامه  1۵6۰صــادره از اســدآباد در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت  1296۴۵/۳۰مترمربــع در قســمتی از
پــالک  1۰۳اصلــي واقــع در اســدآباد اراضــی روســتای پیرملــو خریــداري از مالــک
رســمي آقــای مصطفــی قلــی عمــادی دالوری محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  1۵روز آگهــي ميشــود ،در صورتــي
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند
ميتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد .بدیهــي اســت در
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت
صــادر خواهــد شــد( .مالــف )16۵
تاریخ انتشار نوبت اول9۸/۳/۵ :
تاریخ انتشار نوبت دوم9۸/۳/2۰ :
کامران متقی
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد
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تعداد شــانزده نفر از ورزشکاران رشته اسنوکر استان از شهرستانهای
مالیر و همدان در دو رده ســنی جوانان و برزرگساالن در این دوره از
مسابقات شرکت کردند و زیر نظر کمیته مسابقات هیأت بیلیارد استان
در باشــگاه بیلیارد پارسه شهرستان مالیر برای کسب مقام و رتبه برتر
این مســابقات با هم به رقابت پرداختند که در نهایت مالک قاسمی با
شکست حریفان سرسخت هم استانی خود مقام قهرمانی را از آن خود
کرد و حسام اســکندری .کیارش محمدی و علی نیشابوری هر سه از
استان همدان به ترتیب به مقامهای دوم تا چهارم این دوره از مسابقات
دست پیدا کردند.

کوالکوویچ برابر آرژانتین در یک بازی نفسگیر
 ۳بر یک به پیروزی رســیدند تا جای خود را
در جمع مدعیان حفظ کنند؛ دیداری که تبعات
زیــادی را برای والیبال ایران داشــت و چند
مصدوم روی دست کوالکوویچ گذاشت.
امروز تیم ملی ایران در شــرایطی به مصاف
ژاپن رفت کــه چند بازیکن کلیدی خود از
جمله امیر غفور ،جواد معنوی نژاد و محمد

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

برابر رأي شــماره  1۳9۸6۰۳26۰۰9۰۰۰۰۴6مورخه  9۸/1/۳1هیأت
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات
مالكانه و بالمعارض خانم زهرا عســگری فرزند علی به شــماره
شناسنامه  11۴۳۵صادره از فامنین به شماره ملي ۵۰29۵۰۳2۷۷
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت دویست و یازده مترمربع
و نه صدم مترمربع قســمتي از پالک  1۰۴اصلي واقع در بخش پنج
همدان خریداری از مالک رسمي آقای کاظم ناصری محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵
روز آگهي ميشــود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند
مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است در
صورت انقضاي مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكیت صادر خواهد شد(.مالف )61
تاریخ انتشار نوبت اول1۳9۸/۳/۵ :
تاریخ انتشار نوبت دوم1۳9۸/۳/2۰ :

رضا بیات -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

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

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آییننامــه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر رأي شــماره  9۸/22۳مــورخ  9۸/2/11هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای ســعید
مــرادی مســعود فرزنــد محمدعلــی بــه شــماره شناســنامه  ۵1صــادره از اســدآباد در
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  2۰۰مترمربــع در قســمتی از پــالک 219۸
اصلــي واقــع در اســدآباد شــهرک ســیداحمد خمینــی پشــت باشــگاه کارگــران کوچــه
اول خریــداري از مالــک رســمي آقــای کرمعلــی رحمانــی محــرز گردیــده اســت .لــذا
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  1۵روز آگهــي ميشــود ،در
صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته
باشــند ميتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد .بدیهــي اســت در
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت
صــادر خواهــد شــد(.مالف )1۴۵
تاریخ انتشار نوبت اول9۸/۳/۵ :
تاریخ انتشار نوبت دوم9۸/۳/2۰ :
کامران متقی
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

ایران
 - 3ژاپ

ن صفر

موســوی را به دلیل مصدومیت از ابتدا در
اختیار نداشت.
ژاپنی هــا از  5بازی اخیر خــود  ۲پیروزی
کســب کرده بودند و به امیــد برد در آخرین
بازی خانگی وارد زمین شدند .بازی درخشان
ســاموراییها مقابل آرژانتین نقطه عطف کار
آنها در لیگ ملتهای امسال بود که به پیروزی
 ۳بر صفر منجر شد.

کیم مون هــوان میگوید دیدارهای
ایران و کره جنوبی همیشــه دیدارهای
سخت و حساسی از آب در میآید.
بــه گزارش ایســنا  ،تیم ملــی فوتبال
کره جنوبی باید سه شــنبه در دیداری
دوســتانه در ورزشگاه سئول برابر ایران
قرار گیرد .کیم مــون هوان هافبک تیم
ملــی فوتبال کره جنوبی قبل از دیدار با
ایران گفت :ایران تیم قدرتمندی است و
بــرای انتخابی جام جهانی قطر خودش
را آماده میکند .همیشه بازیهای دشوار
و ســختی برابر ایران داشتیم و این بار
نیز همین طور خواهد بــود .باید تمام
تالش خودمان را برای شکســت دادن
حریــف انجام دهیم .بعد از شکســت
دادن استرالیا ،شــرایط خوبی در تیم ما
اســت و امیدوارم بازی دوستانه با ایران
نیز به آمادگی بیشتر بازیکنان کره جنوبی
کمک کند.
ایران و ژاپن بارها در سالهای اخیر با هم روبه
رو شــدند که اکثرا بلندقامتان ایرانی توانستند
برنده از زمین خارج شــوند؛ اما پیشــرفت
سامورایی ها باعث شد تا آنها بعد از مدت ها
سال گذشته در لیگ ملت های  ۲018شاگردان
کوالکوویچ را شکست دهند .به همین خاطر
بازی امروز به نوعی یــک دیدار انتقامی هم
برای بلندقامتان ایرانی به حساب می آید.
کوالکوویچ که قبــل از بازی پایانی هفته دوم
تیمش در رده ســوم لیگ ملت ها قرار گرفته
بود ،شاگردانش را برای ثبت پنجمین پیروزی
به زمین فرســتاد تا آنها با دست پر به تهران
بازگردند.

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

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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رئیس هیأت ورزش های همگانی نهاوند:

همایش خانوادگی طبیعت گردی و گل گشت
در نهاوند برگزار شد

رئیــس هیــأت ورزش های همگانــی نهاوند ،گفــت :همایش
خانوادگی طبیعت گردی و گل گشت در نهاوند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان حجت اهلل
جهانیان رئیس هیأت ورزش های همگانی شهرســتان نهاوند با اعالم
این خبر ،اظهار کرد :بمناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست جمعی
از پیشکســوتان و ورزشــکاران هیأت ورزش های همگانی نهاوند
همایش خانوادگی طبیعت گردی و گل گشت برگزار شد .
وی با بیــان اینکه این برنامه با حضور رئیــس و نایب رئیس کمیته
ورزش برگزار شــد ،گفت :حاضران در این برنامه در راســتای حفظ
محیط زیست نسبت به پاکسازی نیز اقدام کردند.
جهانیان افزود :هیأت ورزش های همگانی شهرســتان نهاوند ساالنه
بیش از  500عنوان برنامه فرهنگی ،ورزشی و هنری در مناسبت های
مختلف ملی و مذهبی با حضور اقشار مختلف برگزار می کند.

وزیر ورزش و جوانان در تمرین تیمملی
بسکتبال
یک عضو هیأت رئیســه مجلس شــورای اسالمی از منتفی شدن
استیضاح وزیر ورزش خبر داد.
علی اصغر یوســفنژاد در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد :با کاهش
تعداد امضای اســتیضاح کنندگان وزیر ورزش به  8نفر این استیضاح
منتفی و از دستور کار مجلس خارج شد.
به گفتهی وی اســتیضاح وزیر ورزش بیش از  ۲0امضا داشته که در
چند مرحله تعداد امضاهــای آن کاهش یافته و نهایت ًا از نصاب افتاده
است.

اسطوره تاتنهام درگذشت
جاســتین
ادینبورگ که پس از
فینال لیگ قهرمانان
سکته قلبی کرده بود
شنبه درگذشت.
به گــزارش ایســنا
جاســتین ادینبورگ
رویایــش پیــش از
مرگ تماشــای فینال لیگ قهرمانان اروپا بود که بین دو تیم تاتنهام و
لیورپول برگزار شد .سرمربی لیتون اورینت به همین خاطر به مادرید
ســفر کرد اما پس از بازگشت از اسپانیا سکته کرد .اسطوره تاتنهام که
در ســالهای  1۹۹0تا  ۲000برای تیم انگلیسی بازی میکرد دوشنبه
مشکل قلبی پیدا کرد و در بیمارستان بستری شد.
با این حال او تنها پس از چند روز در  4۹ســالگی درگذشــت .نیل
تروایس ،رئیس باشگاه لیتون اورینت گفت :از این واقعه متاثر هستیم.
ادینبورگ در  ۲0می با تیم خود توانســت فاتح نشــنال لیگ انگلیس
شــود و در یکم ژوئن در فینال مادرید حضور داشت تا تیم محبوبش
را تشــویق کند اما با حمله قلبی روبرو شــد و همسر و دو فرزندش
را تنها گذاشت.
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آییننامــه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  9۸/26۳مورخ  9۸/2/1۷هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک
اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقای ابوالفضل محســنی فرزند موسی به
شــماره شناســنامه  ۰صادره از اسدآباد در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به
مســاحت  ۸2۸۸2/9۴مترمربع در قســمتی از پالک  1۰۳اصلي واقع در اسدآباد اراضی
روســتای پیرملو صاحب نســق زارعی متعلق به خود متقاضی آقای ابوالفضل محسنی به
شماره سند  1۸۵۵مورخ  96/12/۷دفترخانه  ۳اسدآباد محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  1۵روز آگهي ميشــود ،در صورتي که اشخاص
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشــته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.
بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالكیت صادر خواهد شد(.مالف )16۷
تاریخ انتشار نوبت اول9۸/۳/۵ :
تاریخ انتشار نوبت دوم9۸/۳/2۰ :
کامران متقی
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آییننامــه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر رأي شــماره  9۸/2۰۰مــورخ 9۸/2/9هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای محمــد
شــریف ناصــری خــوب فرزنــد عزیــز بــه شــماره شناســنامه  ۳۵۰صــادره از اســدآباد
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  1۸1/۵۴مترمربــع در قســمتی از
پــالک  66اصلــي واقــع در اســدآباد خ  1۵خــرداد پشــت مســجد فاطمــه الزهــرا کوچــه
مالکاشــتر خریــداري از مالــک رســمي آقــای بخشــی صفــری محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  1۵روز آگهــي ميشــود،
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته
باشــند ميتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد .بدیهــي اســت در
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت
صــادر خواهــد شــد(.م الــف)1۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول9۸/۳/۵ :
تاریخ انتشار نوبت دوم9۸/۳/2۰ :
کامران متقی
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

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

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

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آییننامــه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر رأي شــماره  9۸/199مــورخ 9۸/2/9هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای برجعلــی
فروتــن جاویــد فرزنــد عربعلــی بــه شــماره شناســنامه  ۴۴۴صــادره از اســدآباد در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت  ۴2۳۵۰مترمربــع در قســمتی
از پــالک  69اصلــي جهــت الحــاق بــه پــالک  69/۴۳۸اصلــی واقــع در اســدآباد اراضــی
روســتای گذرکجیــن خریــداري از مالــک رســمي آقــای علیمــراد قاســمی محــرز
گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  1۵روز
آگهــي ميشــود ،در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي
اعتراضــي داشــته باشــند ميتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد .بدیهي
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالكیــت صــادر خواهــد شــد(.مالف )1۳۵
تاریخ انتشار نوبت اول9۸/۳/۵ :
تاریخ انتشار نوبت دوم9۸/۳/2۰ :
کامران متقی
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آییننامــه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر رأي شــماره  9۸/211مــورخ  9۸/2/1۰هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي حســین مرتضائــی
فرزنــد حســنمراد بــه شــماره شناســنامه  2۴صــادره از اســدآباد در ششــدانگ یــک قطعه
زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت  ۵2۳۳9/۷۵مترمربــع در قســمتی از پــالک  1۰2اصلــي
محمدآبــاد واقــع در اســدآباد اراضــی روســتای محمدآبــاد خریــداري از مالــک رســمي
آقایــان امــام قلــی ایوراعــی و الــه مــراد مــرادی و محمــد ابراهیــم ســحاب برزگــر و ویــس
مــراد عزیــزی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت
بــه فاصلــه  1۵روز آگهــي ميشــود ،در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند ميتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي
تقدیــم نماینــد .بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد(.مالف )1۵۴
تاریخ انتشار نوبت اول9۸/۳/۵ :
تاریخ انتشار نوبت دوم9۸/۳/2۰ :
کامران متقی
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
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منافقان را نشانههایی است که با آنها شناخته می شوند  ...با دیگران الفت نمیگیرند و
دیگران نیز با آنها الفت نمیگیرند.
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شماره 3491

باباطاهر

فناوري

اپراتورها کم فروشی اینترنت
را جبران کردند

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت :پس از انتشار گزارش
کم فروشی  5تا  8درصدی اپراتورهای اینترنت ،این شرکتها مستندات
زیادی مبنی بر عدم کمفروشــی ارائه کــرده و این مغایرت را جبران
کردند.به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،حسین
فالح جوشقانی گفت :پس از انتشار گزارش مبنی بر وجود مغایرت در
بستههای اینترنتی برخی از دارندگان موافقتنامه پروانه ارتباطات ثابت
و الزام آنان به جبران خدمات برای مشــترکان ،شرکتهای مخابرات
ایران ،پارسان لین ارتباطات ،پیشگامان توسعه ارتباطات ،دادهپردازی
فنآوا و گروه فناوری ارتباطات شــاتل ،این موضوع را در محاســبه
آستانه مصرف منصفانه در نظر گرفتهاند.

دستگاه ایرانی درمان سرطان
در آستانه تولید انبوه

محققان یک شــرکت دانشبنیان موفق به اخذ مجوزهای دستگاه
شتابدهنده خطی الکترونی برای درمان بیماران مبتال به سرطان شدند
که در آســتانه تولید انبوه است .نوید نجاتبخش رئیس هیأت مدیره
شرکت دانشبنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در گفتگو با
خبرنگار مهر اظهار کرد :ما توانسته ایم دانش فنی دستگاه شتابدهنده
خطی را طی چند سال اخیر به دست آوریم و آن را به تولید برسانیم.
وی با بیان اینکه تأمین نیاز کشــور نخستین هدف ما در این شرکت
به شمار میرود ،بیان کرد :بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی به
ازای هر یک میلیون نفر حداقل  ۳دستگاه شتابدهنده خطی الکترون
نیاز است.

نخستین تصویر از گرد و غبار اطراف
سیاهچاله ثبت شد

محققان برای نخســتین بارتصویری از دیسک گاز و گرد و غبار
اطراف سیاهچاله ای در مرکز کهکشان راه شیری ثبت کردند.به گزارش
دیجیتال ترندز ،در مرکز کهکشان راه شیری و در فاصله  ۲6هزار سال
نوری از زمین یک ابرســیاهچاله بزرگ به نــام *S a g i t t a r i u s A
وجود دارد .این ابرسیاهچاله  4میلیون برابر خورشید است.
مدت مدیدی اســت که دانشمندان درباره وجود گاز و گرد و غباری
که دور ســیاهچاله می چرخد ،فرضیههای مختلفی ارائه میدهند .این
گاز و گردوغبار دیسک برافزایشی (  ( a c c r e t i o n d i s cمیسازند.
اکنون ســتاره شناسان برای نخستین بار کل یک دیسک برافزایشی را
رصد کرده اند.

بالن ها به جای ماهواره عملیات نظارت را
انجام می دهند

اســتارت آپ آمریکایی قصد دارد با استفاده از بالن هایی فناورانه
عملیات نظارت و رصد را انجام دهد .استفاده از بالن مزایای بیشتری
نسبت به ماهواره های نظارتی دارد .به گزارش دیلی میل ،به نظر بیشتر
مردم ،بالنها نشــانه جشن تولد ،مراسم عروسی یا حتی ابزاری برای
ســنجش وضعیت آب وهوا هستند .اما یک استارت آپ قصد دارد با
استفاده از بالن عملیات نظارت را نیز انجام دهد.
شــرکت  W o r l d V i e w E n t e r p r i s e s I n cدر آریزونا مشغول
ساخت سیستمهای نظارتی اســت که روی بالن سوار میشوند .این
بالنها  S t a t o l i t e sنام دارند و طبق ادعای شرکت ازراه دور کنترل
میشوند.

هشدار چین به شرکتهای فناوری درباره
پیروی از تحریمهای آمریکا

مقامات دولت چین جلســه ای با شــرکت های بزرگ فناوری از
جمله مایکروسافت ،دل و سامسونگ برگزار کرده اند تا به آنها هشدار
دهند در صورت پیروی از تحریم های آمریکا با عواقب وخیمی روبرو
می شــوند.به گزارش مهر  ،چین تصمیم گرفته به هر وسیله ممکن با
تحریمهای آمریکا علیه هواوی مقابلــه کند .روزنامه نیویورک تایمز
گزارش داده هفته گذشــته دولت چین شرکتهای بزرگ فناوری از
جمله مایکروســافت و دل را از آمریکا و سامسونگ را از کره جنوبی
احضار کرده تا به آنها هشــدار دهد در صــورت همکاری با دولت
ترامپ و تحریم فروش فناوریهای آمریکایی به شرکتهای چینی با
عواقب وخیمی روبرو خواهند شد.

گزارش

ترافیک کنسرت در همدان

گردشگري

تنها راه نجات گردشگری
توجه به بوم گردی است

صنايع دستی

صنایع دستی منسوخ همدان
احیا می شود

■ صدور دو مجوز برای یک روز

« مریم مقدم

ابنسینا
ابنسینا بدرقه کرد
حاال در اواخر خرداد ماه
خبر رسید که حمید هیراد خواننده مورد اقبال قریب
بــه اتفاق جوانان در راه همدان اســت .چند روزی
این خبر منتشر می شد و عالقمندان منتظر باز شدن
ســایت فروش بلیت بودند که به یک باره تصاویر
اجرای حمید هیراد در کنــار خواننده دیگری قرار
گرفت و آن خواننده کسی نبود جز شهاب مظفری
کسی که عالقمندان خاص خود را دارد و قریب به
اتفاق دوستداران موسیقی عالقمند در این کنسرت
نیز حضور پیدا کنند.
ایــن اطالعرســانی و همزمــان شــدن فــروش بلیــت
دو خواننــده مطــرح پــاپ مــردم همــدان را بــر ســر
دو راهــی وتردیــد بــرای تهیــه بلیــت گذاشــت
در حالــی کــه فضــای حاکــم بــر شــهر خبــر از
ســکوت موســیقی در ماههــای اخیــر میدهــد
چــه شــده اســت کــه بــه یکبــاره پــس از قطعــی
شــدن اجــرای حمیــد هیــراد ،پــای اجــرای شــهاب
مظفــری نیــز بــه همــدان بــاز میشــود.
اگر تصمیمگیری بر این منوال اســت که در هر ماه
تقریب ًا دو کنســرت پاپ در هر شــهر با فاصله 15
روز برگزار شــود این چه اتفاقی است که حاال هم
مردم دوستدار موســیقی را مردد برای خرید بلیت
کرده اســت و هم اسپانســرهای ایــن اجراها را با
نگرانی از این که آیــا میتوانند صندلیهای خالی
خود را بفروشند؟ چه بسا اگر پای ضرر و زیان این

اسپانسرها به میان بیاید
همدانی
هــا باید از ایــن پس خواب
همدانیهــا
برگزاری کنســرت در شهرشــان ببیننــد ،چرا که
معدود اسپانســرها پس از روبرو شــدن با پروسه
چالــش برانگیز فروش بلیــت و تقبل ضرر و زیان
بی بر و برگرد پای خود را کنار خواهند کشــید و
در این صورت چه کســی میتواند موجب حضور
خوانندگان مردمی در این شهر باشد.
حــاال ســوال ایــن اســت چــه میشــود کــه
کنســرتی پــس از چنــد مــاه دوندگــی عامــالن
اجــرا مجــوز میگیــرد و کنســرتی یــک شــبه
خبــر فــروش بلیــت آن ســر از رســانهها در
مــیآورد.
ایــن روزهــا کــه اداره فرهنگ و ارشــاد همــدان با
سرپرســت مدیریــت میشــود کســی نمیدانــد
شــکایت خــود بــه کجا ببــرد .مــردم از یــک بام و
دو هــوا بــه عواقــب چنیــن تصمیمگیریهایــی
نگــران هســتند آنهــا دوســت ندارنــد بســاط
برگــزاری کنســرت بــه خاطــر ضــرر و زیــان
برگــزار کننــدگان از شــهر جمــع شــود و البتــه
کــه اص ـ ً
ال تمایــل ندارنــد در فاصلــهای کمتــر از
یــک روز هزینــه گزافــی را روی دوش خانــواده
بگذارنــد تــا بلیــت چنــد صــد هــزار تومانــی
تهیــه کننــد بــه واقــع ایــن تصمیمــات ســوال
برانگیــز کجــا اتخــاذ میشــود؟ چــرا از تــوازن
عادالنــه توزیــع رویــداد فرهنگــی در مــاه و

عک

همزمان با هفته صنایع دستی تورهای
هنرگردی در تهران برگزار میشود

سینـما
■ قدس ......ما همه باهم هستيم  -سرخ پوست
■ قدس................. ..... 2دختر شيطان -تگزاس
■فلسطين........................................ 1سرخ پوست
فلسطين  ..........................2شبی که ماه کامل شد
■ سينما کانون .....تگزاس -سامورايی در برلين
■بهمن مالير........... ..شبی که ماه کامل شد  -ما
همهباهمهستيم
■ آزادي تويسرکان -پيشونی سفيد  -سامورايی
در برلين غالمرضا تختی  -ژن خوک

اجرای مانور اندازهگیری فشار خون  -چاپخانه پیام رسانه

ســال بهــره
نمیبریــم؟
نمیبریــم؟ ســود
اعطــای مجــوز و یــا اعطــا نشــدن
آن بــه جیــب چــه کســانی مــیرود؟ بــه واقــع
تصمیــم مدیریــت در حــوزه فرهنــگ و ارشــاد
همــدان کــی مشــخص میشــود؟ چنــد صباحــی
اســت ایــن اداره کل بــه پرمســئلهترین ارگانهــای
اداری در حــوزه تصمیمگیــری رویدادهــای
فرهنگــی تبدیــل شــده اســت .ادارهای کــه بایــد
کارشناســان آن تــوان خــود را بــرای اعمــال
فضــای فرهنگــی در تــار و پــود جامعــه شــهری
کنــد ،ایــن روزهــا درگیــر حواشــی مانــدن و
نمانــدن سرپرســت و تغییــر مدیریــت هســتند
حواشــی کــه گاهــی آنقــدر پررنــگ میشــود
کــه شــاید حتــی مدیــران تصمیمگیــر از
اعطــای مجوزهــای همزمــان بــرای کنســرت و
برگــزاری نمایشــگاهها و دیگــر رویدادهــا مطلــع
نمی شــوند.
ای کاش مســئوالن تصمیمگیر در شــهر همدان
حال و هوای پــر هرج و مرج و چالش فرهنگی
شــهر را جــدی بگیرند و برای ســر و ســامان
بخشــیدن به تصمیمگیریهــای خارج از قوانین
اتخاذ شده پا پیش بگذارند ،در غیر این صورت
اسناد رســانهای اتفاقات ماههای اخیر تا همیشه
در حافظــه تاریخ مدیریت مدیران شــهر همدان
خواهد ماند.

یک تجربه

س
روز

یــک کارشــناس گردشــگری گفت:اگرچــه طــی چنــد ســال
اخیــر شــاهد افزایــش اقامتــگاه هــای محلــی در سراســر کشــور
بودیــم ولــی ایــن تعــداد اقامتــگاه هــا در مقایســه بامیــزان انتظــار
تاثیرگــذاری گردشــگری در چرخــه اقتصــاد انــدک اســت.
وحیــد بلوریــان گفــت :ایــران بــا وجــود وســعت زیــاد و اقلیــم
متنــوع و آب و هــوای متفــاوت تنهــا حــدود  1500اقامتــگاه
بــوم گــردی دارد .درحالــی کــه وقتــی در خصــوص توســعه
گردشــگری صحبــت مــی شــود .متولیــان انتظــار مســافر میلیونــی
از صنعــت گردشــگری مــی کننــد و بــا یــک حســاب ســر انگشــتی
نیــز مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــا ایــن تعــداد اقامتــگاه
هــا نمــی توانیــم انتظــار قابــل توجهــی بــرای جــذب گردشــگری
خارجــی داشــته باشــیم.
بلوریــان ادامــه داد :طــی چنــد ســال اخیــر بــا فراهــم کــردن
زیرســاخت هــا توانســتیم گردشــگری مذهبــی و گردشــگری
ســالمت را رونــق ببخشــیم درحالــی کــه در حــوزه بــوم گــردی
و اکوتوریســم همچنــان در ابتــدای مســیر قــرار داریــم و بــه جــز
چنــد بســته حمایتــی نتوانســتیم اقدامــی اثــر گــذار را در ایــن
حــوزه انجــام دهیــم.
وی بــا بیــان اینکــه تنهــا راه زنــده نگهداشــتن خــرده فرهنــگ هــا
توجــه بــه اکوتوریســم اســت افــزود :مهمتریــن عامــل حضــور
گردشــگران در بــوم گــردی هــا قــرار گرفتــن در میــان آداب و
رســوم بومیــان اســت و ایــن درحالــی اســت کــه وقتــی همیــن
ارزش هــای محلــی باعــث کســب درآمــد اهالــی شــود ناخــودآگاه
خــرده فرهنــگ هــا حفــظ خواهنــد شــد.
ایــن کارشــناس گردشــگری اضافــه کــرد :گردشــگر بــوم گــرد
بــه دنبــال اقامــت لوکــس نیســت ،بــه همیــن دلیــل مســئوالن و
متولیــان امــر مــی تواننــد بــا فراهــم کــردن حداقــل زیرســاخت هــا
و ایجــاد انگیــزه بــرای جوامــع محلــی باعــث افزایــش اقامتــگاه
هــای بــوم گــردی شــوند.
وی گفــت :بــی تردیــد توســعه اقامتــگاه هــای بــوم گــردی بــا
افزایــش اشتغال،ســبب رونــق و کمــک بــه اقتصــاد روســتاهای
کشــور شــده اســت بخصــوص اینکــه جامعــه زنــان روســتایی بــا
فعالیــت در حــوزه صنایــع دســتی فعالتــر از گذشــته خواهنــد شــد.
وحیــد بلوریــان بیــان کــرد :معرفــی و فــروش بیشــتر تولیــدات
صنایــع دســتی محلــی بــه گردشــگران ،هــم بســتر تبــادل فرهنگــی
و هنــری را ایجــاد مــی کنــد و هــم باعــث حمایــت از اشــتغال
زایــی در هــر منطقــه و رونــق چرخــه اقتصــادی در آن مــی شــود.
در واقــع ،اقامتــگاه هــای بــوم گــردی بــه همــراه خــود کســب و
کارهــای زیــادی را بــه همــراه مــی آورنــد و اثــرات مســتقیمی در
توســعه پایــدار یــک جامعــه بومــی و یــا یــک جامعــه روســتایی
دارنــد .بــه همیــن دلیــل زمــان آن رســیده تــا بــه موضــوع
بومگــردی توجــه ویــژه ای شــود.

در حالــی کــه دوســتداران موســیقی در
تکاپــوی تهیــه بلیــت بــرای کنســرت حمیــد
هیــراد در همــدان بودنــد خبــر اجــرای شــهاب
مظفــری رســانهای شــد  .آیــا مردمــی کــه
عالقمنــد بــه ســبک پــاپ در موســیقی هســتند
تــوان خریــد دو بلیــت کمتــر از یــک روز را
دارنــد؟ آیــا برگــزار کننــدگان ایــن کنســرتها
میتواننــد در دوســانس 1هــزار صندلــی را
بفروشــند؟ آیــا اعطــا کننــدگان مجــوز ایــن
رفتارهــا را کارشناســی کردهانــد؟
داســتان دنبالــهدار اعطــای مجــوز بــه
کنســرتهای پــاپ در همــدان همچنــان بــا
پایــان ســوالبرانگیز دســت بــه گریبــان اســت.
آخریــن کنســرت پاپــی کــه در همــدان برگــزار
شــد مربــوط بــه مــاکان بنــد بــود کــه اواخــر
دیمــاه  ۹7عالقمنــدان خــود را بــه ســالن
ابنســینای همــدان کشــاند .پــس از آن بــا
توجــه بــه تغییــر و تحــوالت غیــر پیشبینــی
شــده حــوزه مدیریــت فرهنــگ و ارشــاد همــدان
برگــزاری کنســرتها بــه کمــا رفــت.
اردیبهشــت ســال  ۹8وقتــی پوســترهای
اجــرای حجــت اشــرفزاده رســانهای شــد
مــردم خوشــحال از دوبــاره کلیــد خــوردن
برگــزاری موســیقیهای شــاد و جــوان پســند
امیــدوار شــدند کــه بــار دیگــر برنامهریــزان و
تصمیمگیــران پــای کار آمدنــد تــا حــال و هــوای
شــهر را بــا نــوای موســیقی گــره زننــد.
آنچــه قوانیــن دســت و پــا شکســته اعطــای
مجوزهــا میگویــد ایــن اســت کــه
کنســرتها بــه ویــژه بــا مضمــون پــاپ
بهتــر اســت بــا فاصلــه  15روز در هــر شــهر
برگــزار شــود .شــاید دلیــل ایــن تصمیمگیــری
ایــن اســت کــه هــم جــو شــاد موســیقی بــه
صــورت منســجم و یکســان در شــهرها حفــظ
شــود و هــم برگــزار کننــدگان کنســرت کــه
اسپانســرهای مالــی ایــن رویدادهــای فرهنگــی
هســتند فعالیــت اقتصادیشــان بــا رکــود مواجــه
نشــود.
پس از اجرای حجت اشــرفزاده و سینا سرلک که
البته به دلیل ناتوانی مدیریت سیســتم صوت حین
اجرا در اکثر ســانسها مردم را ناراضی از ســالن

معاون صنایع دستی ،اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشگری همدان گفت :بر اساس
برنامــه ریزی های صورت گرفتــه و با حمایت از
هنرمندان ،صنایع دستی منسوخ شده همدان در سال
جاری احیا می شود .هاشم مظاهری افزود :با توجه
به قدمت تاریخی همدان ،صنایع دستی این خطه از
ایران زمین از دیرباز تا کنون مورد توجه بوده است،
اما در سالهای اخیر بسیاری از این صنایع دستی در
آستانه فراموشی قرار گرفته اند.
وی با اشــاره به اینکه حمایت های مادی و معنوی
برای احیای صنایع دســتی در دستور کار قرار دارد،
اظهار داشت« :شــال بافی» سابقه دیرینی در همدان
دارد و بــه دنبال ایجاد کارگاه هــای تولیدی برای
این رشــته هســتیم .مظاهری عنوان کرد :در همین
چارچوب در ســالهای اخیر رشــته «جاجیم بافی»
حمایت و از لیســت صنایع دســتی منســوخ شده
همدان خارج شد.
وی اضافه کرد :سال گذشته  10کارگاه تراش سنگ
های قیمتی و نیمه قیمتی در استان تشکیل شد و به
همت سنگ تراشان اســتان ،این رشته نیز از لیست
صنایع دستی منسوخ خارج شده است.
معاون صنایع دستی ،اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشــگری همدان گفت« :نمدمالی» یکی
از صنایع دســتی در حال منسوخ است که تنها یک
کارگاه در روستای شوند از توابع شهرستان درگزین
به آن میپردازد .وی عنــوان کرد« :موتابی» یکی از
صنایع دستی اســت که هنرمندان با استفاده از موی
حیواناتی همچون اســب ،طناب و ریســمان تولید
میکنند که به دلیل نداشــتن طرفدار منســوخ شده
است.
مظاهری ادامه داد :در ســال های اخیر با حمایت از
«جنده کاری» ،تعداد هنرمندان
رشتههای «قلم زنی» و ُ
این رشــته از  ۲تن به بیــش از  50تن افزایش یافته
است و تولید کنندگان با ظرفیت کامل در نمایشگاه
های صنایع دستی شرکت میکنند.
وی با اشــاره بــه اینکه تعداد کمی در رشــتههای
«گیوه بافی» و «گیوه دوزی» فعالیت میکنند ،افزود:
در رشــته هایی همچون «قاشــق تراشی»« ،پوستین
دوزی»« ،چلنگری»« ،قفل ســازی ســنتی»« ،پشم
ریسی»« ،چاقوسازی» و «مسگری» هنرمندانی کمتر
از انگشتان یک دست داریم.
معاون صنایع دستی ،اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشــگری همدان گفت :در رشته «نازک
کاری چوب» اســتادان برجسته کشــور از همدان
هستند و شیوه نامه استاندارد سازی آن در کشور نیز
توسط این استادان تنظیم و ارائه شده است.

عكس :همدان پیام

بــه مناســبت روز جهانــی صنایع دســتی،
تورهای هنرگردی به منظور بازدید شهروندان از
کارگاهها و مراکز عرضه صنایع دســتی در تهران
برگزار میشود.
تورهای هنرگردی به گونهای برنامه ریزی شــده
است که شهروندان به عنوان مثال پس از بازدید
موزه آبگینه از یک کارگاه ســفالگری و یا کارگاه
شیشه گری بازدید کنند تا درک و نگرش بهتری
از خالقیت و تــوان هنرمنــدان ایرانی در طول
تاریخ داشته باشند.
تورهای هنرگردی در ســه محور موزه فرش به
همراه بازدید از کارگاه گلیم بافی ،بافت تاریخی
تهران و بازدید از بازارچه صنایع دســتی محور
تاریخــی عودالجان و موزه آبگینــه و بازدید از
کارگاه هنرمندان رشــته شیشــه و سفال طراحی
شده است.

بازدیــد از کارگاههــای صنایع دســتی در قالب
تورهــای تهرانگردی ضمــن حمایت و دلگرمی
هنرمندان در فروش محصوالت تولیدی ،ســبب
میشــود تا دســت واســطهها بین گردشگر و
هنرمند کوتاه شــود و محصوالت هنری با قیمت
واقعی به گردشگران عرضه شود.
اگــر جامعه به این موضوع حســاس باشــد که
خرید صنایع دســتی داخلی به جــای تولیدات
خارجی که بــا روح فرهنگ ایرانی ســازگاری
ندارد ،موجب اشــتغال هموطنان خواهد شد بی
شک صنایع دســتی جایگاه ثابتی در سبد خرید
خانوار ایرانی پیدا خواهد کرد.
تورهای هنرگــردی به صورت رایــگان برگزار
میشود و عالقمندان برای شرکت در این تورها
میتوانند نام و نام خانوادگی خود را به ســامانه
 5000۲0۳000100ارسال کنند.
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