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آب شرب 
چولك آلود گى 
ميكروبى ندارد

تراكتور
 در همدان 
اردو زد 

راه مذاكره 
با هيچ كشورى 
به غير از آمريكا و 
رژيم صهيونيستى 
بسته نيست
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 بازهم پاى بانك ها در ميان است
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

آگهي تجديد مزايده

شركت سياحتى عليصدر 

شركت خدمات مسافرتى و جهانگردى عليصدر مهر در نظر دارد 
يكصد  متراژ  به  مهر  عليصدر  آژانس  از  بهره بردارى  مديريت 
و  قطار  ب،  بند  الف،  بند  مجوزهاى  داراى  مترمربع  هشتاد  و 
به  پاتا  عضو  و  كشورى  بازنشستگى  تورهاى  فروش  نمايندگى 
آدرس: همدان، آرامگاه بوعلى سينا، بلوار خواجه رشيد را به 
صورت اجاره سه ساله به افراد واجد شرايط (حقوقى يا حقيقى) 

واگذار نمايد.
 فلذا متقاضيان داراى شرايط مى توانند جهت اطالعات بيشتر 
آگهى  انتشار  از  پس  هفته  يك  تا  مشاركت  اوراق  دريافت  و 
حقوقى  امور  واحد  به   98/7/13 لغايت   98/7/6 تاريخ  از 
رشيد،  خواجه  بلوار  در  واقع   عليصدر  شركت  قراردادهاى  و 

شماره 40 مراجعه نمايند.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس مهدى قادرى  
انتصاب شايسته حضرتعالى را به سمت 
معاونت محترم فنى

 اداره كل گمرك استان همدان 
صميمانــه تبريــك وتهنيــت عــرض نمــوده 
اميــد اســت در ســايه الطــاف الهــى 

ــيد ــربلند باش ــروز وس ــواره پي هم
ســايه الطــااف الهــى  اميــد اســت دررر

ديد ــــ ررـربببلند باشاش ررـروووز وسـ ــواره پيـ هم

روابط عمومى 
شركت سيمان هگمتان 

اطلس تعامالت فرهنگى  كشورهاى جاده ابريشم با مديريت يونسكو تدوين مى شود

اشتراك فرهنگى دستور كار اطلس ابريشم

فصل 
خوشه چينى 

باغداران انگور
■ هفتمين جشنواره ملى انتخاب 

توليدكنندگان برتر انگور در مالير 
برگزار شد

خاطى ها دادگاهى مى شوند

خان هفتم 
كارت خوان پزشكان

■ ماليات، پزشك و پوز موضوع جديد انشاى دانش آموزان
5
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ساخت و سازهاى شهرى به حريم ها هم توجه دارند؟

نابودى محرميت ها با افزايش مشرفيت  بنا ها

روز
ت 

داش
به سنت هاى نيك خود برگرديمياد

شهردارى سقاخانه هاى 
همدان را احيا كند

 1- آب در اديان آســمانى ارزش و جايگاه 
وااليــى دارد و در اســالم نيز مايــه حيات و 

آبادانى، آب دانسته شده.
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

به سنت هاى نيك خود برگرديم
شهردارى سقاخانه هاى همدان را احيا كند

 1- آب در اديان آسمانى ارزش و جايگاه وااليى دارد و در اسالم 
نيز مايه حيات و آبادانى، آب دانســته شــده و تاكيدات بسيارى براى 

مصرف درست آب شده است.
به گونه اى كه اين تاكيدات مورد توجه ديگر انسانها نيز قرار گرفته و 
حديثى از پيامبر كه بر مصرف درست آب و هدر ندادن آب حتى در 
كنار رودخانه تاكيد دارد، ترجمه و در كشورهايى به عنوان يك دستور 

العمل آسمانى ترويج مى شود.
 2-آب در مذهب تشييع از قداست خاصى برخوردار است واز ديدگاه 
پيــروان اين مذهب آب هم مهريه حضرت فاطمه زهرا (س) و هم با 

بزرگترين حماسه آرمانى شيعه يعنى عاشورا پيوند دارد.
از اين منظر آب يادآور آزادگى ،بزرگمردى ، جوانمردى و عزتمدارى 
حضرت امام حســين (ع) و ياران با وفاى ايشــان است و شيعيان در 
هنگام نوشــيدن آب ناخواسته ياد حماسه حسينى و كربال در دل آنها 
زنده مى شود و بر امام خود كه تمام سختى ها را تحمل كرد و تن به 

ذلت نداد،درود مى فرستند.
3- حوادث كربال و شــهادت امام حسين(ع) و ياران ايشان در شدت 
تشنگى دليلى بر شــكل گرفتن فرهنگ سقايى در مناطق شيعه نشين 
شــد و در ايران نيز با نيت رفع تشنگى انســانها به ياد لبان تشنه امام 

حسين(ع) سقاخانه هاى بسيارى شكل گرفت.
اين سقاخانه ها ضمن آنكه تقدس خاصى داشتند و يادآور دالورى ها 
و وفادارى حضرت عباس (ع) بودند و هستند، به رايگان آب را براى 
شــرب در اختيار همگان قرار مى دادند و فرهنگ پاسدارى از آب را 

ترويج كرده و مى كنند.
4- شايد هيچ دينى به اندازه دين اسالم به محيط زيست توجه نداشته 
اســت . اكنون دستورات بســيارى از بزرگان دين درباره حفاظت از 
محيط زيســت مانند قطع نكردن درختان، آزار نرساندن به حيوانات، 
آباد كردن زمين و آلوده نكردن آبها در دســترس ما مسلمانان است اما 
متاســفانه يا كمتر به آنها توجه مى كنيم يا در شرايطى كال به آنها بى 

توجه هستيم.
5- با پيشــرفت هاى حاصل شــده و آمدن آب بسته بندى فرهنگ 
ساخت و احداث سقاخانه و راه اندازى آب سرد كن ها در شهرها به 
فراموشى سپرده شد و اكنون آب در بطرى هاى پالستيكى در دسترس 
همگان بود و هر كس مى توانست با خريد آب در بطرى عطش خود 

را رفع كند.
اين توجه به آب بســته بندى شده تا جايى پيش رفته كه حتى ادارات 
هم ديگر آب در پارچ و ليوان ندارند و بخشــى از هزينه هاى آنها را 

خريد آب بسته بندى شده تشكيل مى دهد.
در ترويــج مصرف اين بطرى ها كســى به فكر پســماند باقى مانده 
و معضل روبه گســترش زباله هاى پالســتيكى نبود تا اكنون همه به 
دنبال راهى براى كاهش مصرف آب بســته بندى شده در بطرى هاى 

پالستيكى باشند.
6- در هفته هاى گذشــته خبــرى از ابتكار جديد ايرلند براى كاهش 
مصرف بطرى هاى پالســتيكى منتشــر شــد و آن دسترسى به آب 
آشــاميدنى رايگان به عنوان روشــى براى كاهش توليــد زباله هاى 

بطرى هاى پالستيكى يكبار مصرف در محيط زيست بود.
در اين خبر آمده بود كه مقامات دولتى ايرلند جهت حفاظت از محيط 
زيســت ابتكار عمل خاصى انجام داده اند و اين ابتكار عمل در سطح 
اين كشور بين شهروندان و مشاغل محلى محبوبيت زيادى پيدا كرده 
اســت. در حال حاضر بيش از 850 مكان در دسترس عموم قرار دارد 
كــه مى توان در آنجا بطرى هاى آب را مجددا پر كرد تا ديگر نيازى به 
خريد بطرى پالستيكى نباشد و با اين روش ميزان زباله اين بطرى ها را 
كاهش داد.در واقع ايرلندى ها به فرهنگ تشييع و سقايى توجه داشته 
اند و به نوعى با در نظر گرفتن كاركرد انســانى و نه مذهبى سقاخانه 
ها و مهيا كردن آب رايگان براى همه به فكر كاهش پســماند بطرى 

هاى پالستيكى رفته اند.
7- در ايــن شــرايط كه غربى هــا براى كاهش معضالت پســماند 
پالســتيكى و حفاظت از محيط زيست به ابتكار عمل هايى از جنس 
فرهنگ هاى ديرينه شيعيان روى آورده اند، جا دارد همدان كه فرهنگ 
ســقايى در آن ريشه دار است و عزادارى سقايى همدانى ها ثبت ملى 
شده نسبت به  احياى فرهنگ سقاخانه ها و مهيا كردن آب براى شرب 

همگان قدم بردارد.
در اين راه قطعا شهردارى ها به خصوص شهردارى همدان مى توانند 
ضمن ارائه برنامه به زيباسازى و ترويج فرهنگهاى با اصالت همدانى 

و تاكيد بر هويت اسالمى- ايرانى و اصالح سبك زندگى بپردازند.

 هيأت انديشه ورز فضا را براى استفاده از ظرفيت جوانان فراهم مى كند
 هدف هيأت انديشه ورز جوان فراهم كردن فضا براى استفاده از ظرفيت جوانان است.

ــه ورزان  ــأت انديش ــه هي ــدان در جلس ــتاندارى هم ــورى اس ــيمات كش ــات و تقس ــى، انتخاب ــر سياس ــركل دفت مدي
ــد و كار اجــراى انجــام  نمــى  ــى كنن ــردازى م ــده پ ــأت انديشــه ورز اي ــان در هي جــوان كبودرآهنــگ گفــت: جوان

ــد. دهن
به گزارش مهر، ابوالقاسم الماسى با بيان اينكه هدف هيأت انديشه ورز جوان فراهم  كردن فضا براى استفاده از ظرفيت جوانان است.

مديركل دفتر سياسى، انتخابات و تقسيمات كشورى استاندارى همدان يادآور شد: هيأت انديشه ورز جوان ابتكار استاندار همدان براى 
ارتباط بهتر و استفاده از ديدگاه جوانان است.

الماســى با بيان اينكه جوانان مطالبه گر و آرمان گرا هســتند و افق دورى براى خود و جامعه دارند، گفت: ما كاســتى هاى موجود را 
مى پذيريم و نيازمند همراهى و همفكرى جوانان با مسئوالن هستيم.

     كانون هاى حساس آاليندگى استان همدان شناسايى مى شود
 مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان با تاكيد بر ضرورت شناسايى كانون هاى حساس آاليندگى همدان گفت: راه اندازى 

پايش هاى آنالين در صنايع و بهبود وضعيت پسماندها اولويت خواهد بود.
به گزارش مهر، محسن جعفرى نژاد بسطامى گفت: نيروى انسانى متخصص و متعهد يكى از ظرفيت هاى مهم حفاظت محيط زيست 
استان همدان است.وى با بيان اينكه همدان استان بزرگ و مقصد گردشگرى است و با شناسايى كانون هاى مولد آاليندگى بايد سالمت 
را در اين استان تضمين كنيم زيرا گردشگر به جايى مى رود كه در آنجا سالمت و پاكيزگى حاكم باشد، عنوان كرد: نيروهاى حفاظت 
محيط زيست استان همدان كه با سالمت مردم سر و كار دارند بايد خيلى قوى تر از گذشته در اين راستا ظاهر شوند و فرايند پايش ها 

و كنترل صنايع آالينده را با قوت به انجام برسانند زيرا براى منافع سازمان حفاظت محيط زيست، با كسى تعارف نداريم.
وى با تاكيد بر ضرورت شناسايى كانون هاى حساس آاليندگى استان گفت: تقويت خود اظهارى ها، راه اندازى پايش هاى آنالين در 
صنايع، بهبود وضعيت پسماندها و اصالح امور از سياست هاى كارى ما است و كارهاى بزرگى مى توان در اين استان به انجام رساند.

فصل خوشه چينى باغداران انگور
■ هفتمين جشنواره ملى انتخاب توليدكنندگان برتر انگور در مالير برگزار شد

مجتمع قضايى اطفال و نوجوانان در همدان 
ساخته شود

 رئيس كل دادگســترى همدان خواســتار همكارى اســتاندارى، 
نهادهاى دولتى و فعاالن اقتصادى در ســاخت 2 مجتمع قضايى ويژه 

براى اطفال و نوجوانان ودعاوى اقتصادى شد.
محمدرضا عدالتخواه در ديدار با اســتاندار و مديران ارشــد اجرائى 
همدان، زير ساخت ها و ســاختمان هاى مجموعه هاى قضايى اين 

استان را نامناسب و كم برشمرد.
رئيس حوزه قضايى اســتان همدان اظهار داشت: تعيين مجازات هاى 
جايگزين حبس و اســتفاده از توان محكومــان در نهادهاى خدماتى 
نظير شهردارى، محيط زيست و امورآموزشى از اولويت هاى محورى 
است. وى همچنين رفع موانع توليد و كمك به شتاب گرفتن توسعه 
اقتصادى را به عنوان سياســت قضايى برنامه ريزى شده در استان نام 
برد.رئيس كل دادگسترى همدان بر ضرورت تعامل و همدلى مجموعه 
هاى قضايى و اجرايى استان در راستاى حل معضالت و توسعه روز 

افزون استان تاكيد كرد.
عدالتخواه با بيان اهميت برنامه ريزى در جريان امور با هدف دستيابى 
به اهداف تعيين شــده، عنوان كرد: هر مجموعه اى كه برنامه نداشته 

باشد در حقيقت براى شكست برنامه ريزى كرده است.
وى با بيان برنامه هاى پيش بينى شــده شــعبه و قاضى محور براى 
مجموعــه هاى قضايى، اين قبيل برنامه ريزى كمى و كيفى را موجب 
اســتمرار اقدامات و فراهم شــدن امكان ارزشيابى صحيح  و شفاف 

كاركنان دانست.

100 پاكبان همدانى به كربال اعزام مى شوند
 يكصد نفر از پاكبانان اين شــهر براى پاكسازى شهر كربال در ايام 

اربعين از دهم تا پايان مهر به كشور عراق اعزام مى شوند.
سرپرســت سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان با بيان اينكه از 
دهم تا پايان مهر كاروان سازمان مديريت پسماند شهردارى به كربالى 
معلى اعزام خواهد شــد اظهار كرد: طبق برنامه ريزى نظافت يكى از 
خيابان هاى ورودى شهر كربال به همراه پنج كيلومتر از مسير جاده حله 
- كربال تحويل سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان خواهد شد.
حسين سيبى در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه امسال پنجمين سالى 
اســت كه نظافت بخشى از كربالى معلى در اربعين حسينى به عهده 
سازمان مديريت پسماند شــهردارى همدان گذاشته شده است ادامه 
داد: تعدادى از اين نيروها داوطلبان مردمى و تعدادى ديگر از كاركنان 

سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان هستند.
سرپرست ســازمان مديريت پسماند شهردارى همدان ادامه داد: براى 
نظافت و پاكسازى 15 دستگاه ماشين آالت نيز به منطقه اعزام خواهد 
شد كه البته كار اصلى توسط شهردارى كربال انجام مى شود و ما نيز در 

اين زمينه كمك خواهيم كرد.

توزيع 700 بسته لوازم التحرير 
بين دانش آموزان نيازمند همدان

 پويش «مهر و ماه» در اســتان همدان 700 بسته لوازم التحرير هر 
كدام به ارزش 120 هزار تومان در بين دانش آموزان نيازمند توزيع كرد.

دبير جمعيت دانشــجويى امام حســن (ع) اســتان همدان گفت: در 
چهارمين ســال پويش «مهر و ماه» در اســتان همدان، موفق شديم از 
طريق جمعيت دانشجويى امام حسن(ع) استان همدان و حمايت مالى 
شركت «ستاره اول» اقداماتى در راستاى كمك به دانش آموزان نيازمند 
انجام دهيم.به گزارش فارس ، ميالد مرادى در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: در مرحله نخســت 700 بســته لوازم التحرير هر كدام به ارزش 
120 هزار تومان كه در مجموع كل هزينه آن 84 ميليون تومان اســت، 

خريدارى شد.
وى بيان كرد: اين اقالم در ســطح استان اعم از مناطق حاشيه شهر و 
روســتاهاى محروم و كمتربرخوردار، بين دانش آموزان نيازمند كه از 
طريق معتمدين قشر دانشجويى، فرهنگيان، دانشجو معلمان و فعالين 

فرهنگى شناسايى شده بودند، توزيع شد.

1-  نمايندگان استان از نمايندگان منظم مجلس نبوده اند. گويا هيأت 
رئيســه مجلس اســامى تعدادى از نمايندگان را به عنوان منظم ترين 
نمايندگان در سه ماه گذشته منتشر كرده است. گفتنى است بر اساس 
يك ارزيابى برگزارى هر ساعت جلسه علنى مجلس 2 ميليازد تومان 
بــراى مردم هزينه دارد كه با بى نظمــى نمايندگان اين هزينه افزايش 

مى يابد.
2- به رغم بازگشــايى مرز خســروى همچنان توجه دســتگاه هاى 
خدماتى به مرز مهران براى ارائه خدمات بهتر و بيشــتر اســت. گويا 
مخابرات از برقرارى اينترنت رايگان در مرز مهران و مسير پياده روى 
از اين مرز خبر داده و به مرزهاى ديگر بى توجه بوده اســت. گفتنى 
است مرز خروجى زائران همدانى مرز خسروى اعالم شده كه نيازمند 
پيگيرى مسئوالن براى ارائه خدمات حداقل برابر در اين مرز به زائران 

از سوى نهادهاى خدماتى است.
3- دســتگاه هاى اجرايى در حال بازگشــت به سيســتم هاى تلفن 
گويا براى ارتباط بهتر و پاســخگويى مناســب به مردم هستند. گويا 
اين سيســتم ها با توجه به پيشرفت رسانه هاى ارتباطى كنار گذاشته 
شده بودند اما با بروز مشكالت بازگشت به آنها اجتناب ناپذير است. 
گفتنى است سازمان هدفمندســازى يارانه ها در اقدامى جديد براى 
پاسخگويى به شبهات و سئواالت مردم درباره قطع و وصل يارانه ها 

اقدام به راه اندازى مجدد تلفن هاى گوياى اين سازمان كرده است.

سحريوسفى »
 جشــنواره ملى خوشه برتر انگور براى 
هفتمين سال متوالى توسط شركت تعاونى 
پيمــان گســترغرب و با همــكارى جهاد 
كشــاورزى و تعاونى باغداران و با حضور 
شــركت كنندگانى از استان هاى انگورخيز 
كشــور از جمله اســتان همدان ، مركزى ، 
قزوين و زنجان در اداره جهاد كشــاورزى 

مالير برگزار شد .
اين جشــنواره در حالــى در مالير برگزار 
شد كه سال گذشته انگور مالير در سازمان 
جهانــى خواروبار كشــاورزى ملل متحد( 
فائو) به عنوان ميراث مهم كشــاورزى ثبت 
جهانى شــده اســت و عرصه ميدانى براى 
رقابت سالم بين باغداران و همچنين زمينه 
اى بــراى ترغيب و تشــويق آنان در توليد 
محصــول با كيفيت و مرغوب  محســوب 

مى شود.
باغداران با شــور و ذوق خوشه زرين برتر 
خود كه حاصل دســترنج يكساله شان بود 
را در طبق هايى نهاده و با دســت هاى پينه 
بسته شان براى شــركت در مسابقه آورده 
بودنــد ، انگورهاى همديگر را ارزيابى مى 
كردند و از نظاره قدرت خدا ماشاا.. ماشاا... 
و باغت آباد مى گفتند. آن ها از روش هاى 
باغداريشان صحبت مى كردند و تجربيات 

و دانش خود را با هم مبادله مى كردند . 
در اين ميان زوج جوانى بودند كه خوشــه 
هــاى خيلى بزرگى همراه خود به مســابقه 
آورده بودند با آن ها كه به نظر كم سن ترين 
شركت كنندگان در مسابقه بودند گفتگويى 
كرديم؛ وحيد ابوالحســنى باغدار28 ســاله 
ماليرى گفت: سال گذشته 5 هكتار باغ در 
روستاى افسريه خريدارى كردم از آنجائيكه 
بــه باغــدارى عالقه وافــرى دارم از طرق 
مختلف تجربه كســب كردم و باغى را كه 
پارسال محصولى نداشــت امسال به سطح 
باالى برداشت رساندم وى راز موفقيتش را 

در استفاده از كود حيوانى مى دانست . 
راضيه ملكــى يكى ديگــر از باغداران كه 
همراه همســرش در جشنواره شركت كرده 
بودند به خبرنگار ما گفت: 8 هكتار باغ در 
روستاى حســين آباد ناظم داريم كه پيش 
بينى مى شــود 25 تن انگور از آن برداشت 

كنيم .
وى بــا بيان اينكه بهتر اســت مســابقه در 
تاكستان ها برگزار شود گفت: آبيارى دقيق 
و منظم و اســتفاده از كود پوسيده حيوانى 
در باالبردن كيفيت انگور بسيار مؤثر است 
و از همه مهمتر روش ســنتى ديگر جواب 

نمى دهد و بايد به سمت روش هاى جديد 
باغدارى حركت كرد.

 در اين جشــنواره توســط داورها وزن و 
درصد قند انگورها اندازه گيرى مى شــد و 
از لحاظ تراكم ، شــكل ظاهرى و سالمت 
مورد ارزيابى  قــرار مى گرفت و به آن ها 

امتياز اختصاص مى يافت.  
 مالير ركوردار توليد انگور كشور

مدير امور باغبانى جهاد كشــاورزى همدان 
در حاشــيه اين جشــنواره به همدان پيام 
گفت: بر اســاس آمار ســازمان خوار و بار 
جهانى فائو در ســال 2016 ، ســطح زير 
كشت انگور در دنيا 7 ميليون و يكصد هزار 
هكتار اســت كه 77 ميليون تن انگور توليد 

مى كند. 
ماشــاا... مرآتى ادامه داد: ايران با 305 هزار 
هكتار سطح زير كشــت و توليد 3 ميليون 
و 200 هزار تن از نظر ســطح زير كشــت 
در جايگاه 9 و از نظر توليد جايگاه هشــتم 

جهانى را به خود اختصاص داده است.
وى بــا بيان اينكه اســتان همــدان يكى از 
مناطق مهم پرورش و توليد انگور كشــور 
اســت افزود: بر اســاس آمار سال 2016 ، 
سطح زير كشــت انگور در استان 21 هزار 
و 700 هكتــار بوده كه 386 هزار تن انگور 
توليد مى كند ، در اين ارتباط جايگاه چهارم 
سطح زير كشت و دوم توليد در كشور را به 

خود اختصاص داده است.
مرآتى با اشــاره بــه اينكه ماليــر يكى از 
مهمترين مناطق توليد انگور در كشور است 
بيان كرد: حدود 50 درصد سطح زير كشت 

انگور استان در مالير است كه با توليد 242
هزار تن انگور در سال به لحاظ عملكرد در 

كشور ركورد دار است.
وى مالير را قطب اصلى توليد كشمش در 
كشــور برشمرد و اضافه كرد: ساالنه حدود 
30 هزار تن كشــمش از شهرســتان مالير 
صادر مى شــود كه از اين لحاظ در كشور 
جايگاه دوم را به خود اختصاص داده است.

برگزارى جشــنواره بــاغ برتر و 
فرآورده هاى انگور در سال آينده

دبير جشــنواره خوشــه برتر نيز در حاشيه 
جشنواره  نيز اظهار كرد: هفتمين جشنواره 
خوشــه برتر در مرحله تحويل خوشــه ها 
و بخــش داورى برگزار مى شــود و اعالم 
اســامى برندگان و اهدا جوايز در آبان ماه 
و همزمان  با جشن جهانى انگور انجام مى 

شود.
اكبر رحيمى هدف از برگزارى جشــنواره 
را ايجاد شــور و نشاط شــغلى در جامعه 
كشاورزان عنوان كرد و افزود: اين جشنواره 
زمينه ســاز معرفى ظرفيت ها و پتانســيل 
باالى مالير در توليد انگور در ســطح ملى 

و حتى بين المللى است .
وى بــا بيان اينكه تالش مــى كنيم از نظر 
كيفيت برگزارى و اجراى آيتم هاى علمى 
سال به سال روند روبه رشدى داشته باشيم 
افزود: در راســتاى بهبــود وضعيت باغات 
شهر جهانى انگور در نظر داريم سال آينده 

مسابقه باغ برتر را نيز برگزار كنيم.
رحيمى با بيان اينكه در ســاليان گذشــته 
فــرآورده هاى متنوعى از انگــور در نقاط 

مختلــف مالير تهيه مى شــده كه اكنون به 
فراموشى سپرده شــده است گفت: در نظر 
داريم جشــنواره فرآورده هاى انگور را نيز 

برگزار كنيم .
به گفته وى به اعتراف بسيارى از كارشناسان 
برگزارى اين جشنواره تأثير بسيار مطلوبى 
در افزايش كيفيت انگور باغدران داشــته و 
در ثبــت جهانى انگور نيز اثــر گذار بوده 

است.
رحيمــى از راه اندازى نخســتين باغ يارى 
كشــور در منطقه دره جوزان مالير توسط 
شركت تعاونى پيمان گستر غرب خبر داد و 
افــزود: اين مركز مى تواند در افزايش بهره 
ورى باغات بسيار تأثير گذار باشد و زمينه 

اشتغال جوانان تحصيلكرده را فراهم كند.
مســئول امور باغبانى اداره جهاد كشاورزى 
مالير نيز با بيان اينكه 10هزار و 670 هكتار 
از باغ هاى مالير زير كشــت انگور اســت 
گفت: بيش از 50 درصد باغات انگور استان 

در مالير قرار دارد .
مصطفى باقرزاده با بيان اينكه برداشــت از 
15 شــهريور شروع شده و تا 15 مهر ادامه 
دارد ابــراز كرد: حــدود 75 درصد از اين 
محصول در بيــش از 50 كارخانه فرآورى 
به كشمش تيزابى ، گوگردى ، سايه خشك 
و آفتابى تبديل و به خارج از كشــور صادر 

مى شود.
گفتنــى اســت در پايان مســابقه، انگورها 
توســط دبير اجرايى جشــنواره به سازمان 
هاى خيريه تحت حمايت بهزيستى تحويل 

داده شد.

 در 6 ماه امسال بين 30 تا 35 طرح راكد 
استان احيا شده اســت، بانك هاى صادرات 
و ملت بايد در جمع بندى شــوراى بانك ها 
و احيــاى واحد هاى راكد نــگاه عميق تر و 

همراه ترى داشته باشند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار 
همــدان در كارگروه اقتصادى، اشــتغال 
و ســرمايه گذارى اســتان همدان با بيان 
اينكــه در رابطه با اعالم آمار اشــتغال و 
تسهيالت اشــتغال پايدار روستايى استان 
همدان از ســوى مديركل كار و اعتراض 
بودن  متغير  دربــاره  فرمانــداران  برخى 
آمار با آمار اشــتغال و تسهيالت اشتغال 
پايدار روســتايى اظهار كرد: عدد و رقم 
خوب اســت اما نبايد بــه دنبال عدد و 

باشيم. رقم 
به گــزارش فــارس ظاهــر پورمجاهد با 
بيــان اينكه پرداخت هــاى خوبى در حوزه 
تسهيالت اشتغال پايدار روستايى انجام شده 
اما بايد ببينيم اين پرداخت ها به اشتغال منجر 
شده اســت يا نه؟ ادامه داد: بايد ديد فردى 
كه تســهيالت گرفته مى تواند پرداختى را به 

سيستم بازگرداند؟
معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار 
همدان با اشاره به اينكه طبق گزارش كميته 
نظارت درصد خطا در آمار كم است افزود:  

عدد و رقم براى ارزيابى خوب است.
وى با اشــاره به اينكه به صورت ماهانه 
از شــوراى بانك ها، دبيرخانه و ســايت 
تسهيالت  حوزه  در  را  آمار  بانك مركزى 
روســتايى  پايــدار  اشــتغال  پرداختــى 
مى گيريــم افــزود: تســهيالت پرداختى 
معدن  صنعت،  ســازمان  ســمت  به  بايد 
و تجارت و ســازمان كشاورزى هدايت 
شــود چراكه اشــتغال پايدار در اين دو 

است. بخش 
پورمجاهد با بيان اينكه شهرســتان فامنين به 
عنوان يك شهرستان از 31 شهرستان توسعه 
نيافته در نظر گرفته شــده اســت ادامه داد: 
بانك ها، فرماندارى و... موظف هســتند كه 
طرح هاى اقتصادى اين شهرستان را ويژه در 

نظر بگيرند.
وى با اشــاره به اينكه در 6 ماه امســال بين 
30 تا 35 طرح راكد استان همدان احيا شده 
است خطاب به روســاى بانك ها بيان كرد: 
همكاران بانكى در برخى از بانك ها سخت 

گيرى است يا روال شتاب دهنده نيست.
معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار 
همــدان تاكيد كرد: بانك هــاى صادرات و 
ملت بايــد در جمعبندى شــوراى بانك ها 
و احيــاى واحد هاى راكد نــگاه عميق تر و 

همراه ترى داشته باشند.

وى با اشــاره به اينكه آمار كليدى اقتصادى 
اســتان را ماهانه رصد مى كنيــم ادامه داد: 
چگونــه مى خواهيم تا پايان ســال 5 هزار 
ميليارد تومان سرمايه گذارى ارائه دهيم، بايد 
براى استفاده از رديف هاى اعتبارى كشورى، 
بنياد بركت، بنياد مستضعفين بهره مند شويم.

مديــركل اقتصــاد و دارايى اســتان همدان 
در ادامه با اشــاره به اينكــه مركز خدمات 
اقتصاد و  اســتان در اداره  ســرمايه گذارى 
دارايى استان تشكيل شده است اظهار كرد: 
تا امروز موظف به پيگيرى ســرمايه گذارى 

خارجى بوديم.
ســيدناصر محمــودى ادامــه داد: برخى از 
پروژه هاى ســرمايه گــذارى خارجى مانند 
كيان كرد مالير، فوالد ويان، شــركت شايان 
سام در مالير در استان همدان به بهره بردارى 

رسيده اند.
وى با بيان اينكه در مجموع يك هزار و 562
شغل از طريق ســرمايه گذارى هاى خارجى 
در اســتان همدان ايجاد شــده است ادامه 
داد: امســال ستاد سرمايه گذارى هر 15 روز 

تشكيل مى شود.
مديــركل اقتصاد و دارايى اســتان همدان با 
بيان اينكه با مشــاركت شــهردارى همايش 
ســرمايه گذارى در همدان برگــزار خواهد 
شــد بيان كرد: افرادى كه با سرمايه گذاران 

خارجــى ارتباط دارنــد از ما كارشــناس 
بخواهند.

پرورش  و  آموزش  در  معلم   1601
همدان استخدام شدند

مديركل آموزش و پــرورش همدان نيز از 
جذب يك هزار و 601 نيروى آموزشى در 

اين اداره كل خبر داد.
محمد پورداود اظهار داشت: 501 معلم هفته 
گذشته با آغاز سال تحصيلى جديد با تبديل 
وضعيــت به عنوان معلمــان حق التدريس، 
جــذب اداره كل آموزش و پرورش همدان 

شدند.
وى افــزود: 450 تــن نيز امســال از طريق 
وارد دانشــگاه  سراســرى 1398  كنكــور 
فرهنگيان شدند و 300 تن از معلمان جديد 

نيز از طريق ماده 28 جذب شدند.
پــور داود ادامه داد: در آبان ماه امســال نيز 
350 معلــم، از طريــق آزمون سراســرى 
استخدامى جذب آموزش و پرورش همدان 

مى شوند.
مديركل آموزش و پرورش همدان با اشاره 
به اينكه امسال مشكلى در زمينه كمبود معلم 
در مدارس همدان نداريم، بيان كرد: با وجود 
گذشــت چند روز از آغاز ســال تحصيلى 
جديــد هيچ يك از كالس هاى اســتان بدو 

معلم نيستند.

نمايشگاه خوشنويسى 
در تويسركان گشايش يافت

 سرپرســت اداره ارشــاد و فرهنگ اسالمى تويســركان از برگزارى 
نمايشگاه خوشنويسى به مناسبت هفته دفاع مقدس در تويسركان خبر داد.

على نورعلئيى از برپايى نمايشگاه انفرادى خوشنويسى به مناسبت هفته دفاع 
مقدس خبر داد و اظهاركرد: نمايشــگاه انفرادى خوشنويسى مجموعه آثار 
«محمد كزازى» هنرمند تويســركانى در محل دائمى نمايشگاه اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى گشــايش يافت.وى در گفت وگو با فارس زمان برگزارى 
نمايشــگاه خوشنويسى را از ســوم تا پانزدهم مهرماه با نمايش 25 اثر در 
سبك هاى مختلف اعالم كرد و افزود: عالقمندان مى توانند در ساعات ادارى 
از نمايشگاه بازديد كنند.سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى تويسركان 
در ادامه نقش هنر و هنرمند را در پيروزى هشــت ســال دفاع مقدس حائز 
اهميت دانست و گفت: هنرمندان با بكارگيرى نبوغ و خالقيت خود اهداف 
و آرمان هاى انقالب و شــهدا را به نسل هاى ايران اسالمى انتقال دادند.وى 
تصريح كرد: امروز كه دشمنان با هجمه هاى فرهنگى براى آسيب رساندن به 
جامعه ما با تمام قوا وارد شدند، مى طلبد هنرمندان در راستاى ترويج فرهنگ 

شهيد و شهادت عزم جدى را سرلوحه كار خود قرار دهند.

درخواست كارگروه اشتغال استان از همراهى بانك ها

 بازهم پاى بانك ها در ميان است
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ايميل

برگزارى بيش از 80 عنوان برنامه هفته 
دفاع مقدس در كبودراهنگ 

 كبودراهنــگ- اكــرم حميدى- 
خبرنــگار همدان پيام: بيــش از 80
عنــوان برنامه توســط ســپاه ناحيه 
كبودراهنــگ در هفتــه دفاع مقدس 
در شهرســتان كبودراهنــگ برگزار 

مى شود.
فرمانده سپاه ناحيه كبودراهنگ با بيان 
اين مطلب افزود: هفته دفاع مقدس 
به منظــور تجليل از خودگذشــتى 

جانبازان و شهداى عزيزى كه سربلندى و عزت و افتخار ايران اسالمى 
هستند و به ما منطق (مقاومت) را آموختند كه امروز بايد با بهره گيرى 
از اين منطق در مقابل حربه ها و دسيســه هاى دشمنان نظام ايستادگى 
كنيم بنابراين دفاع مقدس بر گرفته از مسير و حركت عاشورايى است 

و بايد براى هميشه زنده نگه داشته شود.
محمود بداغى در ادامه خاطرنشــان كرد: دفاع مقدس بسيار با اهميت 
است و بايد همه مردم خصوصاً نسل جوان و نوجوان با آن آشنا شوند 

و ياد و خاطره دفاع مقدس نسل به نسل بايد انتقال داده شود.
وى افزود: ترويج روحيه ايثار از خودگذشــتگى و شــهادت بايد در 
جامعه نهادينه شــود و در مقابل تهاجم شبيخون فرهنگى دشمن ياد 
و خاطره شهداى دفاع مقدس بايد زنده نگه داشته شود تا توطئه هاى 

دشمنان مانند هميشه ناكام بماند.
فرمانده ســپاه ناحيه كبودراهنگ در ادامه به مهمترين برنامه هاى هفته 
دفاع مقدس اشــاره كرد و افزود: رژه موتورســواران به همراه ادوات 
نظامى با عنوان اقتدار عاشــورايى، فضاسازى در سطح ناحيه، حوزه 
و پايگاه، فراخوانى گردان بيت المقدس، افتتاح نمايشگاه دفاع مقدس 
حسنى و برگزارى نشست روشنگرى و بصيرتى نواختن زنگ مقاومت 
در مدرسه، ويزيت رايگان در يكى از روستاهاى محروم، بخشودگى 
جرائم ســاخت و ســاز توسط شهردارى و شــوراى شهر، برگزارى 
مسابقات ورزشى و كتابخوانى، همايش امر به معروف و نهى از منكر 
و كوهپيمايى، برگزارى نشســت معرفتــى، بصيرتى و اختتاميه طرح 
جوانه هاى صالحين با حضــور امام جمعه همدان، از جمله مهمترين 

برناه هاى هفته دفاع مقدس در كبودراهنگ است.
وى همچنين خاطرنشان كرد: ديدار رزمندگان و بسيجيان و مسئوالن با 
امام جمعه، غبارروبى مزار شهدا با حضور مسئوالن، برگزارى يادواره 
شــهدا در روستاى سرخاب، بازديد دانش آموزان از موزه دفاع مقدس 
همدان، حضور گردان هاى بيت المقدس و امام حسين(ع) در محل نماز 
جمعه و ســخنرانى قبل از خطبه ها توسط سيدرضا موسوى سرهنگ 
پاســدار، همچنين برگزارى ميقات صالحين و حلقه ســرگروه هاى 
صالحين، برگزارى همايش و نكوداشــت رزمندگان و پيشكسوتان، 
افتتــاح چند پروژه عمرانى و يك پايگاه مقاومت، به مناســبت هفته 

دفاع مقدس از ديگر برنامه هاى هفته مقدس در اين شهرستان است.

آســفالت بيشتر مسيرهاى روســتايى در شهرســتان كبودراهنگ 
نامناسب اســت و در برخى از موارد آسفالت چندان از بين رفته 
و چاله هايــى ايجاد شــده كه رانندگان در اين مســيرها را دچار 
مشــكل كرده است و حتى جان كسانى كه در اين مسيرها حركت 
مى كننــد نيز به دليل وجــود چنين چاله هايى در خطر اســت از 
مســئوالن خواهشــمنديم كه نسبت به آســفالت مجدد برخى از 

راه هاى روستايى اقدام كنند.
بهرامى

بســيارى از مغازه داران كبودراهنگ وســايل داخــل مغازه را به 
پياده رو انتقال مى دهند و عبور و مرور در پياده روها بسيار سخت 
اســت خصوصًا تعميرگاه و بنگاه هاى ماشين كه كل پياده رو را از 
آن خود مى كنند از مســئوالن مربوطــه تقاضا داريم كه براى رفع 

بينديشند. چاره اى  معطلى  اين 
كرمى

پيشــنهادى براى حذف قبض هاى نوبت گيرى كاغذى مراجعين 
بانك ها  در 

طرح ســاماندهى سيســتم ارائه قبــض كاغذى بــراى در يافت 
نوبــت در بانك ها هزينه هاى زيادى به خــود اختصاص مى دهد. 
بخصوص اســتفاده كاغذ كــه كمبود آن در جامعه جدى اســت 
بنابراين پيشنهاد مى شــود با استفاده از تكنولوژى روز اين روش 

در بانك ها به شــكل الكترونيكى و با اثر انگشت انجام شود. 
اظهار نظــر فردى كه در زمينه سيســتم هاى امنيتى و الكترونيكى 
فعاليــت دارد درگفتگو با همدان پيام شــماره فــرد مورد نظر در 

است. محفوظ  روزنامه 

دســت اندركاران تاكســيرانى همدان به قيمت كرايــه رانندگان 
نظارت بيشــترى داشته باشــند چرا كه طبق قانون مصوب اداره 
تاكســيرانى كرايه در مســير هاى كوتاه رعايت نمى شود. و اكثر 

راننده ها مابقى كرايه را به بهانه گران شــدن روزانه اجناس بر 
نمى گرادانند.

همدان پيام روزنامه  دفتر  با  تلفنى  تماس 

روستاى اكنلو ميزبان دومين آيين 
سنتى شيره پزى

 به مناسبت هفته گردشگرى دومين آيين سنتى شيره پزى ششم مهرماه در 
روستاى هدف گردشگرى اكنلو در كبودراهنگ برگزار خواهد شد.

رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى كبودراهنگ گفت: 
به مناســبت هفته گردشگرى دومين آيين سنتى شيره پزى ششم مهرماه 
در روســتاى هدف گردشــگرى اكنلو در كبودراهنگ برگزار خواهد 

شد.
مهدى غالمى در گفت وگو با فارس برگزارى آئين بازى هاى بومى ـ محلى 

در اين روســتا را از ديگر برنامه ها دانست و گفت: بازارچه محلى روستاى 
اكنلو همراه با سوغات و صنايع دستى در اين روز برپا خواهد بود.

رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى كبودراهنگ با اشاره به 
انتخاب برترين خوشه انگور در اين روز يادآور شد: با توجه به اينكه پايگاه 
تحقيقاتى انستيتو پاستور ايران كه در سال 1331 در روستاى توسط پروفسور 
بالتازار استقرار يافت، احتمال دارد رئيس انستيتو پاستور ايران هم در اين روز 

مهمان روستاى اكنلو باشد.
وى در پايان گفت: شهرستان كبودراهنگ 234 اثر تاريخى دارد كه 121 اثر 
ثبت ملى شده است كه از اين ها دو غذاى محلى «ايران شوربا» و «آش محلى 

غزياقى» نيز در زمره آثار ناملموس ثبت ملى شده است.

اهداى اعضاى بدن جوان 33 ساله نهاوندى
 رئيس شبكه بهداشت و درمان نهاوند گفت: با اقدام خداپسندانه خانواده مرحوم رحيم همتى نيا ، اعضاء 

بدن اين جوان 33 ساله نهاوند به تعدادى بيمار نيازمند اهداء شد.
دارابــى افــزود: مرحــوم همتــى نيــا 33ســاله  و ســاكن روســتاى گنبدكبــود از توابــع بخــش زريــن دشــت 
نهاونــد بــود كــه بــر حادثــه در حيــن شــنا دچــار ضربــه مغــزى شــده بــود و دريكــى از  بيمارســتان هــاى 

تهــران بســترى مى شــود.
وى افــزود: پــس از صحبــت بــا اعضــاى خانــواده ايــن جــوان 33 ســاله در خصــوص پيونــد اعضــا، 
ــه تأييــد مــرگ مغــزى، تحــت عمــل  ــواده، وى  و پــس از مراحــل مربــوط ب ــا رضايــت كامــل خان ب
جراحــِى برداشــت اعضــا قــرار گرفــت و عمــر دوبــاره اى بــه تعــدادى بيمــار نيازمنــد پيونــد عضــو، 

بخشــيد.

 روســتاى چولك قپانــورى و اصلى 
نهاوند  از توابــع بخش مركزى با فاصله 
7 كيلومترى از مركز شهرستان  قرار دارد. 
منبع آب آشاميدنى آب اين روستا از يك 
حلقــه چاه عميق تامين مى شــود كه به 
گفته اهالى چندين دهه، چيزى در حدود 
40 سال اســت كه اين چاه حفر و از آن 

استفاده مى شود.
اهالــى از آلوده بودن ايــن چاه و آبى كه 
به  مصرف شرب آنها مى رسد ، نگرانند.

آنها مــى گويند اطراف ايــن چاه تقريبا 
در 10مترى آن چند ســاختمان جديد بنا 
شده كه ســاكنان آن مى گويند چاههاى 
دستشويى  اين خانه ها  تخليه نمى شود 
و ظاهرا كشنده چاه سبب تخليه  اين چاه 
دستشويى به چاه  عميقى مى شود كه از 

آن شرب مى كنند.
شوراى روســتا هم مى گويد: زمين هاى 

كشاورزى اطراف چاه هم در آلوده بودن 
اين چاه موثر است و كودهاى كشاورزى 
شــيميايى كه به زمين داده مى شــود از 

طريقى وارد اين چاه مى شود.
داوود ســورى مى گويد: حدود4 هكتار 
زمين كشــاورزى تقريبا در 10 مترى اين 
چاه عميق قرار دارد كه بر اساس  آخرين 
نتيجه آزمايش ها بيشترين آلودگى آب بر 
اثر همين كودهاى شيميايى است كه زمين 
ها از آن تغذيه مى شوند و با جريان آب 

به داخل چاه راه پيدا مى كند.
ســورى مى گويد: در حال حاضر اهالى 
دو روستاى چولك قپانورى و اصلى آب 
آشــاميدنى مورد نياز را از روســتاى باال 
دست محمد آباد تامين مى كنند كه روزانه 
2تا 3 بار اين مســير را تــردد مى كنند و 

با موتور، وانت و... آب جابجا مى كنند.
اما تا حاال فصل گرما بوده و از اين به بعد 

هوا سرد مى شود و انتظار داريم مسئوالن 
حركتى براى اتمام اين مشكل انجام دهند.

سورى مى گويد: به آبفاروستايى مراجعه 
كرده ايم كه نبود اعتبارات مانع اجراى كار 
شده است و فرماندار هم در بازديدى كه 
داشته است وعده حل مشكل را داشته كه 

اميدواريم به زودى به نتيجه برسد.
يكى از اهالى مى گويد: مشــكل آلودگى 
آب آشــاميدنى چولك 2سال است كه به 
اوج خود رسيده و با ســاخت اين بناها 
در اطراف چاه شرايط را بدتر كرده است 
و اين آب غير قابل اســتفاده براى شرب 

است.
مردم مجبورند از يك شيرآب فرسوده كه 
در محل قبرستان روستاى محمد آباد در 
باالدست اين روستاست آب شرب مورد 

نياز تامين مى كنند.
آنهــا مى گويند: بارندگــى هاى بهار هم 

ســبب مى شــود حجم قابل توجهى از 
فاضالب نهاوند از طريق كفراج و ده بوره 
وارد اين روســتا و چاه آب آشاميدنى آن 

شود.
ظاهرا اصــول حفــر اين چــاه چندان 
كارشناسى نبوده و با توجه به قديمى بودن 
چاه نياز به بازنگرى  براى تامين سالمت 

اين آب دارد.
خانم مالمير يكى از كســانى اســت كه 
مادرش در اين روســتا زندگى مى كند او 
مى گويد: مادر من ســن باال است و آب 
شرب مورد نياز را از نهاوند حمل و براى 
مصرف يــك هفته  به چولك مى برم اما 

اين موضوع تاكى بايد ادامه پيدا كند؟ 
چشــمه آبى در ورودى روستاســت اگر 
همين چشــمه را اقدام كننــد مى توانند 
از آن بعنوان منبع  آب آشــاميدنى روستا 

وحفر چاه جديد استفاده كنند.

آبفار  مديــر  امــا 
روســتايى نهاوند 
بــا رد آلوده بودن 
آب  اين  ميكروبى 
مــى گويــد: آب 
ايــن چــاه آلوده 
را  ايــن  نيســت 
آزمايش هاى اخير 
بهداشــت تاييــد 
نزديك  و  كند  مى 

بودن ساختمان هاى حريم اين چاه دليل 
بر آلودگى آب نيست نتيجه آزمايش ها را 

دانشگاه علوم پزشكى هم تاييد مى كند.
ابراهيــم طاهرى با بيان اينكه نمى شــود 
جلوى شايعات را گرفت ، مى گويد: اگر 
آب آلوده باشــد ما نبايد منتظر بمانيم تا 
مردم بگويند وظيفه داريم خودمان اقدام 

كنيم . 

در حــال حاضر هم ايــن آب هيچ گونه 
آلودگــى ميكروبى نــدارد و دنبال محل 
اعتبــارى و اعتبــار آن هســتيم و برنامه 
حفرچاه جديد و مخزن هم در دستور كار 
است كه مراحل اجرايى آن زمان بر است 
و پس از مراحل ادارى كه تصور مى شود 
3ماهى به طــول بيانجامد ، اقدامات الزم 

اجرايى خواهد شد.

 انســان؛ به عنوان يك فــرد اجتماعى، 
عالوه بر نيازهاى اساسى جمعى چون بودن 
در كنار ديگر افراد جامعه، نياز به آرامش و 
سكون در زندگى خود دارد. اين موضوع كه 
چگونه آرامش و ســكون در زندگى ايجاد 
گردد به باورها و شــيوه زندگى شخصى 
افراد بستگى دارد. در علم روانشناسى اين 
موضوع ارائه مى شــود كه در تئورى ايجاد 
يك مكان معمارى مهم ترين موضوع توجه 
به نياز كاربران باتوجه به نوع كاربرى است 
كه شاكله فضا را شــكل مى دهد. بودن در 
خانــواده، اجتماع، دوســتان و ديگر موارد 
همگى داراى شــاخصه هايى در خصوص 
نوع و نحوه حضور دارد. سكون و آرامش 
بحثى اساسى در برخورد با ايجاد يك فضا 
براى انسان است كه با حضور در آن بتواند 
به مسائل اساسى روحى خود چون سكون 

برسد.
در معمارى گذشــته؛ توجــه فراوانى به 
انســان و نوع نيازهاى او داده مى شــده 
حياط  چون  موضوع  كوچكترين  اســت. 
خانه تا بزرگترين قســمت يك شهر چون 
ارسن اصلى شــهر باتوجه به نياز انسان و 
مسأله برآورده كردن آن نياز طراحى و اجرا 
مى شــده است. همانگونه كه بزرگان علم 
معمــارى در اين خصوص نظر مى دهند، 
معمارى گذشته ايران به شدت نياز محور، 
عملكردى و پاسخگو در جهت كاربرى به 
نام انسان ارائه شــده است. اينكه بتوان با 
زمان شناسى، روان شناسى، عملكردشناسى 
و نيازشناسى دست به طراحى و اجرا زد، 
خصيصه اى است كه در معمارى به عنوان 
اساس كار معرفى مى گردد. معمار در اين 
زمينه فردى است كه عالوه بر موضوعات 
روانشناسى، جامعه شناسى، فرهنگ شناسى 
و ديگــر موارد بايد نيازهاى انســان را در 
فضاى معمارى برآورده مى ساخته كه اين 
موضع در معمارى گذشته اين سرزمين و 

شهرى چون همدان بسيار مشهود است.
حياط خانه؛ در واقع مفصل اساســى خانه 
در ارتباط بين فضاهاى داخلى و همچنين 
مهم ترين فضا در انجام بيشتر عملكردهاى 
خانواده بوده اســت. نوع شــكل گيرى و 
شاكله فضاى حياط در اقليم هاى متفاوت 
چهره هاى متفاوت معمارى را به خود مى 
گيرد. بارزترين اين فــرم ها، حياط هايى 

مى باشــند كه در نواحى گرم و خشــك 
وجود دارند و در واقع ديگر حياط در اين 

نوع معمارى تبديل به حيات شده است.
 حياط، فضايى اســت كــه در آن بانوى 
خانــه به كارهــاى روزانــه زندگى خود 
بدون هيچ مشكل فرهنگى و عقيدتى مى 
پــردازد؛ فرزندان به بازى و انجام كارهاى 
روزانــه خود و پدر خانــواده نيز از ديدن 
خانــواده خود در محيطى امن و محافظت 
شــده احساس آرامش مى كند. حياط يك 
ويژگى اساسى براى انسان به همراه دارد و 
آن اين است كه فضايى ايجاد شده است به 
دور از همهمه هاى بيرون و محصور شده 
در جهت امنيت و با وجود عناصرى چون 
گياه و آب پرداخته شده است براى آرامش 
احســاس. تمامى اين موارد به سويى مى 
رود كــه فرد در زمانى از روز در گوشــه 
اى از حياط نشسته و از سكوت و آرامش 
با داشــتنى خيالى امن از خانواده زمانى را 

براى تفكر سپرى نمايد.
 حياط در همدان؛ فرم مخصوص به اقليم 
خود را دارد، اما در خصوص نوع معمارى 
كه انســان را به آرامش و ســكون دعوت 
نمايد هيچ تفاوتى با ديگر معمارى هاى اين 
سرزمين ندارد. همان امنيت، محصوريت، 
خيال آسوده خانواده، سبزينگى و حضور 
آب به عنوان حيات خانه، آرامش و سكون 
را بــراى كاربران خود بــه همراه دارد. در 

همدان حياط هــا به صورت گودال باغچه 
و از تمام طرفين بسته وجود ندارد معموال 
از يك الى دو طــرف داراى فضاى خانه 
و همســايه و از طرفــى داراى ديوارى به 
ســمت معبر گذرى خود دارد. افراد على 
الخصوص كودكان عمر خــود را در اين 

حياط سپرى مى كردند.
 لفظ "مى كردند" از آن جانب به گذشــته 
اشــاره دارد كه اكنون اين موضوع وجود 
ندارد، شــايد براى عده كمى باشــد. مى 
توان به اين فضــاى معمارى لفظ مفصل 
پيوستگى ديگر فضاهاى خانه و همچنين 
محملكده بيشــترين اتفاقات زندگى يك 
خانواده اشاره كرد. جايى كه بيشتر اعمال 
خانــواده در آن انجام شــده و كودك در 
آن، كودكى اش را سپرى مى نمود. فضايى 
كه مملؤ بود از آرامش، ســكون و تفكر، 
تفكرى كه اسالم در كتاب آسمانى خود به 

آن اشارات زيادى فرموده است. 
معمارى؛ كه باعث اين موضوع شده است 
عوامــل مختلفى را گرداگــرد خود جمع 
نموده اســت تا به اين آرامش و ســكون 
تحقق اعطا كرده اســت. فضايى محصور، 
تزييناتى ســاده، استفاده از هندسه كامل و 
كاربردى، منظور دانســتن شرايط اقليمى، 
حضور ســبزينگى گياه و رنگ هاى ملّون 
گل ها، حضــور آب و صداى گوشــنواز 
آن، تلطيف هواى فضا به واســطه آب و 
گياهان و چه بســا النه كردن پرنده اى زيبا 

اين موضوع را تشــديدتر مــى نمود. اين 
الگو در معمارى خانــه هاى همدان ادامه 
داشته است. خانه به عنوان سلول اول و به 
دنبال آن محله، مركز محله، مركز مناطق و 
در نهايت ارســن اصلى شهر نيز اين گونه 
از يكديگر تســرى يافته انــد. مركز محله 
در همــدان يا همان چمن هــاى معمارى 
و شهرسازى گذشــته همدان نمونه همان 
حياط خانه اى است كه با پيش رو گذاشتن 
عوامل معمارى كاربران را به ارامش دعوت 
مى نموده اســت. چمن خود قلب حيات 
بخشى براى تشكلى بزرگتر به خانواده هاى 

همدانى خدمت مى كرده است.
 اكنون معمارى؛ همدان خالى از فضاهاى 
آرامش اســت. آپارتمان هاى سر به فلك 
كشــيده، مجتمع هــاى ادارى و تجــارى 
كه  حياطى  بــراى  يارايــى  عظيم الجثــه 
بتواند حيات ببخشــد نگذاشــته اند. اگر 
هم حياطى وجود داشــته باشد در احاطه 
بلندمرتبه ســازى هاى همدان چون طفلى 
ترســان اســت كه تنها نقش كنونى وى، 
پاركينگ و انبارى است. حياط براى ايجاد 
آرامش و ســكون ديگر وجــود ندارد. اما 
انســان همان انسان است. انسانى كه هنوز 
به دنبال هويت و گذشته خود در معمارى 
گذشته به دنبال نقطه هايى قدرتمند در به 
كارگيرى دوباره آن اســت. ديگر راهى به 
بازگشت نيز نيســت اگر هم باشد، توانى 
عظيــم، زمانى بلنــد و هزينــه اى فراوان 
مى طلبد. آن انســانى كــه آرامش مند بود 
و ســكون را براى زندگــى خود واجب 
مى دانســت اكنون نيز در حال استفاده از 
اين مكان ها است، اما سؤال اينجاست كه 
حياط براى فرد همدانــى به چه كاربرى 

تبديل شده است؟
حياط كنونــى؛ تغيير چهره فضاها و بهتر 
اســت بگوييم مكان هايى كه براى انسان 
ســكون و آرامش را ايجــاد مى كنند در 
چهره شهر ديده مى شــود. اما نقش اين 

مكان ها بيشتر از هميشگى بودن موقتى، 
مقطعى و شــريك بودن بــا تمامى افراد 
شهر اســت. بلوار ارم، بلوار كاج، جاده 
حيدره، تپــه عباس آباد و ديگر نقطه هاى 
شهر همدان، كه افراد براى سپرى كردن 
زمان خود در جهت استراحت و آرامش 
به واســطه ماشــينى كه خود برهم زننده 
تمامى اين موضوعات بوده است، انتقال 
يافته و به صورت موقت و مصنوعى اين 
برآورده  را  خود  انسانى  اساسى  نيازهاى 

ميسازند. 
نكتــه قابــل تأمــل لفطى به نــام "حس 
مكان" اســت كه يك فضاى معمارى بايد 
ويژگى هايى اساســى داشته باشد تا بتواند 
كاربر را به اين آرامش و ســكون برساند. 
حياط بــا ويژگى هاى خود اين توانايى را 
داشــت و اكنون بلــوار ارم بايد اين تعلق 
و حــس مكان را به افراد بدهد و ســؤال 
اينجاســت كه مى تواند بدهد؟ شايد بايد 
بازگشت؛ به معمارى گذشــته، به نكات 
ارزشمند آن، به از خودگذشتگى و ترجيح 
دادن زمين و خانه بزرگ در پايين شــهر 
به جاى آلونكى چند مترى در باالى شهر. 
شايد آغاز توجه به انسان و نيازهايش، به 
خانواده، به كــودك و زندگى باعث گردد 
فرهنــگ باال و پايين شــهر كــه از جانى 
متمولين بر قشــر ضعيف گذاشته مى شود 
برداشته شود. شايد آرزوى داشتن واحدى 
چند مترى در باالى شهر به داشتن خانه اى 
بزرگ درپايين شهر وضعيت كنونى روانى 

انسان ها را آرامش ببخشد.
 مرحوم اســتاد محمدكريــم پيرنيا؛ اكنون 
مى بايد از نكات مثبت معمارى گذشــته 
به ويژه خانه ها بهره برد و آن را با روش هاى 
نوين ســاختمانى و نيازهاى امروز مردم 
هماهنگ ساخت. ما بايد به فكر معمارى 
روستاها و شــهرهاى كوچك باشيم. همه 
معمارى ما در شــهرهاى بــزرگ و تهران 

خالصه نشده است.

بررسى جاى خلوت و سكون در خانه هاى همدان

روزى اينجا 
حياط داشت

مدير آبفاروستايى نهاوند:

آب شرب چولك آلود گى ميكروبى ندارد
■  براى حفر چاه و مخزن روستا منتظر محل اعتبارى هستيم

على مرادى پسند 
عضو هيأت علمى موسسه آموزش 

عالى عمران و توسعه

اميرحسين دلير 
كارشناس مهندسى معمارى

@bazarehamedan اگر به دنبال آگهى هاى 
استخدامى  مى باشيد

لطفاً  به كانال تلگرامى 
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نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

دكتر اميرحسين فرشچيان 
مدرس دانشگاه
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كارشناسان مسائل سياسى 
سامانه ثبت دارايى مقامات

 پيدا و پنهان اعالم اموال مسئوالن
 اين روزها مبارزه با فســاد و حاكميت شفافيت در اركان مختلف 
كشور با جديت بيشترى دنبال مى شود، بعد از برگزارى علنى محاكم 
قضايى مفسدان و اخالل گران اقتصادى، از سامانه ثبت اموال و دارايى 
مقامات نيز رونمايى شــد كه بر اساس آن مســئوالن ظرف يك ماه 
فرصت دارند، امــوال و دارايى هاى خود را در اين ســامانه اظهار و 

ثبت كنند.
به گزارش فرارو، به اعتقاد كارشناسان اقدامى كه در راه اندازى سامانه 
ثبت اموال و دارايى مقامات انجام شــد، قدم بســيار مهمى در راستا 
مبارزه با فســاد و ايجاد شفافيت است، از سويى در اين زمينه مى توان 

به برخى از تجربيات كشور هاى همسايه اشاره كرد.
در كشور افغانستان چنين سامانه اى وجود دارد، در اين كشور اداره اى 
به نام اداره عالى نظارت بر تطبيق ســتراتيژى مباره عليه فساد ادارى 
وجود دارد كه ليســت تمام دارايى هــاى منقول، غير منقول و ... تمام 

مسئوالن عاليرتبه دولت افغانستان در آن درج شده است.
بر اســاس اطالعات مندرج در اين سامانه، اشرف غنى رئيس جمهور 
افغانستان در بانك هاى اين كشور در سال 94 و قبل از پذيرفتن سمت 
خود 320 ميليــون افغانى و در بانك هاى خارجى نيز 71 هزارو 582

دالر پول داشــته است، همچنين مقامات دولتى بايد حتى اگر حسابى 
دارند كه در آن موجودى هم نيست، حتما بايد اعالم كنند.

حجت االسالم حميد شــهريارى معاون آمار و فناورى اطالعات قوه 
قضائيه در مراسم رونمايى از سامانه ثبت اموال و دارايى مقامات گفت: 
«بايد مسؤوالن تعهد بدهند كه ليست اموال خود را بدهند و اين شرط 
تصدى ها است، از سويى به غير از اصل 144 و فهرست مربوطه، 24

عنوان و مســؤوليت شامل اين قانون مى شــوند و بايد اموال خود و 
خانواده را ثبت كنند.»

معــاون آمار و فناورى اطالعات قوه قضائيه گفت: «در فهرســت 24
عنوان، نمايندگان مجلس اعضاى مجمع تشــخيص نظام و شــوراى 

نگهبان، تا رده مدير كلى در سازمانها را شامل مى شود.»
وى افــزود: «زمان ثبت نام قبل و بعد از هر دوره خدمتى اســت و در 
ســامانه ظرف يك ماه پس از اتمام مأموريت بايد اقدام شود تا پس از 
ارسال به رئيس قوه قضائيه به اموال خود و خانواده آنها رسيدگى مى 
شود.»حجت االسالم شهريارى اضافه كرد: «مسئوالن به مدت يك ماه 
يعنى تا يكم آبان ماه 98 مســوالن مهلت اعالم اموال خود را دارند و 
مســؤوالنى كه بعد از اجراى قانون يعنى بعد از 29 آذر 94 عهده دار 
مسؤوليت شده اند و دوره مسؤوليتشان تمام شده بايد اموال را اعالم 
كنند. همچنين حدود 250 هزار نفر شامل اين قانون مى شوند تا اموال 

خود را ليست و اعالم كنند.»
 اگر كسى اموال خود را اعالم نكند

از قانون تخطى كرده است
ناصر ايمانى كارشناس مسائل سياسى با اشاره به اينكه سامانه شفافيت 
اعــالم اموال مســئوالن يك قدم روبه جلو اســت، گفــت: «اين خود 
نشان دهنده آن است كه عزم مبارزه با فساد در اركان كشور وجود دارد، 
در چنين شرايطى مســئوالن و مقامات بايد بر اساس قانون عمل كرده 
و اموال خود را اعــالم كنند، در غير اين صورت دچار تخطى از قانون 
شده اند.»وى با تاكيد بر اينكه راه اندازى چنين سامانه يك پيام صريح براى 
مســئوالن به دنبال دارد، افزود: «آن ها در مى يابند كه اموال و دارايى هاى 
خود و بستگانشان رصد مى شود و بايد مواظب اعمال و اقداماتى كه انجام 
مى دهند، باشند، چرا كه هرگونه دارايى  واموال مشكوك مورد رصد قرار 
مى گيرد.»ايمانى با بيان اينكه نبايد انتظار 100 درصدى داشته باشيم تا اين 
سامانه در همان ابتداى كار به تمامى انتظارات پاسخ دهد، اظهار داشت: 
«در مجموع بيش از 2، 3 هزار نفر از كارگزاران حاكميت وجود دارند كه 
بايد در اين ســامانه اموال خود را اعالم كنند، كه به نظر مى رسد در يك 
ماه مهلت تعيين شده بيش از 90 درصد افراد، اين اقدام را انجام بدهند.»
 راستى آزمايى اين اطالعات بر عهده قو قضائيه است

اين كارشناس مسائل سياسى با اشــاره به اينكه اين عدم انتطار 100
درصدى به اين معنا نيست كه فرايند اعالم اموال ممكن است طوالنى 
شود، بيان كرد: «بلكه اين افراد از قانون مطلع هستند و بايد اين تكليف 
قانونــى را انجام دهند، همچنين چون در اين موضوع مردم نيز دخيل 

نيستند، بايد فرجام كار زودتر مشخص شود.»
وى با تاكيد بر اينكه مرحله مهم راستى آزمايى اين اطالعات اعالمى 
از سوى مسئوالن است، گفت: «بر طبق قانون بعد از اتمام مهلت يك 
ماهه قوه قضائيه مســئوليت راستى آزمايى اين اطالعاتى كه مسئوالن 
بر پايه آن اموال و دارايى هاى خود را اعالم كردند، را بر عهده دارد.»

شايعه تاييد حكم فريدون تكذيب شد
 على رغم انتشــار شــايعاتى مبنى بر تاييد حكم حسين فريدون، 
سرپرست دادگاه تجديد نظر از ادامه رسيدگى به پرونده وى خبر داد.

در پى انتشار شايعه تاييد حكم حسين فريدون در دادگاه تجديد نظر 
از  ســوى برخى رسانه ها خبرنگار ايســنا در تماس با حسين لطفى 
سرپرست محاكم  تجديدنظر  جزييات بيشتر از اين خبر را جويا شد 
كه وى پاسخ داد: پرونده در حال رسيدگى است و هيچ گونه تصميمى 

پيرامون آن اتخاذ نشده است.

گفت وگو با شبكه تلويزيونى اى بى سى نيوز آمريكا
روحانى: توپ در زمين آمريكاست

 رئيس جمهور اتهامات آمريكا مبنى بر دخالت ايران در حمله به يكى از 
تاسيسات نفتى عربستان را كامال بى اساس خواند و از آمريكا و سه كشور 
اروپايى خواست با توجه به تجهيزات و ماهواره هايى كه براى رصد منطقه 
دارند، به جاى اتهــام زنى، هر مدركى كه دارند اعالم كنند تا دنيا درباره 

بى اساس بودن اتهامات آنها قضاوت كند.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى، در پاسخ به 
سوالى درباره افزايش تنش ها در منطقه و بدتر شدن وضعيت يمن، گفت: 
من هم فكر مى كنم در حال نزديك تر شــدن به يك نقطه بدتر هستيم و 

راه حل اصلى آن اين است كه ريشه تنش را بخشكانيم.
رئيس جمهور همچنين در پاسخ به پرسشى درباره تحريم هاى ضد ايرانى 
دولت آمريكا، اظهارداشــت: دولت آمريكا بايد فكر كند در دوره اى كه 
تحريم هاى شديدى را عليه ايران اعمال كرده، چه سودى برده است؟ اين 
اقدام آمريكا به ضرر خود آمريكا، كشورهاى طرف تجارى ما و مردم ايران 
است و از سوى ديگر با اعمال اين نوع از تحريمها عليه مردم، دست به 

تروريسم اقتصادى زده است.
روحانى با بيان اينكه تحريم ها، بيماران، كودكان و همه مردم را تحت فشار 
قرار داده و صريحاً مى گويم كه اين نوع تحريم نمى تواند ادامه پيدا كند و 
آثارش بســيار خطرناك و مخرب خواهد بود، گفت: آمريكا فكر مى كرد 
كه با اعمال تحريم، مردم ايران را عليه حكومت و دولت تحريك مى كند 
اما امروز كامًال روشن شده كه مردم با كمال هوشيارى مى دانند كه مقصر 
اصلى آمريكاســت و دولت و حكومت ايران هيچگونه تقصيرى ندارد.

رئيس جمهور خاطرنشان كرد: ايران طبق 16 گزارش آژانس بين المللى 
انرژى اتمى به تمام تعهداتش عمل كرده و تحريم آمريكا خالف قانون و 
قطعنامه شوراى امنيت است. بنابراين هر چه از زمان اين تحريم مى گذرد 
نتيجه اش افزايش نفرت مــردم از حكومت آمريكا و تقويت وحدت و 

استحكام داخلى است.
روحانى اضافه كرد: البته مردم در فشــار زندگى خواهند بود، اما آنچنان 
اقتصاد ايران خودش را با تحريم جديد آمريكا منطبق كرده كه در 3 ماهه 
اخير، مسير رشــد اقتصادى آغاز شده است در حالى كه در ماه هاى قبل 
رشد اقتصادى منفى بود.رئيس جمهوردر پاسخ به سوالى درباره احتمال 
گفت و گوى تلفنى ميان روســاى جمهورى ايران و آمريكا اظهارداشت: 
آقاى ترامپ خوب است اول به تعهداتى كه در سال 2015 دولت آمريكا 
متعهد شده، عمل كند و آن وقت اگر نياز به تلفن باشد با همديگر صحبت 
مى كنيم. اما ابتدا بايد بگويد چرا تعهد دولت آمريكا و قطعنامه 2231 را 
بدون دليل نقض كرده است و اين داليل را به صراحت به مقامات سازمان 
ملل بگويد. همين امروز دبير كل ســازمان ملل به صراحت به من گفت 
كه آمريكا قطعنامه شوراى امنيت را نقض كرده است و همه دنيا مى دانند. 

بنابراين آن كه بدهكار است و توپ در زمين اوست، آمريكاست.

مقاومت سربازان ايرانى مانع تعرض دشمن 
به كشور شد

 جانشــين فرمانــده نيــروى زمينــى ارتــش پايــدارى، ايثــار و مقاومــت 
ســربازان را عامــل جلوگيــرى از تعــرض دشــمن بــه نظــام دانســت.

بــه گــزارش ايســنا، اميرســرتيپ نــوذر نعمتــى گفــت: نــام ســرباز يــادآور 
ــى  ــا چيزهاي ــت و اين ه ــردى اس ــجاعت و جوانم ــداكارى، ش ــار، ف ايث
ــور  ــن انســان خط ــه ذه ــنويم ب ــرباز را مى ش ــه س ــى كلم ــه وقت اســت ك

مى كنــد.
ــان  ــار و از ج ــت، ايث ــدارى مقاوم ــد: پاي ــادآور ش ــه ي ــى در ادام نعمت
ــدان مســلح  ــا دن ــمن ت ــد دش ــه باعــث ش ــود ك ــربازان ب ــتگى س گذش
نتوانــد تعرضــى بــه جمهــورى اســالمى وارد كنــد كــه جبــران ناپذيــر 

باشــد.

علما و خبرگان بايد در صف اول
 دفاع از واليت باشند

 رئيس مجلس خبرگان تاكيد كرد كه علما بايد در صف اول دفاع از واليت 
مواضع سياسى و اجتماعى رهبر معظم انقالب را بيان كنند.

به گزارش ايســنا، آيــت ا... احمد جنتى با بيان اين كــه «علما و خبرگان بايد 
در صف اول دفاع از واليت باشــند» اظهار كرد: آن ها بايد مواضع سياســى و 

اجتماعى رهبر معظم انقالب را به همه مردم بيان كنند.
وى تاكيد كرد: وظيفه خبرگان اين است كه از واليت دفاع كند و مواضع واليت 

را كامال رعايت كند.
وى با بيان اين كه «وظيفه خبرگان حفظ و دفاع از واليت و پياده سازى مواضع 
واليت اســت»، اظهار داشت: ما بايد در صف اول باشيم. همه بايد اين كار را 

انجام دهند، ولى اولويت با علما و خبرگان است.

مذاكره تنها راه براى آشتى است
 وزير امور خارجه آلمان، مذاكره را تنها راه براى آشــتى دانســت و گفت: 
زمانــى مى توانيم مذاكره را مفيد بدانيم كه هيچ نوع شــرطى براى آغاز چنين 

گفت وگوى مستقيمى وجود نداشته باشد.
بــه گزارش ايلنا ، هايكو ماس در ســخنرانى خود دربــاره مذاكره ميان 
ايــران و آمريكا گفت: مذاكره ميان ايــران و آمريكا تنها راه ممكن براى 

است. آشتى 
وى در ادامه افزود: زمانى مى توانيم مذاكره را مفيد بدانيم كه هيچ نوع شــرطى 

براى آغاز چنين گفت وگوى مستقيمى وجود نداشته باشد. 
اين در حالى است كه حسن روحانى رئيس جمهور كشورمان در سخنان ديروز 
خود در ســازمان ملل به صراحت تاكيد كرد كه ايران در شرايط تحريم تن به 

مذاكره نخواهد داد.

آگهى مناقصه عمومى (مرحله اول) نوبت دوم 

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى  استان همدان 

روستا/عنوان پروژه
مجتمع

مدت اجرا   شهرستان
(ماه) 

مبلغ اوليه    
(ريال)

شاخص 
تعديل

مبلغ ضمانتنامه 
(ريال)

حداقل 
رتبه

تهيه مصالح

حفارى چاه 
مكانيكى 

جنت 
آباد

كاوشهاى 338,300,000دارد36,765,145,712اسدآباد
زمينى

پيمانكار

شركت آب و فاضالب روستائى استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانى خود پروژه هاى ذيل را طبق نقشه و مشخصات فنى 
موجود براساس فهرست بهاى سال 1398 از طريق برگزارى مناقصه عمومى و سامانه تداركات الكترونيكى دولت بصورت يك مرحله ايبه 

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

 انجام پروژه همسان اجرايى به مبلغ 30٪ مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضايت نامه از كارفرما ضرورى است .
 ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه حداقل بايد به مدت 90روز معتبر بوده و براى 90روز ديگر قابل تمديد باشد.

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

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

فوق االشاره و دريافت گواهى امضا الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه انجام دهند.
 كليه واجدين شرايط مى توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكر از مورخه 98/7/4 تا مورخ 98/7/8 دريافت 
و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 مورخ 1398/7/18 نسبت به بارگزارى 
اسناد به صورت فايل PDF در سامانه اقدام نمايند. در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار) در پاكت مهر 

و موم شده تا ساعت 14 مورخ 1398/7/18 به دبير خانه شركت الزامى مى باشد .
 بازگشائى پاكات پيشنهادى در روز شنبه مورخ 1398/7/20 راس ساعت 9 در محل كميسيون معامالت اين شركت طبق آدرس مزبور 

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

 الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف 
، ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد .

 به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادات مشروط ، مخدوش 
و پيشنهاداتى كه خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

 تبيعت از دستور العمل ايمنى و داشتن گواهى ايمنى (HSE) الزامى است.
 ورود پيشنهاد دهندگان با معرفى نامه به كميسيون مجاز مى باشد.

 برنده بايد داراى كد معامالتى از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمى باشد .
 آدرس شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان : بلوار آيت ا.. كاشانى-روبروى مسجد چهار باب الحوائج-بلوك يك

www.iets.mporg.ir :پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور 
www.Abfarhamedan.ir  :   شركت آب و  فاضالب روستائى استان همدان 

شماره مناقصه : 983023
روز شنبه مورخ : 1398/7/6

بدون آب ، كتاب زندگى را بايد بست

آگهي مزايده

فيض ا.. اسدپور - رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان نهاوند استان همدان 

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان نهاوند قصد دارد يك باب مغازه تجارى به مساحت 
26 مترمربع واقع در خيابان خاقانى مربوط به موقوفه جليل اميدى را از طريق مزايده 
وديعه  و  ريال  مبلغ 5/000/000  ماهيانه  پايه  اجاره  با  الى 98/7/18  مورخ 98/7/3  از 
20/000/000 ريال به اجاره واگذار نمايد متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر 
به اداره اوقاف واقع در خيابان كمربندى يا با شماره تلفن 33233358 تماس حاصل 

فرمايند.(م الف 157)

 الزمــه و اســاس اســتمرار پيشــرفت 
ــتادگى و  ــدا»، «ايس ــر خ ــوكل ب ــور، «ت كش
ــه  ــاد ب ــده»، «اعتم ــه آين ــد ب مقاومــت»، «امي
جوانــان بويــژه جوانــان انقالبــى»، «وحــدت 
و انســجام آحــاد مــردم بخصــوص در ميــان 
ــى از  ــت واقع ــالب»، «حماي ــاى انق نيروه
توليــد داخلــى» و «قطــع اميــد كامــل از 

ــت. ــگان» اس بيگان
ــدار  ــالمى در دي ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
منتخبــان ملــت در مجلــس خبــرگان گفتنــد: 
برخــى اوقــات بــه دليــل برخــى مشــكالت 
در جامعــه، برخــى بــزرگان و محترميــن 
دچــار دســتپاچگى مى شــوند در حالــى 
كــه بايــد بــه خــدا تــوكل، و بــا تــالش آن 

ــرد. ــرف ك مشــكل را برط
رهبــر انقــالب اســالمى بــا اشــاره بــه 
الطــاف الهــى در چهــل ســال گذشــته 
گردنه هــاى  از  اســالمى  نظــام  عبــور  و 
ســخت خاطرنشــان كردنــد: عــزت و اقتــدار 
ــا  ــوى كشــور در دني ــادى و معن ــار م و اعتب
ــه  ــان انقالبــى آمــاده ب و خيــل عظيــم جوان
كار و پيشــرفت ها و جهش هــاى كشــور 
غيرقابــل مقايســه بــا ابتــداى پيــروزى 
ايــن  همــه  و  اســت  اســالمى  انقــالب 
موفقيت هــا، مرهــون لطــف و عنايــت الهــى 
ــه خــدا هيچــگاه  ــوكل ب ــن ت اســت، بنابراي

ــود. ــوش ش ــد فرام نباي
بــه گــزارش ايســنا حضــرت آيــت ا... 
ــه  ــاد ب ــده و اعتم ــه آين ــد ب ــه اى «امي خامن
دوران  درس هــاى  ديگــر  از  را  جوانــان» 
ــد  ــد: باي ــمردند و گفتن ــدس برش ــاع مق دف
ــروى  ــرد و از ني ــدان ك ــان را وارد مي جوان
آنــان غفلــت نكــرد، البتــه به كارگيــرى 
جوانــان بــه معنــاى از صحنــه خــارج شــدن 
افــراد غيرجــوان نيســت زيــرا هــر فــردى به 

تناســب تجربــه و عملكــرد خــود جايگاهــى 
دارد.

رهبــر انقــالب اســالمى بــا تأكيــد بــر اينكــه 
ــورى  ــچ كش ــا هي ــره ب ــل و مذاك راه تعام
ــتى  ــم صهيونيس ــكا و رژي ــر از امري ــه غي ب
بســته نيســت، افزودنــد: امــا بــه هيــچ وجــه 
ــه كشــورهايى كــه پرچــم دشــمنى  ــد ب نباي
ــد  ــت گرفته ان ــالمى را در دس ــام اس ــا نظ ب
و در رأس آنهــا امريــكا و ايــن چنــد كشــور 
اروپايــى، اعتمــاد شــود زيــرا آنهــا صريحــًا 

ــا ملــت ايــران دشــمنى مــى كننــد. ب
ــا تأكيــد بــر  حضــرت آيــت ا...خامنــه اى ب
ــا  ــمنى اروپايى ه ــاى دش ــزه ه ــه انگي اين ك
بــا جمهــورى اســالمى تفــاوت اصولــى بــا 
دشــمنى امريــكا نــدارد، گفتنــد: اروپايى هــا 
در ظاهــر بــه عنــوان ميانجــى وارد مــى 

ــى  ــم م ــى ه ــاى طوالن ــرف ه ــوند و ح ش
ــا همــه آنهــا پــوچ اســت. زننــد ام

ايشان با اشــاره به عملكرد اروپايى ها بعد از 
توافق هســته اى و عمل نكــردن به وعده ها 
و همچنين نحوه عملكرد اروپا بعد از خروج 
امريكا از برجــام و اعمال ظالمانه تحريم هاى 
ثانويه افزودنــد: اروپايى ها به رغم وعده هاى 
خود، عمًال به تحريم هاى امريكا پايبند ماندند 
و هيــچ اقدامى انجام ندادند و از اين پس هم 
بعيد است كارى براى جمهورى اسالمى انجام 
دهند، بنابراين بايــد بكلى از اروپايى ها قطع 

اميد كرد.
رهبــر انقــالب اســالمى خاطرنشــان كردنــد: 
ــكالى  ــرارداد اش ــتن ق ــد و بس ــت و آم رف
ــد  ــا امي ــه آنه ــد ب ــًا نباي ــا مطلق ــدارد ام ن

ــرد. ــاد ك ــت و اعتم داش

حضــرت آيــت اهللا خامنــه اى بــا اشــاره بــه 
ــدات  ــه تعه ــا ب ــى ه ــردن اروپاي ــل نك عم
ــرادى  ــان اف ــد: هم ــود افزودن ــه خ يازدگان
كــه مذاكــره كردنــد، اكنــون مى گوينــد 
تعهــدات  از  هيچيــك  بــه  اروپاييهــا 
ــوع،  ــن موض ــد و اي ــل نكرده ان ــود عم خ
ــه در  ــت ك ــن اس ــر اي ــل ب ــن دلي قوى تري
هيــچ مســئله اى نبايــد بــه آنهــا اعتمــاد كــرد.

ــان امــور را به رغــم همــه ايــن  ايشــان جري
ــالمى  ــورى اس ــع جمه ــه نف ــمنى ها، ب دش
ارزيابــى كردنــد و گفتنــد: امــروز نظــام 
ــال  ــل س ــر از چه ــا قوى ت ــه تنه ــالمى ن اس
ــز  ــش ني ــال پي ــه از ده س ــش اســت بلك پي
قوى تــر شــده و اقتــدار انقالبــى و سياســى 
آن در منطقــه گســترش يافتــه و ريشــه هــاى 

ــر شــده اســت. انقــالب عميــق ت

رهبر انقالب در ديدار اعضاى مجلس خبرگان:

راه مذاكره با هيچ كشورى 
به غير از آمريكا و رژيم صهيونيستى بسته نيست

 تمدن هــاى باســتان ، نشــانگر تنوع و 
رنگارنگى جوامع بشرى هستند كه به خودى 
خود نفى تســلط و هژمونــى يك فرهنگ و 

تمدن واحد است .
وزير امور خارجه كشــورمان ،در نشســت 
وزيران خارجه كشــورهاى عضــو "انجمن 
تمدن هاى باستان" اظهار كرد : ايده اى كه همه 
ما را به هم نزديك مى كند يك پيام بسيار ساده 
و در عيــن حال قدرتمند اســت و آن  اينكه 
"موضــوع تمدن هاى باســتانى" مهم بوده و 

ارتباط قابل توجهى با دنياى امروز دارد.
به گزارش مهر، محمد جــواد ظريف افزود: 
تمدن هاى باستان نشــانگر تنوع و رنگارنگى 
جوامع بشــرى هســتند  كه به خودى خود 

نفى تســلط و هژمونى يك فرهنگ و تمدن 
واحد اســت.  ظريف در همين راستا خاطر 
نشان كرد:گرايش به يك جانبه گرايى و تصور 
برترى فرهنگى و تمدنى براى صلح و امنيت 

همه ملت ها تهديد كننده است.
بر اســاس گزارش رسانه ها از نيويورك،  اين 
ديپلمات عالى رتبه  كشورمان در ادامه سخنان 
خــود تصريح كرد: ما به عنــوان وارث همه 
تمدن هاى باستانى بايد افتخار كنيم كه احترام 

به بشريت عميقاً در جوامع ما ريشه دارد.
كشــورهاى  گــزارش  ايــن  اســاس  بــر 
،عراق،ايران،ايتاليا،  يونان،چين،بوليوى،مصــر 
پرو و ارمنستان اين انجمن بين المللى را پايه 

گذارى كرده اند.

مدعى العموم به «فساد سياسى» ورود كند
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مى گويد كه بايد مدعى العموم نسبت به تخريب 

هايى كه در قبال مجلس و سياستمداران در سال انتخابات صورت مى گيرد، ورود كند.
حشــمت ا... فالحت پيشــه در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به ارجاع رسيدگى به «فساد 
سياســى» به قوه قضاييه و كميسيون اصل 90، گفت: مبارزه با فساد اقتصادى در قوه قضاييه 
آغاز شــده كه مورد استقبال جامعه قرار گرفت، اما واقعيتى وجود دارد كه در سال انتخابات 
حمالتى عليه سياســتمداران و نمايندگان صورت مى گيرد، انتظار مى رود مدعى العموم در 

اين شرايط به موضوع ورود كند اما تا كنون چنين اتفاقى نيافتاد.
اين نماينده مجلس با اشــاره به نطق پيش از دستور رئيس مجلس، بيان داشت: خطاب دكتر 
الريجانى به مدعى العموم است كه از شأن و جايگاه مجلس و نمايندگان دفاع كند، اقدامات 
مجلس جاى نقد دارد اما جاى توهين ندارد، از اين رو باب شــدن توهين اتفاق خوشايندى 

نيست.

ظريف:

گرايش به يك جانبه گرايى 
براى صلح تهديد كننده است
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پرداختــى  ماليــات 
مقابــل  در  پزشــكان 
بسيار  دارند  كه  درآمدى 
دولت  كارمندان  از  كمتر 

است

دســتگاه هاى  پزشكان 
كارتخوان خود را به نام 
گرفته اند  منشى هايشان 
تــا بتواننــد از زير بار 
شــانه  ماليات  پرداخت 

خالى كنند

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

امكان تحصيل غيرحضورى 
در پايه دوازدهم وجود ندارد

 معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران اعالم كرد كه امكان تحصيل 
غيرحضورى در پايه دوازدهم به داليلى چون شــركت در كالس هاى آمادگى كنكور 
وجــود ندارد و دانش آموز در ســن تعليم اجازه ندارد به شــكل غيرحضورى درس 

بخواند.
پانته آ دّرى در گفت وگو با ايســنا، در پاســخ به اين پرســش كه آيا اين امكان وجود 
دارد دانش آموزان پايه دوازدهمى به علت شــركت در كالس هاى آمادگى كنكور در 
كالس هاى درس حضور نداشته باشند و فقط در امتحانات پايانى شركت كنند؟ اظهار 
كرد: خير، اين امكان وجود ندارد و دانش آموز ملزم به حضور در كالس درس است. 

ايثارگران در آزمون استخدامى از سهميه 25 درصدى 
برخوردارند

 ايثارگران شركت كننده در هفتمين آزمون فراگير استخدامى دستگاه هاى اجرايى كشور 
از سهميه 25 درصدى برخوردار هستند.مديركل اشتغال و كارآفرينى بنياد شهيد و امور 
ايثارگران گفت: در اين آزمون بيش از 30 هزار نفر پذيرفته مى شوند و ايثارگران متقاضى 
شركت در هفتمين آزمون فراگير استخدامى، ضمن ثبت نام و شركت در آزمون و رقابت 
با ساير ايثارگران از ســهميه حداقل 25 درصد ويژه ايثارگران بهره مند مى شوند.وى در 
مورد امكان شركت دانشجويان در اين آزمون گفت: تمام دانشجويان غير شاغل كه قبًال از 
فرصت شغلى استفاده نكرده اند مى توانند با استفاده از سهميه در آزمون استخدامى شركت 

كنند و نياز به مراجعه به بنياد و ثبت نام در ليست بيكاران سجايا وجود ندارد.

تعداد ثبت نام كنندگان در سامانه سماح 
از يك ميليون  نفر گذشت

 مديركل برنامه ريزى و نظارت عتبات ســازمان حج و زيــارت از ثبت نام بيش از 
يك ميليون نفر در سامانه سماح خبر داد و گفت: متقاضيان ثبت نام خود را به روزهاى 

نزديك به اربعين حسينى(ع) موكول نكنند.
به گزارش تســنيم حجت االسالم والمســلمين صحبت اهللا رحمانى با اشاره به ثبت نام 
متقاضيان زيارت اربعين حســينى(ع) در سامانه ســماح گفت: متقاضيان سفر اربعين 
حســينى مى توانند از طريق دفاتر خدمات زيارتى ســازمان حج و زيارت در سراسر 
كشور يا حتى از طريق اينترنت خانگى به اين سامانه وصل شوند و عمليات نام نويسى 

را به سهولت انجام دهند.

فرصت امروز: بورس همچنان مى تازد 
 اسب خوبى خريده!!

كيهان: كليد تدبير در تهران گم شده در نيويورك دنبالش نگرديد
 چرا شايد تو تاكسى نيويورك افتاده باشه ؟!

گل ورزشى: شجاع: با يك پا هم كه شده درد دربى بازى مى كنم 
 مرغ يك پا كشف شد !!

ايران ورزشى: سوريان: نجاتى را ديدم ياد خودم افتادم 
 خيلى گل زدى از خوشحالى دارى شاعر مى شى

صمت: آمار گردشگران ورود و خروجى برابر شد 
 بدون شرح

گل ورزشى: نوراللهى كاپيتانى يك امانت در دست من بود 
 ميذاشتيش الى پر قو؟!

ايران ورزشى: تعلق جودو و سكوت مسئوالن 
 سكوت مسئوالن از ترس مشت جودوكار ها !!

كيهان: قورباغه چشم زرد و كركس مصرى 
 حيوانات هم،  هم رنگ خالشون لنز مى زنند!!

شوت ورزشى: جبارى: آقاى وزير دلت خنك شد باختيم 
 وزير ضد فوتبال بايد استيضاح بشه 

خبر ورزشى: انصارى: تو استقالل حرفه اى تر بوديم 
 اعضاى تيم كالس فنى وحرفه اى زياد رفتن!!

ايران ورزشى: كودك سنگ نوردى اصفهانى به كما رفت 
 رفته كاپ طال رو ببينه بياد 

پيروزى: كار به خواهش از تماشاگران كشيد 
 حتمًا مى خوايد تماشاگرا رو وارد تيم كنيد

شرق: بازداشت نشده ام 8 شغل دادم
  چند تا پارتى داشتى؟!

سياست روز: گردشگرى سالمت و گندم نمايان جوفروشى 
  جو كه خيلى مفيد تره!!

همدان پيام: شكست نمايندگان استان در ليگ دسته سوم كشور
 كريستالش چنين بوده!! 

همشهرى: درس مهربانى بر تخت بيمارستان 
 به خاطر همين محبت  هاست كه بيمارا به كما مى رن 

ارتباط زردچوبه هاى بنگالدشى
 با سقط جنين در زنان باردار چيست؟

 به تازگى در يك تحقيق علمى مشــخص شد فلز سمى سرب در 
ادويه هاى توليدى كشــور بنگالدش 500 برابر حد مجاز است كه اين 
امر مى تواند مشكالتى مانند ســقط جنين و تولد زودرس نوزادان را 

در پى داشته باشد.
به گزارش تســنيم، فلز سمى سرب سيستم عصبى در بدن انسان را با 
مشــكل مواجه مى كند و بخشى از اين افزايش سرب به دليل مصرف 

زردچوبه  هايى بوده كه در كشور بنگالدش توليد شده  است.
دانشگاه اســتنفورد براى اثبات اين موضوع اقدام به انجام يكسرى 
تحقيقات علمى كرد كه اين تحقيقات نشــان مى دهد سرب موجود 
در زردچوبه هاى بنگالدشــى  500 برابر حد مجاز براى ســالمتى 

بدن است.
الزم به ذكر است سرب موجود در زردچوبه عالوه بر سيستم عصبى 
انســان بر روى خود مغــز هم تاثير منفى مى گــذارد و موجب بروز 
بيمارى هاى قلبى و عروقى مى شــود و در زنان باردار ســقط جنين و 

تولد زودرس نوزادان را در پى خواهد داشت.
ســرب به اين دليل در ادويه هاى بنگالدشــى به وجــود مى آيد كه 
محصــوالت آنها در مناطق آلوده مانند كارخانه هاى ذوب آهن، توليد 
باترى، معادن و مراكز توليد كودهاى شيميايى رشد و برداشت مى شود، 
محققان دانشگاه استنفورد پيش از اين در تحقيقات خود به اين نتيجه 
رسيدند كه آلودگى هاى ناشى از سرب در روستاهاى بنگالدش بسيار 
زياد اســت و در خون بيش از 30 درصد زنان باردار بنگالدش ميزان 

قابل توجهى سرب وجود دارد.

 پرداخت 50 هــزار تومان، به 
جاى تعرفه 41 هزار تومانى 

مطب پزشكي كه نســبت به بقيه اسم و 
رســم دارد و سرش حسابى شلوغ است 
هر چيــزى دارد جز كارت خوان، يكى از 
بيماران همين كه نوبتش مى شــود، سراغ 
منشى مى رود و همين كه مى گويد بايد 
پول ويزيــت 50 هزارتومانــى را نقدى 
پرداخت كند، عصبانى مى شــود و كار به 

داد و فرياد مى رسد.
در يك حركــت كامــال تعجب برانگيز 
ناگهان خانم منشــى يك دستگاه پوز از 
زير ميزش بيرون مى آورد تا پول ويزيت 
را با دســتگاه كارتخوان حســاب كند. 
همهمه و صــداى پچ پچ ها از بيماران كه 
روى صندلى هاى انتظار تكيه زده اند آغاز 

و به تجزيه و تحليل ختم مى شود.
يكى مى گويــد : از قصد كارتخوان توى 
چرا؟  مى دونى  نمى گــذارن،  مطبشــون 
به خاطر اينكــه پول زيــادى از بيمارها 
بگيرن. توى روزنامه خوندم هزينه ويزيت 
پزشكان فوق تخصص41 هزار تومان ولى 
اينجــا 50 تومن مى گيرن. بــراى اينكه 
روى  كارتخوان  نشــه  معلوم  خالفشون 

ميزشون نميذارن.
از  فرار  به  حواسشــان  مردم   

مالياتى پزشكان هست
ديگرى مى گويد: زياد ربطى به اضافه پول 
گرفتن نداره. اينا براى اينكه مشخص نشه 
چقدر درآمد دارن كارت خوان اســتفاده 
نمى كنن. اين دكترها خداد تومان درآمد 
دارن؟ حســاب كن از عصر تا ســاعت 
9شب چندتا مريض مياد و ميره. تازه اين 
دكتر جاى ديگه هــم مطب داره. روزى 
60-50 تا مريض مى  بينه ماهى فقط ده ها 
ميليون تومن از مريض ها ويزيت مى گيره.

چندتا هم عمــل جراحى داره كه پولش 
از پــارو مى زنه باال. خب بــا اين درآمد 
هيچ وقت نميــاد كارتخوان بذاره كه فردا 

اداره ماليات بخواد ازش ماليات بگيره!
آرام كيفــم را بر مى دارم و محيط را ترك 
مى كنم همينطور كه پله هاى ســاختمان 
را به ســمت پايين مى آيم نصب كاغذى 
ســردر مطب يكى از پزشــكان در يكى 
از طبقات اين مجتمــع توجه ام را جلب 

مى كند.
بــزرگ و خوانــا نوشــته" كارت خوان 
نداريم، ســوال نفرماييــد" وارد مطب 
مى شوم و جالب اســت برايم كه حجم 
بااليى از بيماران منتظر ويزيت هســتند 
كه تعداد زيادى از آن ها هم از ظواهرشان 
پيداست شهرســتانى هستند همچنان كه 

در حال چشم گردانى سالن انتظار هستم 
صداى خانم منشــى مرا به خود مى آورد: 
مگر نمى بينيد نوشــتيم نداريــم، به اين 
بزرگى چســبونديم كه جواب گوى اين 

سوال هاى تكرارى نباشيم ديگه!
اصلى،  قربانيان  شهرستانى ها   

دستگاه هاى كارت خوان
ايــن ديالوگ، پاســخ خانــواده بيمارى 
شهرستانى اســت كه تازه از راه رسيدند 
و مثل ســاير بيماران با واكنش تند خانم 
منشى مواجه شدند، اعتراض پدر خانواده 
بلند مى شــود كــه با لهجــه اى خاص 
مى گويد از صبح آواره بيمارســتان بودم 

و ايــن خيابان ها را هم بلد نيســتم چرا 
نبايد پزشــكان كارت خوان داشته باشند 
يا كارت خوان هميشــه قطع باشد؟!شما 
مسلمان نيســتيد كه انقدر مردم و اذيت 
مى كنيد؟مادرى به همراه فرزندش در حال 
خروج از مطب يك پزشــك متخصص 
اعصاب از همين طبقه اســت زير لب و 
غرزنان به دخترش مى گويد:  سه دستگاه 
پوز در مطب گذاشته اما چون بيمارانى كه 
براى درمان به اين مطب مى آيند بيشتر از 
روستاها هستند يعنى سه كارت خوان هر 
ســه تاش هم خراب بود كه بايد اين همه 

راه برگرديم تا عابربانك پيدا كنيم! 
يارى رســان  منشــى،  كارت   

كارت هاى بانكى بيماران
نقطه عطف ماجرا زمانى است كه در يكى 
از همين مطب هاى شهر كه پزشك عمل 
ســرپايى را در مطب خود انجام مى دهد 
فقط مبالــغ باالى يك ميليون تومان را از 
دســتگاه پوز دريافت مى كند و منشى به 
بيماران مى گويد كــه زير اين مبلغ حتما 

بايد نقدى پرداخت شود!

با كوله بــارى از چرايى ها مطب را ترك 
مى كنم تا به منطقه ديگرى از شهر بروم و 
مشاهدات بيشترى داشته باشم، تمام روز 
را در تعداد بااليى از مطب هاى شــهر به 
ســركردم و به طور تقريبى با يك قصه 
مشــابه از وضعيت كارت خوان پزشكان 
مواجه شــدم كــه اوج آن زمانى بود كه 
منشى يكى از پزشكان متخصص زنان و 
زايمان با روى خوش و لبخند به بيمارانى 
كه ســوال از دســتگاه پــوز مى كردند، 
شماره كارت خودش را تقديم مى كرد تا 
بيماران هزينه ويزيت را به حساب منشى 
واريــز كنند مبادا آمار تراكنش دســتگاه 
كارت خوان مطب، ماموران ماليات را به 

جان خانم دكتر بيندازد.
اصال قصــه كارت خوان هــا از همين جا 
آغاز شد. بسيارى از پزشكان دستگاه هاى 
كارتخوان خود را به نام منشى هايشــان 
گرفته انــد تا بتواننــد از زير بار پرداخت 
ماليات شــانه خالى كنند اما تراكنش هاى 
مشــكوك به حســاب منشــى ها باعث 

پيگيرى سازمان امور مالياتى شده است.
 ثبت 7000 هزار ميليارد تومان 

فرار مالياتى به دست پزشكان
رســمى 40 درصد  آمارهاى  اســاس  بر 
اقتصاد ايران ماليات مى دهند، 40 درصد از 
پرداخت ماليــات معافند و 20 درصد هم 
از زير بار ماليات شــانه خالى مى كنند و 
ماليات نمى دهند. به عبارتى تنها 40 درصد 
اقتصاد ايران ماليات مى دهند و 60 درصد 
ديگر يا هنوز در تور مالياتى نيستند يا به 

داليل متعدد معاف شده اند.
در اين بين صاحبان حرفه پزشــكى كه 
اتفاقا شغل پردرآمدى هم دارند، ميانگين 
6.5 تــا 7 هزار ميليارد تومان فرار مالياتى 

را ثبت كرده اند.
 نيمى از هزار و 317 پزشــك 

همدان، پوز دارند
به گفته مدير كل امور مالياتى اســتان در 
همدان بيش از يك هزار و 317 پزشــك 
داراى پروانه فعاليت هستند كه 567 نفر 
از آن ها كارت خوان نصــب كرده اند اما 
اينكه تمام اين دستگاه ها تراكنش واقعى 
با حجم فعاليت اين پزشكان دارند سوالى 
اســت كه حداقل در حال حاضر جواب 

مشخصى ندارد.
حجم باالى فــرار مالياتى پزشــكان در 
نهايت مســئوالن را بر آن داشــت كه در 
خلــل تصويب بودجــه 98، بندى را به 
الزام نصب پايانه فروشگاهى در مطب ها 
براى جلوگيرى از فرار مالياتى اين قشــر 
اختصــاص دهند كه بر اين اســاس بند 

الحاقى تبصــره 6 بودجــه 98 صاحبان 
پيراپزشكى،  پزشــكى،  مشاغل  حرف و 
داروسازى و دامپزشكى كه مجوز فعاليت 
آنها توســط وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكى، ســازمان نظام پزشكى 
ايران يا ســازمان نظام دامپزشــكى ايران 
صادر مى شــود، را ملزم بــه نصب پايانه 

فروشگاهى در مطب ها كرده است.
نظام پزشكى  ساز  دردسر  نامه   

براى آموزش كارت خوان
پس از اين اتفاق بود كه در نامه اى سازمان 
نظام پزشكى مدعى شد كه پزشكان براى 
اســتفاده از دســتگاه كارت خوان نياز به 
آمــوزش دارند و تا وقتى كه اين آموزش 
را فرا نگرفته اند بهتر است استفاده آنها از 

دستگاه هاى كارت خوان عقب بيافتد.
اين نامه در عين حال كه بيشــتر شبيه به 
يــك توجيه بى تدبير براى فرار از ماليات 
در جامعه و بين مردم شناخته شد موجى 
از اعتراضات را در رسانه هاى اجتماعى 
و مــردم برانگيخت تا جايى كه برخى از 
صنوف از جمله فروشــندگان دوره گرد 
ميوه و تره بار به روى ماشــين هاى خود 
از پالكارد هــاى "آموزش كارت خوان به 
پزشــكان" اســتفاده كردند و بازار انتقاد 
به نامه نظام پزشــكى را بيش از پيش داغ 

كردند.
برخــى كاربران شــبكه هاى اجتماعى پا 
را فراتر گذشــته و به پزشــكان پيشنهاد 
و شــايد بتوان گفت توهين كردند كه تا 
درخواست نظام پزشــكى براى آموزش 
پزشكان در اين زمينه پذيرفته و از دست 
فروشــان و بقاالن براى آموزش پزشكان 

استفاده شود.
 كارمندان دولت

 به مقابله با پزشكان برخواستند
از طرفى موج مخالف ديگرى هم متوجه 
دستگاه هاى كارت خوان پزشكان شد كه 
از ســمت كارمندان دولتى بلند شده بود 
چــرا كه بر اســاس قانون بودجه ســال 
98، اكنــون كارمندان دولــت بيش از 6
هزار ميليارد تومان ماليــات مى پردازند 
اما ماليات پرداختى مشــاغل ديگر كشور 
مانند پزشكان در مقابل درآمدى كه دارند 
بسيار كمتر از ماليات پرداختى بسيارى از 

كارمندان دولت است.
در اين بين، ســازمان امور مالياتى بيستم 
مرداد ماه ســال جارى  اعالم كرد كه به 
دليل نبود زيرســاخت هاى الزم، مهلت 
پزشــكان تا 31 مرداد ماه تمديد شد؛ با 
اين حال اين زمان دوباره تمديد و اعالم 
شد كه مهلت ثبت نام پزشكان در سامانه 
سازمان امور مالياتى با توجه به مشكالت 
فنى موجود تا پانزدهم شــهريور تمديد 
مى شــود. اين در حالى است كه متوليان 
سازمان امور مالياتى پيش بينى كرده بودند 
كه از ابتداى مهر ماه، صاحبان مشــاغل 
پزشــكى به پايانه هاى فروشــگاهى و 
كارت خوان ها مجهز مى شــند در حالى 
كه هفته دوم مهرماه نيز در حال ســپرى 

شدن است كماكان خبرى از ثمره نظارت 
و يا بهتر است گفته شود تشديد نظارت ها 
در مطب پزشــكان در همدان مشــاهده 

نمى شود.
پول  پرداخت  بار  زير  پزشكان   

زور نمى روند
اين در حالى اســت كه يكى از پزشكانى 
كه از قضا مسئوليت مديريتى در يكى از 
بيمارستان هاى صاحب نام همدان دارد در 
گفت و گو با همدان پيام مى گويد: ماليات 
بر درآمد چيزى اســت كه ما بايد در هر 
شرايطى پرداخت كنيم اما اينكه بيايند از 
ما ماليات بر ارزش افزوده بگيرند درست 
نيســت. اين اعتراضى است كه پزشكان 
براى دادن ماليات مى كنند در باورشان به 

نوعى پول زور است.
در حالى كه طبق مصوبه رســمى وزارت 
بهداشــت، هزينه تعرفه ويزيت پزشكان 
متخصص 41هزار تومان و براى پزشكان 
فــوق تخصص، فلوشــيپ و متخصص 
روانپزشــكى 52 هزار تومان اســت. در 
قانون جديــد مالياتى براى همكارانى كه 
زيــر 156 ميليون تومان در ســال درآمد 

دارند قانون جديدى نوشته شده است.
وى مى گويــد طبق اطالعاتــى كه دارم 
بيشترين دليل دامن زدن به اين انتقادات 
از جانب امور مالياتى است آن هم نه براى 
رفاه حال مردم و اينكه دلسوز مشكل تردد 
مردم باشــند بلكه براى اينكه درآمد هاى 
پزشكان را مشمول پرداخت ماليات كنند.

وى عنــوان كرد: در حــال حاضر تعداد 
زيادى از پزشــكان در همدان دســتگاه 
كارت خوان در مطــب دارند اما اينكه از 
آن استفاده مى كنند يا نه را نميدانم چيزى 
كه به طور قطع مى توانم بگويم اين است 
كه 70 درصد اين كارت خوان ها نظارت 

مالياتى ندارند.

 ماليات پزشــكان، تامين كننده 
يارانه يك ساله 12 ميليون نفر

بر اســاس آمار تعداد پزشكان متخصص 
46 هزار و 400 نفر در كل كشــور است، 
گفت: اگر بــراى 40 هزار نفــر از آنان 
ميانگين درآمد ماهيانه هر نفر 50 ميليون 

تومان تخمين زده شــود، درآمد ساليانه 
پزشكان متخصص 24 هزار ميليارد تومان 

برآورد خواهد شد. 
همچنيــن اگــر ميــزان درآمد ســاليانه 
دندان پزشــكان به اين مقدار اضافه شود، 
ميزان درآمد ســاليانه اين قشر، به عددى 
نزديك به 34 هزار ميليارد تومان خواهد 
رســيد. مطابق با قانــون، در صورتيكه 
حداقــل 20 درصد از درآمد ماليات اخذ 
شود، مقدار آن به رقمى نزديك به 6 هزار 
و 800 ميليارد تومان خواهد رســيد. اين 
عدد معادل با يارانه يك ســال 12 ميليون 
نفــر خواهد بود كه رقمى بســيار بزرگ 

است.
دادگاهى  خاطــى  پزشــكان   

مى َشوند
رئيس نظام پزشــكى اســتان همدان هم 
در واكنش به اتفاقــات پيش آمده درباره 
دستگاه كارت خوان پزشكان، به خبرنگار 
ما گفــت: موضوع نصب و اســتفاده از 
دســتگاه پوز مورد تاكيد نظام پزشــكى 
استان بوده و هست كه از سال 97 و قبل 
از تشــديد نظارت ها هم پزشكان شهر را 
مكلف به استفاده از كارت خوان ها كرديم.
عليرضــا مدركيان با بيــان اينكه نصب 
كارت خوان حداقل خدمت رفاهى براى 
مراجعه بيمار اســت، عنوان كرد: مطب 
بيش از 90درصد پزشكان همدانى مجهز 
به دستگاه پوز است كه به مظور رفاه حال 
بيماران استفاده مى شود اما موضوعى كه 
االن مطرح اســت بحث ريجسترى اين 
دستگاه ها به سامانه امور مالياتى است كه 
تنها 20درصد آن فعال اســت و به همين 
دليل است كه اعالم شده نبود كارت خوان 
در مطــب هم تخلف انتظامى اســت و 
هم به علت ذيــل قانون بودجه 98 بودن 
شرايط رســيدگى در محاكم و دادگاه را 

دارد و جرم شناخته مى َشود.
و  مالــى  شــفافيت  نبــود  متاســفانه 
مشــخص نبودن ميزان درآمد پزشــكان 
باعث افزايش بى عدالتى مى شود و ممكن 
است به موج نارضايتى ميان اقشار جامعه 
بيفزايد. در اين زمينه نمى توان از سازمان 
امور مالياتى انتظار داشــت كه به تنهايى 
به مبارزه بــا متخلفان مالياتــى بپردازد، 
بلكه الزم اســت تمام نهادها و مجموعه 
حاكميت اين نهادها را در بهبود شفافيت 

و مبارزه با فساد يارى كند.
حال سوال اين است پزشكان كه اولويت 
خود را ســالمت و رفاه بيمــاران اعالم 
مى كننــد و خود را از اقشــارى مى دانند 
كه بيشترين و شــفاف ترين ماليات ها را 
مى دهنــد، پس چرا در عمل سالهاســت 
با نصب اجبــارى كارتخــوان مخالفت 
مى كنند؟ مگر اينكه بخواهيم كاله گشاد 
فريب را بر ســر شــهروندان بكشيم و 
بگوييم نصــب كارتخوان فضــاى زياد 
مى گيرد يــا بگوييم در مقايســه با پول، 
احتمال انتقال بيمارى در مراكز پزشــكى 

را افزايش مى دهد؟!

خاطى ها دادگاهى مى َشوند

خان هفتم
 كارت خوان پزشكان

■ ماليات، پزشك و پوز موضوع جديد انشاى دانش آموزان
شكوفه رنجبر »

كارتخوان پذيرفته نمى شود! همين يك جمله كافى است تا 
آب ســردى باشد بر تن بيمارانى كه با هزار زحمت پله هاى 

مطب را طى كرده اند و باال آمده اند.
اينجا پياده راهى است كه با نام برجسته ترين پزشك جهان، 
بوعلى عجين شده است راستش شايد حجم باالى تابلو هاى 
سر به فلك كشيده مطب پزشكان در بخش هاى مختلف هم 
بى ربط به وامدارى اين نام نباشــد كه باعث شــده پياده راه 

بوعلى، محصور بين ساختمان هاى پزشكى شهر باشد.

اگرچه بــراى نگارش اين گزارش رصــد مطب هاى اين 
خيابان مصداق مثال معروف مشــت نمونه خروار اســت 
اما با اين حال براى جامعيت بخشــيدن به مطلب فوق به 
كلينك هاى پزشكان در ســاير نقاط شهر، بيمارستان هاى 
مختلف و درمانگاه ها هم سر كشــيديم كه به امانت تنها به 
نام خيابان ها بســنده مى كنيم از جهان نما تا خواجه رشيد 
مســير را در پى گرفتيم و به پاستور و شريعتى، مهديه و 

رسيديم. اعتماديه 

واكنش
 آموزش و پرورش 
به قيمت 4 برابرى كتب 
درسى در بازار سياه
 اين احتمال هــم وجود دارد كه شــايد برخى از 
فروشندگان به صورت ديجيتالى كتاب ها را تكثير مى 

كنند.
مدير كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشى درباره 
بازار سياه كتب درسى  و فروش آنها با 4 برابر  قيمت  
گفت: اين آخرين سالى است كه كتب درسى از طريق 

كتابفروشــى ها توزيع مى شود، ســال  ديگر عمال تمام 
كتاب هــا از طريق آموزش و پــرورش توزيع خواهد 
شد. متاسفانه برخى از فروشندگان اين سوءاستفاده ها 
را مى كنند، اما ما تالش مى كنيم اين ســودجويى ها به 

حداقل برسد.
احمدرضــا امينــى در گفت وگو با ايلنا در پاســخ به 
اين سوال كه كتب درســى از چه كانالى به بازار سياه 
مى رســد؟ گفت: ما در حال رصد اين موضوع هستيم 
و اين مســاله را با سيستم بررسى مى كنيم، اما در پايان 
كار مى توانيم بفهميم كه چطور كتاب ها به دســت اين 
افراد مى رســد. اين احتمال هم وجود دارد كه شــايد 
برخى از فروشــندگان به صورت ديجيتالى كتاب ها را 

تكثير مى كنند.

امينــى در واكنــش به اين پرســش كه شــايد رانت 
و رابطــه اى از داخــل آمــوزش و پــرورش موجب 
شــده كتا ب هاى درســى با قيمت هاى باال به دســت 
فروشنده ها برســد، گفت: چنين چيزى وجود ندارد، 
ما آمار كتاب هاى توليد شــده، سفارش داده شده، آمار 
كتاب هاى ارســالى به استان ها به ازاى هر دانش آموز 
را داريــم و همه اينها قابل رصد اســت. در اين ميان 
شــايد برخى از دانــش آموزان كــه كتاب هاى اضافه 
دارند به فروشندگان فروخته اند. ما در اين زمينه اطالع 
رسانى هاى زيادى كرديم، از طريق مدرسه، رسانه هاى 
جمعى، صدا و سيما و... آگاهى هاى زيادى به والدين 
داديم كه در زمينه كتب درسى بايد چه اقداماتى انجام 

دهند.

مديــر كل نظارت بر نشــر و توزيع مواد آموزشــى 
درباره تهيه كتاب براى آن دســته از دانش آموزانى 
كه در طول ســال تحصيلى كتاب هــاى خود را گم 
كرده يــا به نوعى ديگــر به آن دسترســى ندارند، 
گفت: كتب درسى فقط از طريق آموزش و پرورش 
توزيــع مى شــود و قطعا در بــازار آزاد نبايد كتابى 
وجود داشــته باشــد.  احتماال كتاب هايى كه وجود 
دارد مربوط به ســنوات گذشته است. كتاب  درسى  
به آن تعدادى كه دانش آموز در ســامانه ســناد نام 
نويســى مى كند به او تعلق خواهد گرفت و براى هر 
دانش آموز ســهميه يك ســرى كتاب درسى در نظر 

گرفته شده است.
وى ادامــه داد: در حال حاضر ســامانه تهيه كتاب 

درســى به صورت تك جلدى باز است و معلمان 
مىتواننــد از اين فرصت اســتفاده كنند. از تاريخ 
15 مهــر ماه بــه بعد ســامانه تك جلــدى براى 
دانــش آموزان و افــراد ديگرى كه بــه هر دليلى 
بــه كتاب هاى درســى خود دسترســى ندارند باز 
كتاب  درخواست  مجددا  مى توانند  و  شــد  خواهد 
بدهنــد. ما تالش كرديم به هــر نحوى، روند تهيه 
كتب درســى به والدين را بگوييم تا اگر مشــكلى 
پيــش آمد چطور اقــدام كنند از اين رو ســامانه 
فروش كتب درســى باز اســت تا وضعيت دانش 

برسد. ثابتى  وضعيت  به  آموزان 
امينــى گفت: طبــق آخرين آمارهاى مــا حدود يك 
درصد از دانش آموزان هنوز ثبت نام نشــده اند، برخى 

از دانش آمــوزان نيز از دانش آموزان ســال هاى باالتر 
كتابشــان را تهيه كرده اند، ما در حال پيگيرى هستيم تا 
ثبت نام دانش آموزان تكميل شــود و همچنان سامانه 
دريافت كتاب هاى تك جلدى را باز مى گذاريم. شايد 
در طول سال دانش آموزى بخواهد كتاب ديگرى تهيه 
كند، امــا بايد قدرى تامل كنند تــا مرحله اول توزيع 

كتاب درسى را به پايان برسانيم.
مدير كل نظارت بر نشــر و توزيع مواد آموزشــى در 
پايــان توضيــح داد: دانش آمــوزان و والدين آنها هر 
مشــكلى در زمينه تهيه كتب درسى دارند، مى توانند با 
بخش پشتيبانى و با شماره 88301481- 88823140- 
88490220 تماس بگيرند و مشــكل شــان را مطرح 

كنند.
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رشد تجارت جهانى منفى شد
 تجارت جهانى در هفت ماه نخست سال 2019 تحت تاثير تشديد 
ابهامات سياســى و جنگ تجارى آمريكا و چين كه به روند صادرات 

لطمه زد، با رشد منفى روبرو شد.
اداره تحليل سياست اقتصادى هلند يا "سى پى بى ورلد تريد مونيتور"
در گزارشــى اعالم كرد ارزش واقعى صادرات جهانى در ژوييه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 0.4 درصد كاهش پيدا كرده است. اين رشد 
منفى كمتر از كاهش 1.7 درصدى در ژوئن بود اما ششمين كاهش ماهانه 

صادرات جهانى در هشت ماه گذشته به شمار آمد.
ارزش صادرات جهانى از ابتداى سال ميالدى جارى تا ژوييه نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته كه رشد 3.7 درصدى داشت، كمتر بود.
به گزارش ايســنا، به گفته آدام اســليتر، اقتصاددان برجسته در موسسه 
"آكســفورد اكونوميكس"، ارزش واقعى صادرات جهانى با وجود ادامه 
رشــد اقتصاد جهانى كه البته با آهنگ آهسته اى بوده، رشد منفى داشته 
اســت. نرخهاى رشد بيشتر منطبق با دوره ركود و نه دوره هاى توسعه 
بوده اســت.كاهش صادرات جهانى منعكس كننده افزايش تنشــهاى 
تجارى آمريكا و چين است كه باعث تعرفه هاى واردات باالتر و رشد 

منفى دو رقمى صادرات ميان دو كشور شده است.
از زمان آغاز جنگ تجارى در ابتداى ســال 2018، ميانگين تعرفه هاى 
آمريكا روى صادرات چين در مقايســه با 3.1 درصد در ژانويه ســال 
2018، بيش از 23 درصد افزايش داشــته است. با اين حال رشد منفى 
روند تجارت جهانى گسترده و ناشى از افت سرمايه گذارى بوده است.

بر اساس گزارش فايننشيال تايمز، در هفت ماه نخست امسال آمريكا، 
ژاپن، اروپاى مركزى و شــرقى و همچنين خاورميانه و شــمال آفريقا 
همگى رشد منفى ساالنه صادرات را گزارش كرده اند. در همين مدت، 
منطقه يورو رشدى نداشته است در حالى كه در هفت ماه نخست سال 

گذشته رشد ساالنه سه درصدى را تجربه كرده بود.

ثبت نام آزمون استخدامى 
تا 12مهرماه ادامه دارد

 ثبت نام براى شركت در هفتمين آزمون مشترك فراگير دستگاه هاى 
اجرايى كشور تا  12 مهر ماه ادامه داد.

حسين توكلى مشاور عالى سازمان سنجش كشور در گفت وگو با ايسنا 
ضمن اعالم اين مطلب اظهار كرد: در هفتمين امتحان مشــترك فراگير 
دستگاه هاى اجرايى كشور براى ســال 98، وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت بهداشت، سازمان امور عشايرى ايران، سازمان زندان ها، وزارت 
جهاد كشاورزى، سازمان ثبت احوال كشــور، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى، وزارت نيرو، ســازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، سازمان 
ملى بهره ورى ايران، مركز آمار ايران، سازمان نقشه بردارى كشور، مركز 
آموزش مديريت دولتى، وزارت علوم، شركت مادر تخصصى مديريت 
منابع آب ايران، سازمان ادارى و استخدامى كشور، شركت سهامى بيمه 
ايران، سازمان راه دارى و حمل و نقل جاده اى، سازمان امور اراضى كشور، 
شركت مهندســى آب و فاضالب و مادر تخصصى سازمان دامپزشكى 
كشــور متقاضى جذب نيرو هستند.وى در ادامه تصريح كرد: داوطلبان 
متقاضى شركت در هفتمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاى اجرايى 
كشور به منظور جذب در هر يك از دستگاه هاى اجرايى ذكر شده، بايد 
پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماى بر روى  سايت سازمان سنجش 
آموزش كشــور به نشــانى www.sanjesh.org قرار گرفت، در 

صورت دارا بودن شرايط براى ثبت نام اقدام كنند.

افزايش 3 درصدى قيمت شير 
با نرخ مصوب جديد سبوس

 تصويب نرخ جديد سبوس (يك هزار تومان) قيمت تمام شده توليد شيرخام را تا 3 
درصد افزايش مى دهد.

مديرعامل اتحاديه مركزى دامداران ايران با بيان اينكه ســبوس 25 تا 30 درصد از جيره 
خــوراك دام را به خود اختصاص مى دهد، افــزود: هر چند وزارت صمت نرخ مصوب 
سبوس را از يك هزار و 250 تومان به يك هزار تومان تعديل داده است، اما همچنان بيش 

از نرخى است كه مبناى تعيين قيمت خريد شيرخام از دامداران بوده است.
سعيد سلطانى سروستانى در گفت وگو با ايلنا يادآور شد: نرخ دو هزار و 390 تومان براى 

خريد شيرخام از دامداران بر مبناى سبوس 840 تومانى تعيين شده است.
ســلطانى سروستانى با بيان اينكه از بهمن ماه ســال گذشته تا كنون قيمت سبوس 78.5 
درصد افزايش يافته اســت، اظهار كرد: اين افزايش قيمت در حالى اســت كه ما از گندم 

توليد داخل سبوس مورد نياز دامداران را تامين مى كنيم و تابع بازار خارجى نيستيم.
وى اضافه كرد: البته اگر تابع بازار خارجى بوديم قيمت اين نهاده براى ما بســيار كمتر از 
قيمت مصوب بود. سلطانى سروســتانى قيمت هر تن سبوس در كشور قزاقستان را 55 
دالر عنوان كرد و گفت: اگر ســبوس نيز مانند ســاير نهاده هاى دامى با دالر 4200 تومان 
وارد كشور شود با در نظر گرفتن هزينه حمل ونقل هر تن حداكثر 180 دالر تمام مى شود، 

درحالى كه هر تن سبوس داخلى با در در نظر گرفتن همين نرخ ارز  238 دالر است.
وى ادامه داد: به عبارت ديگر قيمت هر كيلوگرم ســبوس وارداتى براى ما حداكثر 800 

تومان خواهد بود كه 200 تومان كمتر از قيمت مصوب اخير سبوس داخلى است.
ســلطانى سروستانى با تاكيد بر اينكه نرخ جديد سبوس قيمت تمام شده شيرخام را تا 3 
درصد افزايش مى دهد، اظهار كرد: اگر بخواهيم قيمت شير بدون تغيير بماند بايد شرايطى 

فراهم شود كه 200 هزار تن سبوس با ارز 4200 تومانى وارد كشور شود.
به گفته وى؛ افزايش قانونى نهاده پر مصرفى مانند سبوس بدون شك بر قيمت ساير نهاده 
نيز  تاثير گذشته و موجب افزايش قيمت آن ها مى شود كه در نهايت هزينه تمام شده توليد 

را بيش از گذشته براى دامداران افزايش مى  دهد.
سلطانى سروستانى با اشاره به تعطيلى 40 درصد از واحد دامدارى نيمه صنعتى و كوچك 
در كشور، گفت: تصميمات غير كارشناسى بهاى سنگى براى توليد دارد و تعطيلى واحدها 

و خالى ماندن ظرفيت هاى توليد از جمله آن ها است.

آگهي مزايده 

  شهردارى همدان

قيمت كارشناسى مساحتموقعيتنوع ملكرديف
هر مترمربع

مبلغ سپرده شركت 
در مزايده

آدرس ملك

بلوار ارم روبروى شهربازى200095/000/000/0001/000/000/000معبر 10مترىباغ 1

بلوار ارم روبروى شهربازى200095/000/000/0001/000/000/000معبر 10مترىباغ 2

■ شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار 
سه ماهه و يا اوراق مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 98/7/16  تحويل دبيرخانه 

ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و 

فرم پيشنهاد قيمت را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3-عوايد حاصله از فروش امالك فوق صرفًا جهت تامين مالى پروژه هاى عمرانى در دست اجراى شهردارى ستاد بوده و مطالبات ساير 
متقاضيان و پيمانكاران كه به هر نحوى از شهردارى طلبكار مى باشد در صورت برنده شدن در مزايده قابل تهاتر نبوده و مى بايست نقداً 

به حساب شهردارى واريز گردد. 
4- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

5- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
6-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شهرك كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

7- هر قطعه داراى مجوز احداث بنا در سه طبقه جمعا به مساحت 600 متر مربع است.
8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 

9- پيشنهادات رسيده در تاريخ 98/7/17 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 
(م الف1029 )

  شهردارى همدان در نظر دارد به استناد مجوزهاى اخذ شده نسبت به فروش دو قطعه باغ از طريق مزايده كتبى اقدام 
نمايد. متقاضيان مى توانند با رعايت شرايط در مزايده شركت نمايند. 

حميد نصرتى قانع »
 بــا توســعه شهر نشــينى و افزايش 
جمعيت؛ نياز روز افزون به تامين ســرپناه 
يا همان مســكن، دردى بر درد شــهر ها 
افزود تا بنا هاى كهن به دســت ارابه هاى 
آهنى(لودر و بيل مكانيكى) سپرده شود و 
خانه هاى فراخ، دلباز و چنددرى با حياط 
و حوض و درخت با شيشه هاى رنگى و 
چارچوب هاى ارسى به واحد هاى كوچك 
آپارتمانى تبديل شود؛ درد نابودى بنا هاى 
كهــن و با قدمت شــهر ها بــه خصوص 
همدان فقط به اينجا خالصه نيســت، چرا 
كه محرميت درون خانه ها هم در زير سايه 

سنگين آپارتمان ها نابود شد. 
يعنى هم ديد و منظر شــهر از دست رفت 
و آســمان آبى بــه راحتــى در فراخناى 
افق از ديد شهر نشــيان خارج شــد و هم 
هويت زندگى گســترده به هويتى غربى 
و هسته اى رســيد؛ هويتى كه  فقط جايى 
براى زيست در زير ساختمان هاى بتونى و 
چارچوب هاى آهنى براى مردم فراهم كرد 
و عاطفه و مهر و محبت ها را به فراموشى 

سپرد. 
با رســيدن زندگى شهرى به اين مرحله از 
فنا؛ حاال وقت آن رســيده بود كه مشرف 
بودن بنا ها هم بر خانه هاى وياليى  بيش از 
گذشته رخ نشان دهد آن هم در جامعه اى 
اسالمى كه بايد رنگ بوى زيست زندگى 
اسالمى در گوشه گوشــه آن به خصوص 
بنا هاى شهرى ديده شود و مردم با آسايش 
در خانه زندگى كنند؛ نه آنكه پرد ه ها مقابل 
نور خورشيد 365 روز سال رنگ به رنگ 
شــوند و  نور خورشــيد به قلب ساكنان 
اين بنا ها راهى نيابد و هزينه هاى آنچنانى 
مصرف انرژى بر ساكنان بنا هاى قرار گرفته 

زير مشرفيت ها دوچندان تحميل شود.
 همدان شهرى قديمى و كهن كه سبقه اى 
طوالنى در تاريخ دارد و مهد زيست بشر 
بوده و هســت هم از اين گزند ستيزناك 
ســاخت و ساز شــهرى به سبك غربى و 
نه ايرانى و اســالمى در امان نمانده است؛ 
ديگر نشــانى از كوچه هــاى تنگ و پيچ 
درپيچ و محله  هاى قديمى و با هويت مانند 
جوالن، آب دوباره، سرگيجيله، دوگوران و 

حاجى، چمن و مانند آن در شــهر همدان 
نمى توانيد ببينيد چرا كه اين محله ها هم به 
همان درد مبتال هستند؛ اما چه بايد كرد و 
مسئوالن چه برنامه اى براى اين گمشتگى 

هويت شهرى همدان دارند.
  دوام مشرفيت ها

 رئيس كميســيون شهر ســازى شــوراى 
اســالمى شــهر همــدان در دوره پنجم، 
درباره مشــرفيت بنا هاى شــهرى برهم و 
كاهش هويت شــهرى همدان، مى گويد: 
ضابطه ساخت و ســاز بنا در شهر همدان 
تغييرى نكــرده اســت و در عرض يك 
كوچــه 8 مترى همان 3 طبقــه بنا مجوز 
ساخت مى گيرد؛ مگر اينكه بر مبناى مجوز 
كميســيون ماده5 مجوزى بــراى افزايش 
ارتفاع  در اين عرض خارج از اين ضوابط 

صادر شود.
 نرگــس نور ا... زاده مى افزايد: فقط با راى 
كميســيون ماده 5 است كه مى توان ارتفاع 
مازاد بر ضوابط گرفت كه شــرايط قانونى 
مرتبط را دارد؛ اختيار با شــهردارى نيست 
كه ارتفاع مازاد خارج از ضوابط صادر كند. 
ضوابط مرتبط با نحوه ساخت و ساز بنا و 
دريافت  مجوز ها هم در سايت شــهردارى 
همدان آمده اســت. در حوزه شهر سازى 
مشــرفيت با آغاز ساخت آپارتمان از دهه 
70 در همــدان و در شــهر هاى بزرگ با 

ساخت برج وجود داشته است.
 عضو شوراى شهر همدان اظهار مى كند: 
شورا به كميسيون ماده 5 درخواست داده 
است تا در بافت قديمى شهر كاهش ارتفاع 
را در نظر بگيرند اما پاســخ كميسيون اين 
بود كه  طرح تفصيلى در دســت باز نگرى 
اســت و بايد اين تغييرات در اين طرح به 
صورت كلى گنجانده و اجرايى شود و به 
غير از آن شورا به مشاور طرح تفصيلى هم 
اين پيشنهاد را ارايه كرده است كه  مطابق 
با هويت شهرى هر منطقه از شهر همدان 
ارتفاع ســاخت بنا هــا را در نظر بگيرد و 
لحاظ كند هر چند كه اصالح  و بازنگرى 
طرح تفصيلى 2 الى 3سال زمان مى برد تا 

نهايى شود.
 وعده به بازنگرى طرح تفصيلى

نور ا...  زاده در پاســخ به اين سئوال كه با 

ايــن رونــد طوالنى اصــالح و باز نگرى 
طرح تفصيلى شــهر ديگر هويتى از شهر 
باقى نخواهد ماند كه حفظ شود، مى گويد: 
دقيقا همين طور است چون معابرى مانند 
مــدرس و متخصصان و غيره بر اســاس 
الى 3  خاص(ســاختمان هاى 2  عــرض 
طبقه) تفكيك معبر شــدند؛ حاال در اين 
عرض معابر تقاضاى فراوانى براى افزايش 
ارتفاع وجــود دارد، تا اصالح و بازنگرى 
طرح تفصيلى هم شــايد ديگر معبرى در 
اين محدوده هاى شــهرى نخواهيم داشت 
كه نيازى به اصالح ضوابط افزايش ارتفاع 
باشــند؛ چرا كه ديگر اين معابر گنجايش 
ترافيــك جمعيــت فعلى را هــم ندارد. 
با تاســف با يكسان اجرا شــدن ضوابط 
شهر ســازى در كل  شــهر هاى ايران و به 
خصوص همدان شــاهد نابودى مناطق با 

اين هويت بافت شهرى هستيم.
رئيس كميســيون شهر ســازى شــوراى 
اســالمى شــهر همدان اظهار مى كند: اگر 
حتى بعد از اصالح ضوابط طرح تفصيلى 
هم نهايى شود و به اجرا برسد ديگر معابر 
پاسخگوى رفت و آمد مردم در شهر همدان 
نباشد  و باز بايد مجدد اصالحى در طرح 
انجام شــود كه مشكلى از مشكالت مردم 
حل كه نمى كند هيچ بــارى هم بر دوش 
مردم در شــهر گذاشته اســت باز هم بايد 
گفت مرجع تصميم گيــرى درباره ارتفاع 
شهرى كميسيون ماده 5 است و شورا فقط 
در حوزه سياستگذارى ديد گاه و نظر خود 
را اعالم مى كند كه خواسته مردم است كه 

به اعضاى شورا منتقل شده است.
 شهر سازى بدون هويت اسالمى و ايرانى

 وى ادامه مى دهد: اگر بخواهيم از ديد گاه 
اســالمى به شهر ســازى نگاهى بياندازيم 
بايد گفت نبايد ســاخت و افزايش ارتفاع 
بنا هــا در برخى بافت ها تا حدى باشــد 
كه  آســايش و آرامش شــهروندان را در 
خانه ها بگيرد و آن را  نابود كند؛ اما متاسفانه 
در ضوابط شهر ســازى ما نگاه اسالمى و 
عدالت اجتماعى بسيارضعيف است و غالبا 
يا تعاريف شهر ســازى اسالمى و عدالت 
اجتماعى شــهرى را در ســكونتگاه هاى 
شــهرى تدوين نكرديم يا مشاوران به آن 

آگاهى ندارند يا ضوابطى در شهر سازى ما 
حاكم است كه از هويت اسالمى ما فاصله 
گرفته و با هويت غربى بيشتر تناسب دارد.

نور ا... زاده تاكيد مى كند: ضوابط شهر سازى ما 
سمت وسوى غربى دارد و هنوز نتوانسته ايم 
ضوابط شهر ســازى اســالمى را در شهر ها 
اجرا كنيم؛ حتــى در ضوابط معمارى ايرانى 
هم بــراى محرميت ها احتــرام خاص قايل 
بودند و ساختمان ها را طورى مى ساختند كه 
اصال هيچ ساختمانى براى ساختمان مجاورو 
همســايه مزاحمتى ايجاد نكند و حرمت ها 
حفظ شود و ســاكنان خانه ها آرامش داشته 
باشند. مى توانيد نمونه هاى آن را در شهر هاى 
قديمى كه هويت شهرى آن تا حدودى حفظ 

شده بيابيد.
رئيس كميســيون شهر ســازى شــوراى 
اسالمى شهر همدان در پاسخ به اين سئوال 
كه بــراى متداول كردن شيوه شهر ســازى 
در شــهر همدان كه مشــرفيتى نباشد و با 
فرهنگ ما هم ســنخيت داشــته باشد چه 
بايد كرد؟، مى گويد:  بهترين راهكار همان 
اصالح ضوابط است، شايد بتوان بخشى از 
شــهر را حفظ كرد يا در بخش هاى جديد 
شهر سازى  ضوابط  با  متناســب  ضوابطى 
و معمارى اســالمى و ايرانى را جايگزين 
كرد تا شهر در نقاط جديد هويت شهرى 
همــدان را حفظ كنــد. مى تــوان برنامه 
داشت و دستور العمل هاى تدوين كرد كه 
مشــرفيت ها و مزاحمت  ناشى از ساخت 

بنا هاى جديد برداشته شود.
وى مى افزايد: درباره اين موضوع در شورا 
بحث و بررسى شده است كه مشاور طرح 
تفصيلى در مطالعه خود پهنه بندى را لحاظ 
كند و در هر پهنه هم خصوصيات مطالعه 
شده آن پهنه را اعالم كند تا شوار هم نظر 
و پيشنهاد خود را براى اصالح مشرفيت ها 
و حفظ هويت شهرى اعالم كند. يعنى اگر 
در بافت قديم يك منطقه از شــهر خانه با 

حياط مركزى وجود داشــته است همان 
روش در اصالح  و نوســازى بنا هاى اين 
مناطق پيش بينى و لحاظ شــود. شــوراى 
شــهر به غير از اين هيــچ كارى ديگرى 
نمى تواند براى ممانعــت از نابودى بافت 
كهن شهرى  و كاهش افزايش مشرفيت  ها 
انجام بدهد چون ضوابط شهر ســازى در 
جايى ديگر تصويب و اجرا مى شود شورا 
فقط مى تواند پيشــنهاد بدهد تا مشكالت 
كمتر شود و مشاور هم در مطالعات خود 
آن را در نظر بگيرد شــوراى شهر به عنوان 
سياستگذار امور شهر خواسته ها را مطرح 

و مطالبه مى كند.
 مشرفيت مختص همدان نيست

مشــاور شــهردار و قايم مقــام معاونت 
معتقد  هم  همدان  شــهردارى  شهر سازى 
مخصوص  ســاختمان ها  مشرفيت  است: 
همدان نيست و در همه جاى ايران وجود 
دارد. وقتى 2 ساختمان به يكديگر نزديك 
مى شود نسبت به هم ديد دارند و نمى توان 
ســاختمان ها را با فاصله اى از هم ساخت 
كه ديد نداشــته باشند اما بر اساس اصول 
شهر ســازى مى توان قواعــدى را رعايت 
كرد كه تا حدودى اين ديد و مشرفيت را 

كاهش دهد و كم كند.
مى توان  مى افزايد:  طبى مسرور  حميد رضا 
باز شــو ها و پنجره هايى كــه روبروى هم 
قرا رمى گيرند يا مشــرف بر هم هستند را 
با پانل ها و سازه هاى معمارى از مشرفيت 
خارج كرد، نــور را كاهش مى دهد اما در 
حدى نيســت كه نور به داخل ساختمان 
نفــوذ نيابــد همچنين از نظر شــرعى و 
اخالقى هم بايد بنا طورى طراحى شــود 
كه مزاحمتى براى بناى مجاور نداشته باشد 

البته سايه اندازى دارد.
 افزايش ارتفاع و ايجاد مشرفيت

عضو دوره قبل شــوراى شهر همدان كه 
رئيس كميسيون شهر سازى شورا در آن هم 

دوره بوده است، اظهار مى كند: در گذشته 
معمارى شهرى ايران درونگرا بود و غالب 
روزنه هــا و پنجره ها به داخــل بنا ها باز 
مى شد؛ اكنون بيشتر بنا ها برو ن گرا شدند، 
منافذ و نور گيــر بنا ها مانند باز شــو ها و 
پنجره ها به بيرون از بنا  و در محيط مجاور 
بنا باز مى شــود  كه به دليل افزايش ارتفاع 
مشرفيت هم دارد اما مى توان با ضوابط و 
معمارى تغييراتى در محل قرار گير ها داد تا 

مشرفيت و ديد ها به حداقل برسد.
وى ادامــه مى  دهد: تغيير اســتقرار بنا  در 
زمين موقيعت ســاخت بنا نقش موثرى 
در اين حــوزه دارد. پانل هايى هم وجود 
دارد كه مشــرفيت را كاهش مى دهد. به 
صورت عمومى ساختمان هاى بلند مرتبه 
به ســاختمان هاى با ارتفاع كم مشرفيت 
دارد از نظر حقوق شــهرى و شهر سازى 
وقتى  پالك ها به هم متصل هســتند ديد 
داشتن هم مشــرفيت محسوب مى شود. 
ســاختمان هاى كــه 8 تا 16 متــر از هم 
فاصلــه دارند را نمى تــوان گفت به هم 
مشرف هســتند. فاصله دادن، ايجاد تغيير 
طراحى  ســاختمان،  ســاخت  جهت  در 
فضاى ســبز در اطراف فضا ها در كاهش 

مشرفيت ها موثر است.
 طبى مســرور اظهار مى كند: براى كاهش 
آمد  هاى  رفت و  تداخل هاى  و  مشرفيت ها 
شــهرى بايد فضاى ســاخت مسكونى، 
ادارى، خدماتى و صنعتى از يكديگر مجزا 
باشد و همچنين در بخش ازشهر فقط بنا ها 
بلند مرتبه ساخته شــود و در بخش ديگر 
شهر بنا هاى با ارتفاع مشخص ساخته شود 
تا هويت شــهرى با اين شــكل در بخش 
جديد و قديم شهر حفظ شود. يعنى بايد 
پهنه ها ادارى، صنعتى، خدماتى و مسكونى 
در شهر ايجاد شود. همچنين نهادينه شدن 
فرهنــگ زندگى در ايــن فضا ها هم بايد 

الگو سازى شود.

ساخت و سازهاى شهرى به حريم ها هم توجه دارند؟

نابودى محرميت ها 
با افزايش مشرفيت  بنا ها
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زنگ خطر براى 
ذوب فلزات و شهردارى به صدا درآمد

 دو تيم نماينده اســتان در رقابت هاى ليگ دسته سوم كشور آغاز 
خوبى نداشتند و با كارنامه اى ضعيف نشان دادند كه تا تيم شدن راه 

طول و درازى در پيش دارند.
ســه هفته از رقابت ها گذشت اما دو تيم نماينده استان ذوب فلزات 
بهار و شــهردارى مريانج كارنامه ضعيفى از خود به جاى گذاشتند 
و نشــان دادند كه توان آنها در حد اين رقابت ها نيســت و از حاال 
زنگ خطر براى دو تيم نماينده استان به صدا درآمده است و اگر به 
خود نيايند و ضعف ها را پوشــش ندهند روزهاى سختى را پيش رو 

خواهند داشت.
ذوب فلزات در دو بازى خانگى خود دو شكســت را متحمل شده 
اســت و در اين دو بازى شــاگردان حميد شــانه اى نشان دادند كه 
ســردرگم، ناآماده و بدون تاكتيك هستند و هيچ برنامه اى در زمين 
ندارد كادر فنى بر بازى و بازيكنان ســوار نيســت مديريت باشگاه 

خواسته يا ناخواسته در امور تيم دخالت مى كند.
بازيكنان اين تيم سنگين هســتند و از آمادگى الزم دور هستند و با 
آنكه از مدت ها پيش تمرينات خود را آغاز كرده اند اما ناآماده به نظر 
مى رسند كه نياز به كار بيشتر و تمرين بيشترى داريد اين تيم در تمام 
نقاط زمين مشكل دارد و نياز است كه با تزريق چند بازيكن تقويت 

شود تا نتايج بهترى بگيرد.
اما شــهردارى مريانج نيز راه ذوب فلزات را مى رود و آنها نيز با دو 
شكست و يك تساوى از روى ديگر تيم استان تقلب مى كند. محمود 
الماســى كه از كمبود بازيكن رنج مى برد در دو بازى خارج از خانه 
مقابل ســولدوز نقده و آذرآب اراك شكست را پذيرفته است. البته 
هنوز از نزديك بازى اين تيــم را نديده ايم و قضاوت در خصوص 
نفرات و نحوه بازى اين تيم زود است اما كسب دو نتيجه بد خارج 
از خانه نشــان مى دهد كه اين تيم نيز كمبودهايــى را دارد كه بايد 

مرتفع شود.
جدول مسابقات نشان مى دهد دو تيم فعًال در قعر جدول جاى دارند 
و اگر فكرى به حال خود نكننــد به ماندن در انتهاى جدول عادت 
مى كننــد و آنوقت ديگر ســخت خواهد بــود اميدواريم كه هر چه 
زودتر ابرهاى تيره از آســمان اين دو تيم كنار بروند و آفتاب دوباره 

در آسمان اين دو تيم بدرخشد.

مسابقات آزاد تيراندازى در بهار
 آغاز دوره مسابقات آزاد تيراندازى (تفنگ بادى) در بهار توسط 
اداره ورزش و جوانان با مشــاركت بنياد شــهيد و امور ايثارگران و 

هيأت انجمن هاى ورزشى شهرستان برگزار شد .
بمناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس يك دوره مسابقه تيراندازى 
در اداره ورزش بهار برگزار شــد .اين مسابقه در سه گروه كاركنان 
دولت با 16 شــركت كننده ، آزادگان با 14 شركت كننده و بانوان با 

8 شركت كننده برگزار گرديد .
گــروه كاركنان دروضعيت ايســتاده به رقابــت پرداختند و در 
ادامه حســين عظيمى از هيأت انجمن هاى ورزشــى مقام اول 
، علــى رضائيان پاكيزه از اداره صنعــت و معدن تجارت مقام 
دوم ، مهــدى صبور نماينده اداره ورزش وجوانان مقام ســوم 

. آوردند  بدست  را 
گروه آزادگان و جانبازان در وضعيت نشسته به رقابت پرداختند و در 
ادامه عنايت ا... آزادى مقام اول ، ســيد ابوالقاسم موسوى گلبار مقام 

دوم وحسين استاد احمدى مقام سوم را كسب نمودند
گروه بانوان در وضعيت نشسته به رقابت پرداختند و در ادامه خانم 
هــا مهرى يادگارى از بنياد شــهيد مقام اول ، نســرين ملكى اداره 
ورزش و جوانــان مقام دوم ، مــژگان مهرپور از آموزش و پرورش 

مقام سوم را بدست آوردند.

تيم ملى اميد ايران در گروه مرگ
ايران با 

كره جنوبى،ازبكستان وچين همگروه شد
 مسابقات فوتبال زير 23 سال قهرمانى آسيا و مقدماتى المپيك در 
تايلند قرعه كشــى شد. اين مسابقات از 18 دى ماه با حضور 16 تيم 
آغاز مى شود كه تيم ملى كشورمان در گروه C با تيم هاى ازبكستان، 

كره جنوبى و چين در يك گروه قرار دارد.
تيم ملى ايران در نخستين ديدار خود روز 19 دى ماه مقابل ازبكستان 
قرار مى گيرد.ســپس در 22 دى ماه بايد با كره جنوبى سرشاخ شود 
ودر آخرين بازى مقدماتى روز25 دى با چين ديدار خواهد داشت.

3 تيم برتر مســابقات جواز حضور در المپيك 2020 توكيو را كسب 
خواهند كرد.

يكــى از فاكتورهاى مهم در دنياى امروز فوتبال حضور در مراســم 
قرعه كشى رقابت ها است تا هم مربيان و دست اندركاران يك تيم، 
فضاى رقابتى با رقبايى كه مشــخص شده اند را بهتر بشناسند و هم 
از فضاى شــهرى كه قرار اســت در آن بازى ها را برگزار كنند آگاه 
شــوند اما در روز قرعه كشى شاهد يك بى تفاوتى عجيب از سوى 
فدراســيون فوتبال براى اعزام نماينده از سوى ايران به تايلند محل 
برگزارى قرعه كشــى رقابت هاى فوتبال زير 23 ساله هاى آسيا و 

محل برگزارى مسابقات بوديم.
قرار گرفتن ايران در ســيد چهارم ســبب شد تا ملى پوشان اميد در 
يكى از سخت ترين گروه هاى ممكن در راه رسيدن به المپيك قرار 
بگيرند به طورى كه خود كنفدراســيون فوتبال آسيا از اين گروه به 

عنوان گروه مرگ ياد كرد.
رقابت كردن با تيم هاى قدر كره جنوبى و ازبكستان و همچنين چين 
در رده اميد كار راحتى نيســت اما ما در داخل فدراســيون فوتبال و 
در حساس ترين روزهايى كه اميد مى گذراند دچار نوعى سردرگمى 

هستيم.

همدان فاتح كشتى فرنگى استان شد
 مســابقات فرنگى قهرمانى بزرگســاالن اســتان هفته گذشته در 
شهرستان تويسركان برگزار شد و در پايان تيم كشتى فرنگى شهرستان 

همدان با اقتدار به مقام قهرمانى رسيد.
در ايــن رقابت هــا 59 كشــتى گير از شــهرهاى همــدان، رزن، 
ــد، تويســركان، بهار،كبودراهنــگ و اســدآباد شــركت داشــتند  نهاون
كــه پــس از 96 كشــتى تيــم همــدان بــا كســب 202 امتيــاز بــه مقــام 
نخســت رســيد، تيــم وزن بــا 151 امتيــاز دوم شــد و تيــم نهاونــد بــا 

كســب 132 امتيــاز بــه مقــام ســوم رســيد.
در پايــان ايــن رقابت هــا نفــرات برتــر اوزان مختلــف معرفــى 

. ند شد
55 كيلوگرم: 1-محمدحســين عزيزمحمــدى(رزن) 2-رضا رعنايى 

(همدان) 3-محمد جمور (تويسركان)
60 كيلوگــرم: 1-حميد كرمعلى (نهاوند) 2-ســياوش محمدى دبير 

(رزن) 3-سجاد محمدپور (همدان)
63 كيلوگرم: 1-مهيار اسدى (اسدآباد) 2-محمدرضا زارعى (همدان) 

3- امين سلگى (تويسركان)
67 كيلوگرم: 1-اميرحسين گروسى (همدان) 2-مهدى عبادى (رزن) 

3- حميد ترابى (نهاوند)
72 كيلوگــرم: 1-حامد وفائــى (همدان) 2-آرش هوشــمند(بهار) 

3-مظاهر احمدى (بهار)
77 كيلوگرم: 1- فرامرز بيات (همدان) 2-على اكبر صفادوست (بهار) 

3-رضا كرمعلى (نهاوند)
82 كيلوگــرم: 1- قاســم كريمى (كبودراهنــگ) 2- عارف رضايى 

(همدان) 3- محمد احمدوند (نهاوند)
87 كيلوگرم: 1-محمدامين حميدى (رزن) 2- مجتبى بيگلرى (نهاوند) 

3- على آكبر جاور سجينى (رزن)
97 كيلوگرم: 1-حميد شكوهى (تويسركان) 2- مسلم گيوى(نهاوند) 

3-سجاد اميدى (اسدآباد)
130 كيلوگرم: 1-ســروش رنجبــر (همدان) 2- راميــن كريميانى 

(تويسركان) 3- ابراهيم قنبرى (رزن)

تجيل باشگاه شهردارى 
از شهداى جنگ دفاع مقدس 

 تيــم فوتبــال شــهردارى همــدان در حاشــيه مســابقه هفتــه دوم 
ــه يــك كار  ــان دســت ب ــن كرم ــل مــس نوي ليــگ دســته دوم مقاب

فرهنگــى خــوب زد.
ــدان در  ــهردارى هم ــگاه ش ــدس باش ــاع مق ــه دف ــا هفت ــان ب همزم
اقدامــى پســنديده بــا اهــداى گل از مقــام شــامخ شــهدا اداى احتــرام 
ــى  ــين همدان ــهيد حس ــى پور، ش ــا شمس ــال عليرض ــد و تمث كردن
ــد.  ــاران كردن ــم گلب ــن تي ــان اي ــازيان را بازيكن ــهيد چيت س و ش
ــا در 8 ــاى آنه ــاز از جانبازى ه ــد جانب ــا دعــوت از چن ــن ب همچني

ــد. ــاع مقــدس تجليــل كردن ســال دف

تراكتور در همدان اردو زد 
  تيم فوتبال تراكتور تبريز شب گذشته وارد همدان شد.

تيم فوتبال تراكتور كه بايد فردا در مرحله يك شانزدهم جام حذفى كشور مقابل پاس 
همدان صف آرايى كند شــب گذشــته وارد همدان شد و در يكى از هتل هاى همدان 
اردو زد.تراكتــور با تمــام بازيكنان خود به همدان آمده و مصطفى دنيزلى ســرمربى 
ترك تبار اين تيم ريســك نكرد و تمام دارايى خود را به همدان آورده تا با دســت 

پر به تبريز برگردد.
دنيزلى كه ســال ها قبل هدايت پاس را در تهران به عهده داشــت ســابقه پاس را به 

خوبى مى داند و به همين دليل تمام داشــته هاى خود را به همدان آورده تا با قدرت 
مقابل پاس قرار بگيرد.

تراكتورى ها امروز يك جلسه تمرين در همدان خواهند داشت و فردا يكشنبه در ورزشگاه 
شهيد حاجى بابايى مريانج در مسابقات حذفى به مصاف پاس همدان مى رود.

ورزشگاه مريانج محل برگزارى بازى پاس و تراكتورسازى
دبير هيأت فوتبال همدان گفت: ديدار تيم هاى پاس همدان و تراكتورســازى تبريز 
از مرحلــه يك شــانزدهم نهايى جام حذفى فوتبال كشــور به ميزبانى ورزشــگاه 
مريانج برگزار مى شــود.مهدى بوجاريان روز پنجشــنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ايرنا اظهار داشــت: بر اساس تصميم شــوراى تامين شهرستان همدان و با رعايت 

اســتانداردهاى فوتبالى، ورزشگاه 10 هزار نفرى شهيد حاجى بابايى واقع در پنج 
كيلومترى غرب همدان براى اين مســابقه انتخاب شد.

وى بيان كرد: اين ورزشــگاه هفته قبل نيز ميزبان دور مقدماتى فوتبال نوجوانان آسيا در 
گروه ســه بود و از هر لحاظ مورد تاييد كنفدراسيون فوتبال آسيا و فدراسيون كشورمان 

نيز هست.
دبير هيأت فوتبال همدان خاطرنشــان كرد: نحوه عرضه بليت اين مســابقه نيز به زودى 

اطالع رسانى مى شود تا مشكلى براى تهيه آن توسط هواداران و تماشاگران نباشد.
ديدار تيم هاى پاس همدان و تراكتورســازى تبريز روز يكشــنبه هفتم مهرماه جارى ، از 

ساعت 15 و 15 دقيقه در ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج برگزار مى شود.

آگهي مزايده

بانك پاسارگاد

قيمت پيشنهادى :
قيمت پايه تعداد شرح كاال رديف 

كارشناسى(ريال)
قيمت پيشنهادى 

(ريال)
32/100/000/000ماشين دوخت يك طرفه پلى پروپيلن1
11/000/000/000 ماشين دوخت دو طرفه پلى پروپيلن2
11/400/000/000ماشين دوخت دو طرفه پلى پروپيلن به همراه پانج دكمه 3

4/500/000/000جمع كل

1-1 شركت كننده نبايد ممنوع المعامله باشد.
2-1 بازديد اقالم بايد با هماهنگى بانك و در ساعات مشخص شده صورت گيرد.

1- وجه واريزى جهت دريافت اسناد مزايده (پانصد هزار ريال) مسترد نخواهد شد.
2- تمامى اوراق تحويلى به افراد، ممهور به مهر مديريت امور پشتيبانى بانك پاسارگاد مى باشد. 

ا- كليه هزينه هاى مربوط به چاپ آگهى مزايده در روزنامه ها به عهده برنده مزايده است.

ماده 2- سپرده شركت در مزايده :
1- پيشنهاددهندگان مى بايست مبلغ 200/000/000 ريال را به عنوان سپرده شركت در مزايده به صورت چك در وجه بانك پاسارگاد 

و بدون درج تاريخ ارايه نمايند. بر اين اساس الزم است اصل چك را در پاكت (الف) قرار دهند.
2- در صورتى كه برنده مزايده حداكثر ظرف 48 ساعت پس از برنده شدن از پيشنهاد خود عدول نمايد وجه سپرده مربوط به موضوع 

اين ماده به نفع بانك مطالبه و ضبط خواهد شد.
3- چك شركت كنندگان در مزايده كه برنده نشده اند ظرف مدت 10 روز كارى پس از برگزارى مزايده مسترد خواهد شد.

4- شركت در مزايده و تسليم پيشنهاد به عنوان سند قبول شرايط مزايده خواهد بود.

ماده 3- پيشنهادهاى مردود:
پيشنهادهاى مبهم، ناقص، مشروط، مخدوش، مدت دار، مغاير با شرايط مزايده و يا فاقد چك يا كمتر از ميزان اعالم شده و پيشنهادى 
كه مشخصات روى پاكت پيشنهادى با مطالب مدرج در اوراق مزايده آن ها مغاير باشد و يا مبالغ پيشنهادى زير قيمت پايه كارشناسى 

باشد و يا پيشنهاد پس از مهلت اعالم شده در آگهى ارسال گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد و در مزايده شركت داده نمى شود.

ماده 4- مهلت تحويل مدارك :
پيشنهاددهندگان بايد تمام اسناد و مدارك مزايده را بدون تغيير، حذف و يا قرار دادن شرط در آن تكميل، مهر و امضاء نموده و در پاكت 

بسته به وصف مشروحه زير حداكثر تا تاريخ 98/7/21 به شعبه همدان به نشانى سيزده خانه، جنب برج آريان رسيد دريافت نمايند.

ماده 5- محتويات پاكت هاى پيشنهادى:
پاكت (الف) شامل:

الف) چك شركت در مزايده ب) اسناد مزايده كه تمامى صفحات مطالعه، تكميل و امضاء شده است ج) تصوير صفحه اول شناسنامه 
و كارت ملى پيشنهاد دهنده (براى اشخاص حقيقى) د) تصوير اساسنامه و آخرين آگهى روزنامه رسمى و شماره اقتصادى، تصوير 

صفحه اول شناسنامه و كارت ملى صاحبان امضاى مجاز (براى اشخاص حقوقى)
پاكت (ب) شامل:

قيمت پيشنهادى كه بايد به صورت عددى و حروفى و خوانا و بدون خط خوردگى و الك گيرى مطابق فرم موجود در اسناد مزايده باشد.

ماده 6- تاريخ و محل بازگشايى پاكت ها :
برگزارى  قانون  اساس  بر  شد.  خواهد  گشوده  واصله  پاكت هاى  و  تشكيل  مورخ 1398/7/24  چهارشنبه  روز  در  مزايده  كميسون 
مزايده، ضمن مقايسه قيمت هاى واصله، نسبت به تعيين برنده يا برندگان مزايده اقدام خواهد شد. ضمناً اولويت هاى دوم و سوم نيز 

مشخص خواهند شد.

ماده 7- رد يا قبول پيشنهاد:
1- شركت در مزايده و تسليم پيشنهاد به منزله سند قبول شرايط مزايده بوده و پس از اعالم بانك پاسارگاد، برنده مزايده بايد ضمن 
هماهنگى با بانك حداكثر ظرف 48 ساعت مبلغ پيشنهادى را به حساب 2-11700-11-201 مديريت امور مالى و خزانه دارى بانك 
پاسارگاد واريز نمايد. ضمناً برنده مزايده بايستى ظرف مدت حداكثر 24 ساعت پس از واريز وجه در خصوص تخليه اقالم اقدام نمايد. 
چنانچه خروج كاال بيش از اين به طول انجامد، به ازاى هر روز مبلغ يك ميليون ريال بابت هزينه نگهدارى از برنده مزايده اخذ خواهد 
شد. بديهى است در صورت انصراف، سپرده نفر اول ضبط مى گردد و مراتب فوق به نفر دوم ابالغ مى گردد در صورت انصراف نفر دوم، 

ضمن سپرده در مزايده وى به نفع بانك، مزايده تجديد خواهد شد.
10-1- چنانچه در اثر تأخير برنده مزايده در خارج نمودن كاالها خسارتى به بانك وارد آيد،  برنده مزايده در اين مورد مسئول 

خسارت وارده است.
2-1- هزينه حمل و نقل و انتقال بر عهده برنده مزايده بوده و هرگونه هزينه كارگرى و بيمه نمودن كارگران بر عهده برنده مزايده 

است و نامبرده مسئوليت بروز هر گونه حادثه در زمان حمل و جابجايى و انتقال را بر عهده خواهد گرفت.
1- عدم واريز وجه تا 48 ساعت پس از اعالم برنده به منزله انصراف تلقى شده و سپرده مربوطه به نفع بانك ضبط مى گردد.

2- كميسيون مزايده در رد يك و يا كليه پيشنهادها بدون اجبار به ذكر دليل، مختار است و در اين حالت شركت كنندگان در مزايده 
حق هر گونه اعتراضى را از خود سلب و ساقط نمودند.

3- در صورتى كه دو يا چند پيشنهاد برابر باشد، كميسيون مزايده با نظر خود در خصوص اعالم نفرات اول، دوم و سوم اقدام مى نمايد 
و در اين حالت شركت كنندگان در مزايده حق هر گونه اعتراضى نخواهند داشت.

4- موضوع مزايده كه به رويت و اطالع پيشنهاددهندگان رسيده با وضعيت موجود تحويل مى شود و بانك هيچ گونه مسئوليتى در 
مورد عدم بررسى دقيق شرايط و با ويژگى هاى مال مورد مزايده توسط برنده مزايده بر عهده ندارد.

 ................... متولد   ........................ شناسنامه  شماره  به  ثبت...............................  شماره  فرزند/   ............................. شركت   / اينجانب 
به نشانى ........................................................................................ با مطالعه و آگاهى كامل و رويت مورد مزايده اعالم مى دارم شرايط 
مندرج در اين فرم را قبول داشته و از تاريخ و محل بازگشايى مطلع بوده و از كم و كيف كاالها كامًال آگاه بوده و كليه تعهدات را پذيرا 

مى باشم و بعداً حق هيچ گونه اعتراضى ندارم.                                        امضاء              تاريخ 

 
اينجانب .................................. با شماره ملى ......................... ضمن بازديد از اقالم مطابق جدول پيوست(شامل 3 رديف و 5 قلم كاال) و 
با آگاهى كامل از شرايط مزايده، قيمت پيشنهادى خود را جهت خريد اين اقالم به شرح جدول فوق در مجموع مبلغ .......................... 

ريال (به عدد) و ................................................... (به حروف) اعالم مى دارم.

بانك پاسارگاد در نظر دارد بخشى از اقالم مستعمل مطابق با ليست پيوست را از طريق مزايده به فروش برساند.
ماده 1- مهلت و نحوه خريد و بازديد :

1- كليه اشخاص حقيقى و حقوقى كه داراى صالحيت و شرايط عمومى شركت در مزايده باشند، مى توانند از تاريخ انتشار آگهى لغايت 1398/7/16 پس از واريز مبلغ 500/000 ريال به حساب سپرده 2-11700-11-201 شعبه مركزى بانك پاسارگاد 
به نام مديريت امور مالى و خزانه دارى به منظور دريافت اسناد مزايده و معرفى نامه جهت بازديد اقالم، به نشانى همدان، خيابان مهديه، بانك پاسارگاد مراجعه نمايند.

سليمان رحيمى »
 دهه ســوم شــهريور ماه همدان ميعادگاه 
ورزشــكاران داخلــى و خارجى بــود و اين 
روزها براى همدان و اســتان خوش يمن بود. 
در اين ده روز چهار رشته سواركارى، فوتبال، 
سنگنوردى و شــطرنج رقابت هاى خوبى را 
به نمايش گذاشــتند و يك بــرگ زرين براى 

ورزش استان رقم خورد.
على رغم اينكه اين رخدادهاى مهم ورزشــى 
دســت آوردهاى خوبى براى استان داشت بر 

كسى پوشيده نيست.
اكثر ورزشكاران داخلى و خارجى از ميزبانى 
شايســته استان و امكانات ســخت افزارى به 

نيكى ياد كردند و اين كار استان را ستودند.
امكانات ســخت افزارى ورزش اســتان يك 
بار ديگر نشــان داد كه توان اســتان باالتر از 
اين هاســت و ما مى توانيم مسابقات بزرگتر از 

اين را برگزار كنيم.
در اين 10 روز متوليان ورزش اســتان تالش 
وافرى داشتند تا مسابقات آبرومند برگزار شود 

و رضايت مركز نشينان را جلب نمايند.

ابراز رضايت ناظران كنفدراسيون فوتبال آسيان 
AFC از ميزبانى همدان در رقابت هاى گروه 
C مقدماتى زير 16 ســال آســيا حكايت از 

توانمندى ورزش استان دارد.
همــدان با توجه به امكاناتى كــه دارد در اين 
رقابت ها نشــان داد كــه مى توانــد ميزبانى 

رقابت هاى بهتر از اين را انجام دهد.
توانمندى هــا،  ايــن  همــه  كنــار  در  امــا 
كــه  بــود  چشــم نواز  نيــز  ضعف هايــى 
ــى  ــه خوب ــا را ب ــن توانمندى ه ــت اي نتوانس
ترســيم كنــد و آن را بــه نمايــش عمــوم 
ــه در ســخت افزار  ــم آنك ــا عليرغ ــذارد م بگ
غنــى هســتيم و بيــش از تــوان اســتان داريــم 
بزرگــى  ضعف هــاى  نرم افــزار  در  امــا 

ــم. داري
متأسفانه در اين رقابت ها خوب نتوانستيم اين 
رخدادها را رسانه اى كنيم و در اطالع رسانى 
بسيار ضعيف عمل كرديم و نتوانستيم آنطور 
كه بايد و شــايد اين رقابت هــا را روى آنتن 

ببريم.
انگليســى ها عقيده دارند كــه اگر صد تومان 

داشــتى 90 تومــان آن را خــرج تبليغات و 
اطالع رســانى كنيد و با 10 تومان باقى مانده 
تجارت كنيد اما در كشــور مــا آنچه اهميت 

ندارد اطالع رسانى و تبليغات است.
هيأت هــا از روابط عمومى ضعيفى برخوردار 
بودنــد و در انعكاس اخبار مســابقات خود 
آنطور كه شايســته اين رقابت هــا بود عمل 
نكردند.دستگاه ورزشــگاه مى توانست كميته 
اطالع رسانى تشكيل دهد و اين رقابت ها را به 

صورت كامل پوشش دهند.
متأســفاته برخى روابط عمومى  ها به كارهاى 
ديگر گماشته شــدند و از وظيفه اصلى خود 
دور ماندند. اين ضعف در تمام اين رشــته ها 

نمايان بود.
اين كميته اطالع رســانى مى توانســت روزانه 
بولتن منتشــر كند و رخدادهاى ريز و درشت 
اين چهار رويداد را به رشته تحرير در بياورد 
با ورزشــكاران و دســت اندركاران مصاحبه 
كند نقاط قوت و ضعف را شناســايى كند و 
بازوى توانمند براى دست اندركاران و مجريان 

مسابقات باشند.

اين رقابت ها را تنها چند خبرنگار انگشت شمار 
پوشش دادند و از آن جمعيت عريض و طويل 

در نشست ها خبرى نبود.
اخبار اين رقابت ها به صورت گذرا در سايت 
ورزش و جوانان منعكس شد و خود هيأت ها 
به غيــر از فوتبال هيچ همكارى مناســبى با 
رسانه ها نداشــتند كه اميدواريم در مسابقات 

آينده اين كاستى ها مرتفع شود.
زيرســوال  قصــد  مقــال  ايــن  در  البتــه 
بــردن كســى را نداريــم و بــه ايــن امــر 
ــن  ــزارى چني ــر برگ ــه اگ ــتيم ك ــف هس واق
ــز  ــا ني ــود از ضعف ه ــتر ش ــابقاتى بيش مس
كاســته خواهــد شــد اميدواريــم كــه در 
ــه  ــردن از كميت ــود ب ــا س ــده ب ــابقات آين مس
ــرى را  ــابقات بهت ــم مس ــانى بتواني اطالع رس
برگــزار كنيــم و ميزبانــى شايســته تر باشــيم.

البته جا دارد كه از دســتگاه ورزش اســتان و 
هيأت هــاى فوتبال، شــطرنج، كوهنوردى و 
صخره نوردى و سواركارى به خاطر تالش آنها 
در بهتر برگزار شــدن مسابقات تشكر كرد و 

يك خسته نباشيد به آنها گفت.

همدان ميزبانى آبرومند در مسابقات بود

ضعف اطالع رسانى پاشنه آشيل مسابقات
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ز نرگس ناز در دنباله ديرى سمن زلفا برى چون الله ديرى  

كه در سرناز چندين ساله ديرى از آن رو سه بمهرم بر نيارى  
باباطاهر

سينـما

■ قد  س...............  قصر شيرين - تپلى و من- قسم
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 تپلى ومن
■ فلســطين1 - ايده اصلى - شبى كه ماه كامل 

شد- روسى 
فلسطين 2. شبى كه ماه كامل شد - ايكس الرج
■ سينما كانون...............  قصر شيرين - ايده اصلى
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نيوكاسل - ايده اصلى- تپلى  و من
■ آزادي تويسركان- زهرمار - شبى كه ماه كامل شد 

محصوالت تازه "آمازون" رونمايى شدند
 آمازون طى رويدادى عالوه بر رونمايى از چند محصول جديد، 
قابليت هاى جديدى كه به دســتيار صوتى الكســا افزوده شده را نيز 

اعالم كرد.
به گزارش ايسنا،  شركت"آمازون" 25 سپتامبر سال جارى(3 مهر) با 
برگزارى رويدادى در شــهر سياتل ايالت واشنگتن آمريكا و در آنجا 
از محصوالت جديد خود رونمايى كرد. شركت آمازون شب گذشته 
از عينك هوشمند، انگشتر هوشمند ،ايربادهاى جديد  و محصوالت 
جديد ديگر خود رونمايى كرد و افزود كاربرانى كه از دســتيا صوتى 
الكسا استفاده مى كنند مى توانند از حاال به بعد صداى دستيار صوتى 
 Samuel Leroy) "الكسا را به صداى "ساموئل ليروى جكسون

Jackson) بازيگر آمريكايى تغيير دهند.

كمبود شديد آب و غذا ره آورد تغييرات اقليمى
 به تازگى گزارشى توسط سازمان ملل منتشر شد كه نشان مى دهد 
آثار تغييرات آب و هوايى زمين تا سال 2050 ميالدى مى تواند بيش 
از يك ميليارد نفر از ســاكنين زمين را دچار كمبود شديد آب و غذا 
كند. به گــزارش ايرنا، بنابر اعالم هيأت بيــن دولتى تغيير اقليم در 
ســازمان ملل متحد، اين گزارش توسط بيش از 100 متخصص آب 
و هوا تهيه شــده و فراخوانى براى رهبران جهان محسوب مى شود 
تــا در اقدام براى كاهش توليد گازهــاى گلخانه اى و حفظ افزايش 
دماى زمين به ميزان كمتر از 2 درجه سانتيگراد، عملكردى تهاجمى تر 
داشــته باشند. بر اســاس اين گزارش بدون اقدامات هماهنگ شده 
بين المللى، هيچ كشــورى از آثار مخرب تغييرات آب و هوايى زمين 

مصون نخواهد بود.

سرمه طبيعى رنگى توليد شد
 محققان با تالش و فعاليت حدود يكساله خود، موفق به طراحى 

و توليد سرمه طبيعى رنگى شدند.
مديرعامل يك شــركت دانش بنيان گفت: اين محصول با استفاده از 
موادى مانند كانى هاى معدنى و روغن هاى مفيد فرآورى شــده، در 
رنگ هاى مختلف از جمله ســبز، آبى، نارنجى و قرمز توليد شــده 

است.
ــول،  ــن محص ــد اي ــه در تولي ــه اينك ــاره ب ــا اش ــدى ب ــواد اس ج
ــه اســت، گفــت: در ســرمه هاى  ــكار نرفت ــاده شــيميايى ب هيــچ م
موجــود در بــازار، فلــزات ســنگين بــه كار رفتــه كــه ايــن 
موضــوع مى توانــد صدماتــى بــه اســتفاده كننــدگان آن محصــول 

ــد. وارد كن

تربيت كارآفرينان هدف نسل سوم 
دانشگاه هاست

 معاون تحقيقات، فناورى و نوآورى دانشگاه آزاد اسالمى گفت: 
مراكز رشــد بايد به موضوعات مورد نياز جامعه تمركز و نسبت به 

حل آن اقدام كنند.
بــه گزارش ايســنا، روح ا... دهقانــى ادامه داد: در دهه هشــتاد با 
ظهور صنايع بزرگ، نظير پتروشــيمى ها و نفت نياز به آزمايشــگاه 
ها و پژوهشگران احساس شــد و دانشگاه هاى نسل دوم با توسعه 
تحصيــالت تكميلى و ايجاد آزمايشــگاه هاى مجهــز در اين زمينه 
خودنمايى كردند و اين نياز آنقدر فراگير شد، كه براى رفع آنها بعضى 
از دانشــگاه هاى غير انتفاعى كه داراى كمترين امكانات آموزشى و 

تجهيزاتى بودند در عرصه آموزش عالى ظهور و بروز كردند.

ُگرگرفتگى را جدى بگيريد
 مطالعات اخير محققان دانشــگاه پيتســبورگ در آمريكا نشــان 
مى دهد، ُگرگرفتگى كه شــايع ترين عارضه جانبى يائســگى است، 

احتمال حمله قلبى و سكته مغزى را افزايش مى دهد.
به گزارش پايــگاه خبرى يونايتدپرس، ُگرگرفتگى يكى از مهمترين 
عوارض يائسگى اســت. محققان پس از يك مطالعه بيست ساله در 
مورد سه هزار و 300 زن در دوران يائسگى دريافتند ُگرگرفتگى هاى 

شديد و مكرر مى تواند نشانه اى بر حمله قلبى و سكته مغزى باشد.
اين مطالعه نشان مى دهد زنانى كه ُگرگرفتگى مكرر و شديد داشتند، 
دو برابر بيشتر در معرض مشكالت قلبى بودند. اين مطالعه همچنين 
نشان داد ُگرگرفتگى مداوم با احتمال 80 درصدى بيمارى هاى قلبى 

مرتبط بود.

مصطفى رحماندوست:
حرف هايى كه شعارى شده است

 اين كه از جنگ نگوييم و از صلح بگوييم شــعارى 
شده و كسى هم كه معتقد است فقط از جنگ بگوييم 
حرفش شــعارى است؛ در واقع اين دو گروه از دو ور 

بام افتاده اند.
مصطفى رحماندوســت مى گويد: درباره ضرورت و 
چگونگى پرداختن به مســئله جنگ بــراى كودكان و 
نوجوانان اظهار كرد: راحت ترين حرف اين اســت كه 
ما نمى خواستيم جنگ كنيم، اما جنگ به خانه مان آمد و 
وقتى به خانه مان آمد نمى توانستيم دفاع نكنيم پس دفاع 
كرديم. وقتى هم دفاع مى كنيم، شــهيد هست، مجروح 
هست، اسير هست، گرسنگى و فقر هم هست. نويسنده 
نمى تواند نسبت به بچه اى كه اين  بالها به سرش مى آيد 
و مخاطب اوست، بى تفاوت باشد. فرض كنيد بچه اى 
امروز مدرســه بوده و فردا يكى از همكالســى هايش 
بى پدر شده و كوچه به نام پدر او شده است. نويسنده 
چگونه مى تواند نسبت به اين اتفاق عظيم كه در روحيه 

بچه اثر مى گذارد، بى تفاوت باشد؟
اين شــاعر و نويســنده ادبيات كــودك و نوجوان در 
گفت وگو با ايسنا، افزود: هر نويسنده اى در زمينه جنگ 
يك جورى كار كرده؛ يكى واقعا آمده و ســعى كرده به 
بچه ها آرامش بدهد و درباره زندگى در جنگ بگويد، 
يكى ســعى كرده مقاوت را بهتر  ياد بدهد و يكى  هم 
شعار داده است. اين موضوع نه تقصير جنگ است نه 
چيز ديگر. همه كتاب هاى ادبيات دفاع مقدس شعارى 
نيســت و كتاب هاى به درد بخــور و تأثيرگذارى  هم 

داريم كه آدم هاى درست و  حسابى آن ها را نوشته اند.
رحماندوست خاطرنشان كرد: اين كه بخواهيم از صلح 
حرف بزنيم خيلى خوب اســت. من هم دوست  دارم 
از صلــح حرف بزنم، در صلح بنويســم و در آرامش 
باشم. هيچ بچه اى جنگ را دوســت ندارد، البته هيچ 
آدم بزرگى  هم آن را دوســت نــدارد. هرچه بگوييم 
صلح، صلح، صلح، بچه نمى تواند صلح ايجاد كند؛ بچه 
دخالتى در اين كه جنگ باشد يا صلح، ندارد. هركسى 
هم كــه برايش از صلح بنويســد فقط مى فهمد صلح 
قشنگ اســت. البته هم كه بايد بنويسم تا بفهمد صلح 

قشنگ است.
او در ادامه بيان كرد: ما از دفاع هشت ســاله مان بايد 
به عنوان تاريخ شــيرين مقاومت حــرف بزنيم، نه 
چيز ديگــر. بچه هايى كه بچه شــهيد بودند، بزرگ  
شده اند، بچه هايى كه آواره شده بودند ديگر زندگى 
پيدا كرده اند. الحمــدهللا جنگى نداريم كه در جريان 
باشــد. آن  موقع كه جنگ بود كار ســخت بود. االن 
بايد از تاريخ دفاع مقدس، شــهامت و مقاومت و با 
دســت هاى خالى ايستادن در مقابل كسانى كه جنگ 

مى خواستند، صحبت كنيم.
رحماندوســت تأكيد كرد: بايد افتخــار مقاومت را به 
بچه ها داد. بچه نمى فهمد جنگ چيست اما بايد بدانند 
در گذشته چنين اتفاقى افتاده و افتخارآميز بوده است. 
حاال بايد از اين افتخار حرف زد و لذت بردن از زمانى 

را كه جنگ نيست به بچه ها بدهيم.
اين شاعر و نويســنده ادبيات كودك و نوجوان درباره 
پرداختن به جنگ و اســتفاده از واقعيت هاى جنگ در 
داستان كودكان، اظهار كرد: قرار نيست رئال  بنويسيم. 
اگر بخواهيم هنرى بنويســيم خيــال در آن مى آيد و 
حتما بايد خيالش براى مخاطب لذت آفرين باشــد و 
در خاطرش بماند. رئال گفتن قصه نيست؛ قصه  خيالى 

است كه فكر مى كنى واقعيت است.
او همچنيــن دربــاره قهرمان ســازى از دوران دفاع 
مقدس گفــت: متأســفانه در جهان ســوم زندگى 
مى كنيم كه به قهرمان احتياج دارد. مى گويم متأسفانه 
چون ما بايد به اين برســيم كه هــر كس خود يك 
قهرمان اســت؛ قهرمان زندگى خود. من مخالف اين 
نيستم كه قهرمان بســازيم؛ رستم قهرمان بود، آرش  
قهرمان بود و شــهيد بروجردى، شهيد صياد و شهيد 
باكرى هــم قهرمان بودند.  اين ها آدم هايى بودند كه 
در زمانــى كه انتظار نمى رفت بتوانند موفق شــوند، 
موفقيت هاى بزرگــى نصيب مردم كردند اگر خداى 
نكرده وضع مشــابهى پيش بيايد، من هم قهرمانم و 
دوم اين كه االن كه جنگ نيســت از آرامش آن لذت 

مى برم.

ايران و ايكاس تفاهمنامه پژوهشى 
جاده ابريشم بستند 

 موسســه مطالعات آســياى مركزى بــا عنوان «ايــكاس» تنها 
مجموعه اى است كه از زمان تأسيس پروژه «جاده ابريشم» در سال 
1990 به عنوان موسســه درجه 2 يونسكو فعاليت خود را بر روى 

اين جاده آغاز كرد.
 نماينده ايران در پروژه «جاده ابريشــم» ســازمان يونسكو  با عنوان 
ايــن مطلــب گفت :  از ايــران نيز وزارت امــور خارجه عضو اين 

موسسه است.
حســن باســتانى راد با بيان اينكه اين موسسه بيش از  35 سال است بر 
روى جاده ابريشم كار مى كند از عضويت بيش از 11 كشور در آن خبر 
داد و گفت: در ايران تا امســال هيچ گونه مركز پژوهشــى در ارتباط با 
جاده ابريشــم وجود نداشت كه با رايزنى  صورت گرفته نخستين مركز 

پژوهشى با مجوز وزارت علوم در دانشگاه شهيدبهشتى تأسيس شد.
نماينده ايران در پروژه «جاده ابريشم» سازمان يونسكو گفت: امروز آغاز 
تفاهمنامه بين المللى «مركز پژوهشى جاده ابريشم دانشگاه شهيدبهشتى» 
با «ايكاس» در همدان منعقد شد تا نسبت به انجام همكارى هاى علمى 
و تحقيقاتى، برگزارى نشست ها، انجام پروژه ها و پژوهش هاى مشترك 

در ارتباط با جاده ابريشم اقدام شود.
باستانى راد كه مسئوليت رياست مركز پژوهشى «جاده ابريشم» دانشگاه 
شهيدبهشــتى را برعهده دارد يكى از اولويت هــا در اين زمينه را توجه 

به بخش غربى ايران در جاده ابريشم به ويژه شهر همدان عنوان كرد.

اعالم ساعت كارى موزه ها در نيمه دوم سال
كاخ گلستان نگين كاخ هاى تهران

 «براساس بخشنامه اداره 
كل موزه هــاى وزارتخانــه 
ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى؛ ســاعت 
كار موزه هــاى زير نظِر اين 
وزارتخانه در شش ماه دوم 
كاهش  ســاعت  يك  سال، 

پيدا كرد.»
محمد رضا كارگر مدير اداره 
كل موزه هــا و اموال منقول 
تاريخــى -در گفت وگو با 
ايسنا با اعالم اين خبر گفت:  ساعت بازديد موزه هاى زير نظر وزارتخانه 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى در سراسر كشور در نيمه ى 
دوم سال يعنى از ابتداى مهر تا پايان اسفند ماه، از ساعت 9 تا 18 خواهد 
بود، كه برخى موزه ها براســاس شرايط و سياست كارى مجموعه خود 
مانند مجموعه ى فرهنگى تاريخى نياوران ساعت بازديد را با تغيير يك 

ساعته، از ساعت 8 تا 17 اعالم كرده است.
او همچنين تاكيد كرد: هنوز جلسه ى نهايى براى تغيير ورودى موزه هاى 
زير نظر وزارتخانه بر اساس درجه ى موزه ها و آثار به نمايش در آمده در 
آن ها تشــكيل نشده، بنابراين هنوز قيمِت ورودى جديد موزه ها به هيچ 

موزه اى در سراسر كشور اعالم نشده است. 

■ حديث:
امام على (ع):

بهترين چيزى كه مردم به واسطه آن ، دل هاى دوستانشان را به دست مى آورند و كينه ها را از 
دل هاى دشمنانشان مى زدايند ، اين است كه در هنگام برخورد با آنان ، خوش رو ، در غيابشان 

جوياى احوالشان ، و در حضورشان گشاده رو باشند .
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 اطلــس تعامالت فرهنگى در مســير جاده 
مى كند.  شناسايى  را  كشورها  اشتراكات  ابريشم 
براى پيشبرد اين پروژه در چهارمين روز نشست 
هاى جهانى راه ابريشــم در همدان نشســتى با 
محوريت گفت وگو و تاثيرات متقابل ميان اديان 
و معنويات در مسير جاده ابريشم در چهارچوب 
اطلس تعامالت فرهنگى در مســير جاده ابريشم 

برگزار شد .
در اين نشست بر اهميت نقش همدان  تاكيد شد 
مبنى بر اينكه همدان در امتداد جاده ابريشم قرار 
گرفته و سعى خواهد شد در زمينه آشنايى مردم 

با همدان و پيشينه تاريخى آن سهمى ايفا شود.
 همدان بخش مهمى از 

حافظه تاريخى جاده ابريشم است
شهردار همدان با اشاره به نقش تاريخى همدان در 
تعامالت فرهنگــى و به ويژه از منظر دين تصريح 
كرد: براين اساس پتانسيل هاى فرهنگى و تاريخى 
همدان بخش مهمى از حافظه تاريخى جاده ابريشم 

است.
عباس صوفــى در دومين نشســت كارشناســى 
گفت وگو و تاثيرات متقابل ميان اديان و معنويان در 
مسير جاده ابريشم در چهار چوب اطلس تعامالت 
فرهنگى در مســير جاده ابريشم ضمن خير مقدم 
بــه  مهمانان بيان كرد: مفتخريــم كه امروز ميزبان 
نشست جهانى دينى و معنويت براى تاليف اطلس 
تعامالت فرهنگى جاده ابريشــم سازمان يونسكو 

هستيم.
 وى با اشــاره به قرارگيرى همدان در مسير اصلى 
جاده ابريشم تا امروز بيان كرد: همدان نقش مهمى 

در تعامالت دينى داشته است.
صوفى در اين راستا ادامه داد: حضور پيروان اديان 
الهى در شهر همدان و بناهاى مذهبى ساخته شده 
توســط پيروان اديان در كنار مساجد بر اين سخن 

تاكيد مى كند.
 شهردار همدان گفت: شهر همدان زادگاه تعدادى 
از مشــهورترين عارفان و شاعران و محل زندگى 
دانشــمندانى بوده است كه ســفرهاى متعددى در 

كشورهاى جاده ابريشم داشته اند.
وى بــا تاكيد بر اين كه همــدان يكى از مهم ترين 
شــهرهايى خواهد بود كه در تاليف بخش دين و 
معنويات اطلس تعامالت فرهنگى بايد به آن توجه 
شود، يادآور شد: نسخه هاى خطى فراوانى درباره 
اديان و علم و كتابخانه و موزه هاى دنيا و از جمله 
ايران وجود دارد كه توســط همدانيان نوشته شده 
است.صوفى با اشــاره به نقش تاريخى همدان در 
تعامالت فرهنگــى و به ويژه از منظر دين تصريح 
كرد: براين اساس پتانسيل هاى فرهنگى و تاريخى 
همدان بخش مهمى از حافظه تاريخى جاده ابريشم 
است كه شايسته اســت به نحو مطلوبى در چشم 
اندازهاى علمى، آموزشــى و پژوهشى يونسكو در 

پروژه جاده ابريشم معرفى شود 
 لزوم توجه به مبادالت آيين ها و سنت ها 

در جاده ابريشم
رئيس كميته علمى مذهب و معنويت يونســكو و 
استاد موسسه تحقيقاتى ســنرس فرانسه خواستار 
توجه به مبــادالت باورها، آيين ها و ســنت ها در 

مسير جاده ابريشم شد.
تييــرى زركــن در دومين نشســت كارشناســى 
گفت وگــو و تاثيرات متقابل ميان اديان و معنويات 
در مســير جاده ابريشــم در چهــار چوب اطلس 
تعامالت فرهنگى در مسير جاده ابريشم عنوان كرد: 
الزم است به دنبال نشان دادن نوع مواجهه اديان با 

يكديگر در مسير جاده ابريشم باشيم.
وى بــا بيان اينكه اديان بــا يكديگر مبادالت باور، 
آيين و ســنت داشــته اند، خاطر نشان كرد:  توجه 
به باورهاى دينى در مســير ايجاد اطلس تعامالت 
فرهنگى در مسير جاده ابريشم حائز اهميت است.

زركن خواستار بررســى وضعيت جاده ابريشم از 
منظر اديان شــد و گفت: با بررسى آيين هاى مشابه 
مى توان به نقطه آغاز تبادل و مبادالت فكرى رسيد.
وى در ادامه خواستار توجه به مولفه هاى بصرى در 
كنار مولفه هاى مكتوب شد و گفت: گوش دادن به 
دعا و ديدن نماز نمونه اى از اين مولفه هاى بصرى 

است.
زركــن در پايان گفــت: در تمامى اديان شــاهد 
برجســته بودن غار در ظهور اديان هســتيم و اين 

وجهى مشترك در اين بين برشمرده مى شود.
اشــتراكات  فرهنگى  تعامالت  اطلس    
كشورهاى جاده ابريشم را شناسايى مى كند 
مدير جاده ابريشــم نيز در سازمان جهانى يونسكو 
گفت: اطلــس تعامالت فرهنگى در مســير جاده 

ابريشم اشتراكات كشورها را شناسايى مى كند.
مهرداد شــباهنگ گفــت: همدان درامتــداد جاده 
ابريشــم قرار گرفته و سعى داريم در زمينه آشنايى 

مردم با همدان و پيشــينه تاريخى 
آن سهمى ايفا كنيم.

 وى بــا بيان اينكه نخســتين بار 
برنامه جاده ابريشم 30 سال پيش 
گفت وگو  مســيرهاى  عنــوان  با 
برنامه  ايــن  گفت:  شــد،  برگزار 
ميراث مشــترك در امتداد جاده را 

به بحث گذاشت.
شــباهنگ با تاكيد بر اينكه جمع 
جاده  از  مســتند  اطالعات  آورى 
ابريشــم هدف گذارى شده است، 
افزود: 25 كشــور متخصصانى را 
براى جمــع آورى اين اطالعات و 
حمايت از برنامه هاى جاده ابريشم 
در نظر گرفتند.وى بــا بيان اينكه 

بــراى افزايش آگاهى جوانان از جاده ابريشــم نيز 
برنامه هايــى  را در نظر گرفتيم افــزود: از جوانان 
خواستيم عكس هايى براى ما ارسال كنند كه بدانيم 
از جاده ابريشــم چه مى دانند. شباهنگ اظهار كرد: 
بيش از 6 هزار اثر به اين برنامه ارســال شــده و 

امسال بار ديگر آن را برگزار مى كنيم.
مدير جاده ابريشــم در ســازمان جهانى يونسكو 
خطاب به ميهمانان حاضر در اين نشســت گفت: 
از شما درخواســت مى كنم جوانان كشورتان را به 

شركت در اين برنامه ترغيب كنيد.
 وى با بيــان اينكه اطلس تعامالت فرهنگى ضمن 
جمع آورى اطالعات تاثيرات فرهنگ ها را بررسى 
مى كند و ردپاى تاريخى جاده ابريشــم را به بحث 
مى گذارد، گفــت: در اين برنامــه جامعه عمومى 

مدنظر است.
 شباهنگ با تاكيد بر اين كه بيش از 30 سال است 
كه يونسكو ســعى كرده در اين زمينه قدم بردارد، 

گفت: هدف اطلس  شناســايى عنصرهاى مشترك 
اســت.وى با بيان اينكه اين اطلس مضامين اصلى 
را شناســايى كرده و 6 مضمون را اصل قرار داده 
اســت، اظهار داشــت: هر كدام از ايــن مضامين 
مجموعه هايى را در بر مى گيرد كه فناورى، نجوم، 
دريانوردى، معمارى، كشاورزى، مدارس و خانه ها 
در اين اطلس بررســى مى شــود و در مورد هنر و 
موســيقى و ســازهاى مختلف اجراهاى هنرى نيز 

بررسى هايى صورت مى گيرد.
شــباهنگ با بيان اينكه در مورد ورزش رشته هاى 
كشــتى، تيراندازى با كمــان، ورزش هاى رزمى و 
ورزش هاى فكرى و ورزش هاى كودكان به بحث 
گذاشته مى شود، گفت: در اين اطلس سعى مى كنيم 
عناصر مشــترك قابل تبادل را شناســايى كرده بر 

روى آن ها بحث كنيم. 
وى با بيان اينكه در زمينه طب ســنتى، معمارى و 
خطاطــى نيز برنامه هايى مدنظر اســت، گفت: در 
مورد غذا و آشــپزى به عنوان 
يك مثال بــه چاى مى پردازيم 
چــرا كه چــاى يــك ميراث 
مشترك است و در مسير جاده 
را  چاى  كشورى  هيچ  ابريشم 
در انحصار خود نمى دانســت 
و چــاى هرجا پا گذاشــته با 
تلفيق  منطقه  آن  بومى  فرهنگ 
شده و همواره ارزش فرهنگى 

خود را حفظ كرده است.
وى با بيان اينكه چاى در ابتدا 
براى ابــراز ميزبانى از ميهمان 
به وجــود آمد و اين عنصر را 
در همه جا حفظ كرده اســت، 
گفت: بــا اين مثــال از چاى 
كه عنصر مشــترك ميراث جاده ابريشــم است و 
فرهنگ ها را به هم ربط داده، قصد كشف مضامين 
مشترك را داريم.وى به مقوله دين و مذهب اشاره 
كــرد و با بيان اينكه در مقولــه دين و مذهبى يك 
نشســت تخصصى برگــزار و مضاميــن اصلى تا 
حدودى شناســايى شــد، گفت: زيــارت در همه 
مذهب ها وجود دارد و مفهــوم احترام به مذاهب 
ديگر به عنوان ارزش هاى مذهبى قابل توجه است.

مدير جاده ابريشــم در ســازمان جهانى يونسكو 
بــه موضوع حج و طواف اشــاره كــرد و با بيان 
اينكه اين موارد در مذاهب مشــترك است، گفت: 

شخصيت هاى مذهبى قابل احترام هستند.
توجه به ميراث ناملموس به ويژه مبادالت فرهنگى
معاون آســيا و اقيانوســيه مركز ميــراث جهانى 
يونســكو هم با تاكيد بر ضرورت توجه به ميراث 
جهانى خواستار توجه به ميراث ناملموس به ويژه 

مبادالت فرهنگى شد.

جينگ فنگ خاطرنشان كرد: امروز گرد هم آمده ايم 
تــا در مورد ميراث جهانى بــا تاكيد بر ابنيه و آثار 

دينى و معنويت صحبت كنيم.
وى ادامه داد: در اين راستا سيستم ميراث جهانى از 
نظر سايت هاى موجود در جاده ابريشم مهم است، 

اين سايت ها با اديان مختلف در ارتباط هستند.
فنــگ تاكيد كرد: مهم تر از مبادله كاال و تجارت در 
مسير جاده ابريشــم، توجه به مباحث غيرملموس 

است.
معاون آســيا و اقيانوســيه مركز ميــراث جهانى 
يونســكو گســترش اديان در امتداد جاده ابريشم 
را مهم دانســت و گفت: همانطور كه دانش كاغذ 
از چين و مباحث مهندســى پل سازى و آيين هاى 
كشــاورزى از آسياى ميانه به ســاير شهرهاى در 
مســير حاده ابريشم گســترش يافته است، شاهد 
تبادالت دوســويه اى از نظر دانش طب نيز در اين 

مسير هستيم.
وى با اشــاره به تبادالت فرهنگى در مسير جاده 
ابريشــم با تاكيــد بر ضرورت توجــه به ميراث 
جهانى خواســتار توجه به ميــراث ناملموس به 
ويــژه مبادالت فرهنگى شــد.وى با بيــان اينكه 
نخســتين بار برنامه جاده ابريشــم 30 سال پيش 
با عنوان مســيرهاى گفت وگو برگزار شد، گفت: 
اين برنامه ميراث مشــترك در امتداد جاده را به 

گذاشت. بحث 
شــباهنگ با تاكيد بر اينكــه جمع آورى اطالعات 
مســتند از جاده ابريشــم هدف گذارى شده است، 
افزود: 25 كشــور متخصصانى را براى جمع آورى 
اين اطالعات و حمايت از برنامه هاى جاده ابريشم 
در نظــر گرفتنــد.وى با بيان اينكه بــراى افزايش 
آگاهى جوانان از جاده ابريشم نيز برنامه هايى  را در 
نظر گرفتيم افزود: از جوانان خواستيم عكس هايى 
براى ما ارســال كنند كه بدانيم از جاده ابريشم چه 

مى دانند.
 شــباهنگ اظهار كرد: بيش از 6 هــزار اثر به اين 
برنامه ارســال شده و امسال بار ديگر آن را برگزار 
مى كنيم.مديــر جاده ابريشــم در ســازمان جهانى 
يونسكو خطاب به ميهمانان حاضر در اين نشست 
گفت: از شما درخواست مى كنم جوانان كشورتان 

را به شركت در اين برنامه ترغيب كنيد.
 وى با بيــان اينكه اطلس تعامالت فرهنگى ضمن 
جمع آورى اطالعات تاثيرات فرهنگ ها را بررسى 
مى كند و ردپاى تاريخى جاده ابريشــم را به بحث 
مى گذارد، گفــت: در اين برنامــه جامعه عمومى 

مدنظر است.
 شباهنگ با تاكيد بر اين كه بيش از 30 سال است 
كه يونسكو ســعى كرده در اين زمينه قدم بردارد، 
گفت: هدف اطلس  شناســايى عنصرهاى مشترك 

است.

اطلس تعامالت فرهنگى  كشورهاى جاده ابريشم با مديريت يونسكو تدوين مى شود

اشتراك فرهنگى دستوركار اطلس ابريشم

تبــادالت فرهنگــى در 
مســير جاده ابريشــم 
بــا تاكيد بــر ضرورت 
توجه بــه ميراث جهانى 
خواستار توجه به ميراث 
ناملمــوس بــه ويــژه 

مبادالت فرهنگى شد


