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كاوش 
«نقاره چى» و 
«الئوديسه» 
متوقف شد

مشاركت مردمى 
ضامن اجراى 
موفق تفكيك 
پسماند از مبدا 

424 فقره 
پرونده 
زمين خوارى

 در محاكم 
قضايى همدان

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

مهربانى و گذشت در سيره رسول اكرم(ص) و امام مجتبى(ع)
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
رحلت رسول اكرم(ص) 

و شهادت امام حسن مجتبى(ع) 
را تسليت مى گوييم

www.HamedanPayam.com

يادداشت روز
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اصرار بر فرهنگ سازى 
دستورى!

 1- بارها گفته شــده كــه فرهنگ در 
موضوعى خاص در ايران ضعيف اســت 
و بايد براى آن فرهنگ ســازى شــود اما 
اقداماتى كه براى فرهنگ سازى انجام مى 
شــود به خاطر دور بودن از شرايط روز با 

مشكل مواجه شده...

همراه با رشد 20 درصدى متقاضيان برگزار مى شود 

جشنواره بيست و ششم با شعاركودك، تئاتر وطبيعت
      ■ 52 نمايش در جشنواره تئاتر كودك و نوجوان اجرا مى شود

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى اگر به دنبال آگهى هاى 
استخدامى  مى باشيداستخدامى  مى باشيد
به به كانال تلگرامىكانال تلگرامى
 زير  مراجعه نماييد زير  مراجعه نماييد

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاىبراى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام همدان پيام
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد. ارسال  نماييد.

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

 بانك ها بايد طرح هايى اشــتغالزايى 
كه در دســت اقدام دارند را در يك ماه 

آينده به پرداخت برسانند.
فرماندار شهرستان همدان در كارگروه 
شهرستان  ســرمايه گذارى  و  اشــتغال 
همــدان با بيــان اينكه تعهد اشــتغال 
است  استان  يك سوم  همدان  شهرستان 
اظهار كرد: بايد 6 هزار و 211 شغل از 
19 هزار و 600 شــغل استان مربوط به 

همدان باشد.
افشــارى  حســين  فارس،  گزارش  به 
با بيان اينكه ميزان اشــتغال شهرستان 
همدان از متوسط اســتانى باالتر است 
كه جــاى قدردانــى دارد گفت: چند 
دســتگاه ها از ميانگيــن پايين ترند كه 
الزمه رفع اين مشــكل، تالش بيشــتر 

است.
فرماندار شهرســتان همدان با اشاره به 
اينكه در اين جلســه به تذكر بســنده 
محورى  موضوع  اشــتغال  اما  مى كنيم 
ماســت افزود: اقدامات بايد به حدى 
باشــد كه روزى تمام افرادى كه براى 
آنها شــغلى ايجاد كرده ايــم را يكجا 
جمع كنيم و به اطالع رسانه ها و مردم 

برسانيم تا اعتمادسازى صورت گيرد.
وى بــا بيان اينكــه پنج شــنبه هفته 
اشــتغال  كارگــروه  در  گذشــته 
كه  نفرى   237 حتــى  كــردم  عنوان 
در كارخانــه پتروشــيمى هگمتانــه 
فعاليــت دارنــد ابتــدا جــزو آمار 
اشــتغال قرار نگرفتند تــا اينكه اين 
برخى  گفت:  كــرد  فعاليت  كارخانه 
از بانك هــا در تعهد خــود در قبال 
پرداخت تســهيالت بــه مددجويان 
كميته امــداد عقب هســتند كه بايد 

باشند. داشته  بيشترى  تالش 
افشــارى با تاكيد به اينكه بانك ها بايد 
طرح هايى كه در دســت اقدام دارند را 
در يك ماه آينده به پرداخت برســانند 
افزود: قبًال مى گفتيم موضوع بايد تعيين 
تكليف شــوند اما امــروز مى گوييم به 
طرح ها بايد پرداخت برسند و الزمه آن 

رفع سريع موانع است.
جذب 105 درصدى تسهيالت 

اشتغال روستايى در همدان
معــاون هماهنگــى امــور اقتصادى و 
توســعه منابع اســتاندار همدان نيز از 
جذب 105 درصدى تسهيالت اشتغال 

روستايى در همدان خبر داد.
ظاهر پورمجاهد اظهار كرد: كميته امداد 
تا 37 ميليارد تومــان مى تواند طرح به 
بانك ها معرفــى كند و بانك ها نيز بايد 

در پرداخت تسهيالت بهتر عمل كنند.
وى ضمــن اينكــه خطاب بــه جمع 
حاضــر عنوان كرد نبايــد در كمك به 
گفت:  كنيم  دريغ  حمايتى  دستگاه هاى 
نامه  صندوق توسعه ملى ارسال شده اما 
نقدينگى به بانك ها با تاخير بوده است.

معــاون هماهنگــى امــور اقتصادى و 
توسعه منابع استاندار همدان با اشاره به 
اينكه 78 درصد تسهيالت جذب شده 
و بقيه مربوط به دســتگاه هاى حمايتى 
است افزود: در حوزه اشتغال روستايى 
كار با دلســوزى پيش مى رود و جاى 

قدردانى دارد.
ســرمايه گذاران  جــذب  پورومجاهد 
را مهــم دانســت و گفــت: بايــد با 
خط  و  كنيم  ســرمايه گذاران مذاكــره 
بدهيم تــا چه كارى انجام دهند چراكه 
برخى بانك ها اعالم مى كنند طرح هايى 

بازار كار و توجيه اقتصادى ندارند.
وى با بيــان اينكه طرح هاى خوب با 

چارچوب سازى  و  اوليه  امكان سنجى 
مورد توجه قرار گيرد افزود: اســتان 
با تمام وجود در حوزه اشــتغال كار 
مى كند و ما نيز ســتاد تســهيل موانع 
توليــد را به صــورت هفتگى برگزار 

مى كنيم.
معــاون هماهنگــى امــور اقتصادى و 
توسعه منابع استاندار همدان بيان كرد: 
اقدامــات خوب و با برنامه در اســتان 
در حال اجراســت و نياز به همكارى 

همه جانبه وجود دارد.
وى با اشاره به اينكه اميدواريم طرح ها 
در بانك ســامان يابد و اگر امكان اجرا 
شــود  معرفى  جديد  طرح هــاى  نبود 
طرح هاى  همــدان  شهرســتان  افزود: 
خوبــى دارد و مى توانــد براى جذب 

سهميه اقدام كند.
پورمجاهد با بيان اينكه بى ســابقه ترين 
تحريم ها را در 18 ماه اخير شاهد بوديم 
بنابراين بايد در كنار واحدهاى توليدى 
باشيم تا اشتغال و سرمايه گذارى رونق 
بيشترى داشته باشد گفت: در اين راستا 
در 6 ماه ابتداى امسال 30 ميليارد تومان 

جرايم مالياتى بخشوده شده اند.

فروش ميوه و تره 
بار توسط واحدهاى 
تجارى ممنوع است
 فــروش ميــوه و تــره بار توســط 
واحدهاى تجارى پلمب شــده سرگذر 

در معبر عمومى ممنوع است.سرپرست 
تخلفات  رفــع  و  پيشــگيرى  مديريت 
شهرى شــهردارى همدان13در اين باره 
گفت: واحد تجارى كه بدون اخذ مجوز 
از اتحاديه ميوه و تره بار اقدام به فروش 
ميوه و ايجاد ســدمعبر در معبر عمومى 
بازار سرگذر كرده بودند با همكارى اداره 

اصناف پلمب شد.محمدعلى گلشن در 
ادامه به برگزارى چندين جلسه با حضور 
مسئولين اتحاديه ميوه و تره بار شهرستان 
همدان و هيات امناى سرگذر با مديريت 
پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى اشاره و 
متذكر شد دو طرف نسبت به همكارى 
و استفاده بيشتر از ظرفيت هاى موجود 

در حل مشكالت سرگذر تاكيد نمودند 
وى در پايان با اشاره به استقرار نيروهاى 
واحد رفع سدمعبر در سرگذر تاكيد كرد 
فعاليت واحدهاى تجارى پلمب شده در 
معبر عمومى ممنوع ميباشد و از هرگونه 
فروش ميوه و تره بار بدون هماهنگى با 

اصناف و اتحاديه برخورد خواهد شد.

 اختتاميه بيست و چهارمين جشنواره 
قرآن و عترت وزارت بهداشــت هفتم تا 
دهــم آبان ماه به ميزبانى دانشــگاه علوم 

پزشكى همدان برگزار مى شود.
به گــزارش ايســنا، اختتاميه بيســت و 
چهارمين جشنواره قرآن و عترت وزارت 
بهداشت هفتم تا دهم آبان ماه سال جارى 
به ميزبانى دانشگاه علوم پزشكى همدان 

برگزار مى شود.
روز سه شــنبه 7 آبان ماه ساعت 18:30

تــا 21:30 مراســم اختتاميــه اول ايــن 
جشــنواره برگزار مى شود. در اين مراسم 
از برگزيدگان بخش هــاى ادبى، هنرى، 

فناورى و پژوهشــى تقدير مى شود. پس 
از مراسم اختتاميه جلسه هماهنگى هيأت 

داوران برگزار مى شود.
روز چهارشنبه 8 آبان ماه مسابقات بخش 
آوايى در رشــته هاى قرائت تحقيق در دو 
گروه خانمهــا و آقايــان همچنين فينال 
مســابقات تيمى برادران برگزار مى شود. 
در ادامه، برنامــه بازديد از هگمتانه براى 
خانم ها و بازديد از گنج نامه براى آقايان 

تدارك ديده شده است.
همچنيــن صبح روز چهارشــنبه، كارگاه 
آموزشــى ويژه برگزيدگان بخش آوايى 
در رشــته هاى حفظ، ترتيل، دعاخوانى 

و اذان برگزار مى شــود و در ادامه ساعت 
15 تا 18 مسابقات بخش آوايى در رشته 
قرائت تحقيق آقايان و حفظ كل بانوان و 
كارگاه آموزشى تدبر در قرآن كريم برگزار 

مى شود.
برنامه گردشگرى و بازديد از آثار تاريخى 
اســتان همدان بعد از ظهر نيز برگزار مى 
شــود و در پايان ساعت 18:30 تا 21:30

مراســم اختتاميه دوم به همــراه تقدير از 
برگزيدگان بخش هاى آوايى در رشــته 
هاى اذان، تواشيح، حفظ 15 جزء، ترتيل 

و معارف قرآنى برگزار مى شود.
روز پنجشــنبه 9 آبان ماه مسابقات در 

بخش آوايى در رشــته حفظ كل آقايان 
برگزار مى شــود و ســاعت 18:30 تا 
21:30 مراســم اختتاميه سوم به همراه 
تقدير از برگزيدگان ســاير رشته هاى 
بخش آوايى و مســابقات تيمى برگزار 

مى شود.
جشنواره قرآن و عترت دانشگاه هاى علوم 
پزشكى هر سال با شــركت دانشجويان، 
علوم  دانشــگاه هاى  كاركنان  و  اســاتيد 
پزشــكى كشــور برگــزار مى شــود و 
برگزيــدگان اين جشــنواره در دو بخش 
دانشجويان و اســاتيد به مرحله ملى راه 

پيدا مى كنند.

بانك ها طرح هاى اشتغال زا را تا يك ماه آينده به پرداخت برسانند

همدان 
ميزبان اختتاميه بيست و چهارمين جشنواره قرآن و عترت

رئيس كانون وكالى همدان در 
نشست منطقه اى كانون هاى 

وكالى غرب كشور:

خدشه 
به استقالل وكال

خدشه به 
دادرسى عادالنه 

است
■ رئيس كل دادگسترى همدان: 
من پرچمدار مجازات جايگزينم

روش چهارم پزشكان 
براى فرار از ماليات 
■ ويزيت 55 هزارتوماني 65 هزار تومان

■ مردم قرباني نصب كارتخوان در مطب ها شدند
6
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شانس پيروزى چهره هاى جديد در انتخابات وجود دارد

فصل بازنشستگى 
ژنرال هاى سياسى

تان
رس

 شه
شت

ددا
حماسه پنجم آبان 57 يا

كبودراهنگ براى هميشه 
جاودان خواهد ماند

 روز پنجــم آبــان 1357 در كبودراهنگ 
حماسه اى بزرگ خلق شد كه هرگز فراموش 

نخواهد شد.
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جوابيه

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

اصرار بر فرهنگ سازى دستورى!
 1- بارهــا گفته شــده كه فرهنگ در موضوعــى خاص در ايران 
ضعيف است و بايد براى آن فرهنگ سازى شود اما اقداماتى كه براى 
فرهنگ ســازى انجام مى شــود به خاطر دور بودن از شرايط روز با 

مشكل مواجه شده و خود بر مشكالت مى افزايد.
در واقع آشــنا نبودن با شيوه هاى فرهنگ سازى، مانعى براى افزايش 

مشكالت بخش فرهنگ مى شود.
2- زمانى تصميم به فرهنگ ســازى استفاده از كمربند ايمنى توسط 

رانندگان و سرنشينان خودروها گرفته شد.
در اين زمينه روش اطالع رسانى از مزاياى استفاده از كمربند و فرهنگ 
ســازى با افزايش آگاهى در جامعه در كنار اســتفاده از برگ جريمه 

توسط پليس مورد توجه قرار گرفت.
اين سياســت هرچنــد موفق بود اما در عمل به دليل اســتفاده پليس 
از برگ جريمه باعث شــد، تعــدادى از افراد تنها در حضور پليس از 
كمربند ايمنى  خودرو اســتفاده كنند و در اســتفاده از كاله در موتور 

سوارى و رعايت سرعت مجاز نيز اين چنين است.
3- مى گويند ايرانى ها دوســت دارند در  اصطالح يك شبه پولدار 

شوند و فرهنگ برنامه ريزى و حركت مرحله به مرحله ندارند.
فرهنگ كار در ايران كمرنگ است و اكثرا مى خواهند بدون كار درآمد 

داشته و زندگى راحتى داشته باشند.
سالهاست تالش مى شــود تا كار، ارزش و فرهنگ كار كردن و رنج 
بردن براى رسيدن به گنج در جامعه نهادينه شود اما نمى شود زيرا در 

اينجا هم نگاه دستورى است.
4- مــى گويند ايرانى ها كم مطالعه مى كننــد و به مطالعه بى عالقه 
هستند از آن طرف هم همه تالش مى كنند تا فرهنگ مطالعه در جامعه 
نهادينه شــود اما اين فرهنگ استراحت است كه در جامعه نهادينه مى 
شــود و آمار هايى هم مى دهند كه ايرانى ها در شبانه روز نزديك 14

ساعت استراحت مى كنند!
5- ســالها تالش شده تا قناعت مجددا وارد زندگى ايرانى ها شود و 
از اصراف و مصرف بى رويه خبرى نباشــد اما آنچه اكنون در جامعه 
مطرح اســت بى توجهى اغلب افراد به قناعت و تالش براى زندگى 

اشرافى و لوكس است.
ديگر فرهنگ زندگى ايرانى مبتنى بر قناعت و صرفه جويى جاى خود 
را در زندگى اكثر ايرانى ها از دســت داده و رفاه در زندگى اشــرافى 

پيگيرى مى شود.
6- موارد براى ليســت كردن فرهنگ ســازى هاى نادرســت بسيار 
اســت اما مورد آخر از اين نوع فرهنگ سازى، حذف كاغذ در ارسال 
قبوض است كه اقدامى به جا و ضرورى در حفاظت از محيط زيست 
محســوب مى شود اما باز هم استفاده از روش فرهنگ سازى از  باال، 

آن را با مشكل مواجه كرده است.
در اين كار  اقدامات براى افزايش آگاهى مشتركان كم بوده و فرهنگ 

اين اقدام محيط زيستى نهادينه نشده است .
همچنين به نظر مى رســد طراح اين اقدام اعتقادى به ابزار رســانه به 
خصوص مطبوعات،  براى فرهنگ ســازى ندارد در حالى كه رسانه 

اكنون مهمترين ابزار براى نهادينه سازى فرهنگ  است.
7- مردم نشــان داده اند به محيط زيست و حفاظت از آن عالقه مند 
هســتند و هر تغيير رويكردى را در جهت حفاظت از محيط زيست 
مى پذيرند و به همين دليل فرهنگ هاى همراســتا با طبيعت، زودتر 
در جامعه نهادينه مى شود البته به شرط آنكه موضوع به خوبى با ابزار 

رسانه ها و مطبوعات به اطالع آنها رسانده شود.
پس تا دير نشده بهتر است روش فرهنگ سازى از باال و دستورى به 
كنار نهاده شــده و نهادينه سازى فرهنگ هاى مثبت با آگاهى بخشى 
و افزايش اطالعات مردم، در دســتور كار اقــدام كنندگان در تمامى 

حوزه ها قرار گيرد.

227 هزار دانش آموز در انتخابات شوراى مدارس همدان 
شركت كردند

 بيســت و دومين دوره انتخابات شوراهاى دانش آموزى با شعار "شوراى دانش آموزى 
طاليه دار گام دوم انقالب" روز چهارشــنبه با شــركت 227 هــزار دانش آموز همزمان با 
سراســر كشور در استان همدان برگزار شــد.مديركل آموزش و پرورش همدان در آيين 
نمادين اين انتخابات در دبيرستان دخترانه شهيده مهين حبيبى گفت: انتخابات شوراهاى 
دانش آموزى همدان با شركت بيش از 227 هزار دانش آموز در بيش از يك هزار و 590
مدرسه همدان برگزار شد.محمدپورداود افزود: شوراى دانش آموزى به عنوان نقطه كانونى 

فعاليت هاى دانش آموزى در مدرسه، هدف مهم تقويت مهارت هاى فردى و اجتماعى و 
تمرين مشاركت پذيرى و تصميم سازى را براى شما به دنبال دارد.

وى اظهار داشــت: اين نهاد فرصت ارزشــمندى را براى دانش آموزان فراهم مى كند تا 
ســاحت تعليم و تربيت اجتماعى و سياسى كه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
آمده اســت، محقق شود.پورداود بيان كرد: اين نهاد ارزشمند برخاسته از رأى و انتخاب 
دانش آموزان به عنوان ســرمايه هاى اصلى اين كشور است كه بايد با تقويت مشاركت 
خود، به كارگيرى انديشــه هاى سازنده و استعدادهاى فراوان، راهكارهاى اثربخشى را 
براى بهبود فعاليت هاى آموزشى و پرورشى بيابند و به عنوان بازوى قدرتمند مديريتى 

آموزشگاه، زمينه تحقق اهداف سند تحول بنيادين را فراهم كنند.

وى ادامه داد: براســاس ماده 18 آيين نامه اجرايى مدارس، شــوراى دانش آموزى، به 
منظور مشاركت دانش آموزان در امور مربوط به مسايل آموزشى، پرورشى، انضباطى، 
ورزشــى و فوق برنامه و ايجاد ارتباط صحيح و مستقيم دوسويه بين دانش آموزان و 
اولياى مدرســه، ارج نهادن به شخصيت و كرامت آنان، تقويت اعتماد به نفس و خود 

باورى، مســئوليت پذيرى و مشاركت جويى در آنان تشكيل مى شود.
در اين مراســم پس از قرائت پيام وزير آموزش و پرورش، دانش آموزان آراى خود را به 

صندوق ريختند.
در ســال تحصيلى جارى نزديك به 290 هزار دانش آموز در مدارس دولتى و غير دولتى 

همدان تحصيل مى كنند.

رئيس كانون وكالى همدان در نشست منطقه اى كانون هاى وكالى غرب كشور:

خدشه به استقالل وكال
 خدشه به دادرسى عادالنه است

■ رئيس كل دادگسترى همدان: من پرچمدار مجازات جايگزينم

424 فقره پرونده زمين خوارى
 در محاكم قضايى همدان

 مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همــدان با بيان اينكه 
تصرفات اراضى بكر در استان همدان بسيار نادر است، گفت: امسال 
424 فقره پرونده تصرف اراضى ملى به محاكم قضايى ارجاع شــده 

است.
اســفنديار خزائى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: از ابتداى سال تا 
كنون 424 فقره پرونده تصرفات اراضى ملى به مســاحت 706 هكتار 

به مراجع قضايى ارجاع شده است.
وى با بيان اينكه تصرف اراضى بكر به صورت كيفرى متوقف مى شود 
و برخورد قانونى صورت مى گيرد، تصريح كرد: همچنين در تصرفات 
ســنواتى كه از قبل كشــاورزى بوده، پرونده ها به صورت حقوقى به 

دادگسترى داده مى شود.
خزائى با اشــاره به اينكه شعبه ويژه براى رفع تصرفات درنظر گرفته 
شده است، يادآور شد: رأى در شعبه ويژه در كميته مميزى بررسى مى 

شود و اگر رأى قطعى شود، مالك عمل قرار خواهد گرفت.
مديركل منابع طبيعى استان همدان بيان كرد: آنچه مبناى زمين خوارى 
بوده اين اســت كه افرادى با اســناد جعلى مبادرت به تصرف اراضى 
ملى كنند كه طبق نقشــه اجراى مقررات تصرفات به محاكم قضايى 

داده مى شود.
وى درباره موضوع زمين پروژه پرشين ياقوت، گفت: واگذارى زمين 
به پروژه پرشين ياقوت براساس طرحى كه به امور اراضى داده شده، 
توســط منابع طبيعى صورت گرفت اما مسئله اين است كه مقدارى 
مازاد تصرفات شــده كه بخشــى در داخل حريم و بخشى خارج از 

حريم بوده است.

بازتاب يك يادداشت
 در پى انتقاد  بجا و مطالبه به حق شوراى شهر در خصوص وضعيت 
آموزش و پرورش همدان، طى ياداشــتى در روزنامه همدان پيام  شاهد 
پاسخ هيجانى بوديم كه بسى ســوال برانگيز است و مقصود از طرح و 

انعكاس آن نيز مبهم به نظر مى رسد؟!
اين كه در روزنامه مذكور آمده است: شوراى شهر با شدت و حرارت 
خاصى به يك باره به موضوع آموزش و پرورش پرداخته است، جاى 

تامل دارد!
1- جا دارد نظر نويســنده محترم را به بنــد 2 از ماده 80 چاپ دوم 
مجموعه قوانين و مقررات شــوراهاى اسالمى كشور جلب نمايم؛ در 
اين بند اين گونه آمده اســت: بررسى و شــناخت كمبودها، نيازها و 
نارســايى هاى اجتماعى، فرهنگى، آموزشــى، بهداشتى، اقتصادى و 
رفاهى حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشــنهادهاى اصالحى و راه 
حل هاى كاربــردى در اين زمينه ها جهت برنامه ريزى و ارائه آن به 
مقامات مســئول ذى ربط... كه در شــرح وظايف شوراهاى اسالمى 

شهر آمده است.
2- در خصوص گزارش شــفاف و دقيق از عملكرد شــوراى پنجم 
بايد گفت: روابط عمومى به صورت منظم و هر ســاله و به مناسبت 
روز شــوراها گزارش عملكرد شوراى شهر همدان را در رسانه هاى 
مكتوب، جهت روشن شدن افكار عمومى چاپ نموده كه در گستره 
استانى منتشــر مى گردد. ضمن اين كه نشست هاى خبرى رئيس و 
اعضاء شــورا نيز صورت مى پذيرد. از سويى ديگر كليه مصوبه هاى 
شــورا در سايت رسمى شوراى شــهر همدان و فضاهاى مجازى به 

صورت روزانه منعكس مى گردد تا شبهه و شائبه اى ايجاد نگردد. 
3- در خصوص برنامه هاى عملياتى شــوراى شــهر نيز، بايد يادآور 
شــد: طبق قانون؛ شوراهاى شهر مسئوليت سياست گذارى و نظارت 
بر عملكرد شــهردارى ها را عهده دار بوده و از ورود مستقيم به امور 
اجرايى و عملياتى كه مد نظر نگارنده يادداشــت اســت، معذور مى 
باشــند. ضمن اين كه شوراى شهر بودجه ســال كارى شهردارى در 
حوزه هاى مختلف را پيــش بينى و مصوب نموده كه به تاييد كميته 
انطباق فرماندارى نيز قرار مى گيرد تا شهردارى به وظايف ذاتى خود 

در حوزه مديريت شهرى بپردازد.
4- نكته ديگر اين كه از محل درآمد شهردارى ها، بايستى؛ پنج درصد 
به حســاب آموزش و پرورش واريز شــود كه اين مهم همواره مورد 

تاكيد اعضاء محترم شوراى شهر همدان است.
لذا اين حق نيز براى شــوراى شهر متصور است كه  حتى در مواردى 

مطالبه گرى نيز داشته باشند.
5- يادآور مى شود: طبق بندهاى 5 و 6 ماده پنج قانون شوراى آموزش 
و پرورش شهرستان ها... رئيس شوراى شهرستان و شهردار از اعضاء 
شــوراى آموزش و پرورش هســتند كه نظر نگارنده محترم را به اين 

مورد جلب مى نماييم.
 از ســويى طبق بند 11 وظايف و اختيارات اعضاء شوراى آموزش و 
پرورش اين چنين آمده است: نظارت مستمر بر فعاليت هاى آموزش 
و پرورش منطقه و تهيه گزارش ســاالنه حاوى نقاط قوت و ضعف 
فعاليت ها و ارائه پيشــنهادهاى الزم مى باشد.در خاتمه ذكر اين نكته 
خالى از لطف نيســت؛ رســانه ها متولى و منعكس كننده واقعيت ها 
باشــند و بــه دور از جانبدارى و تعصب هيجانى، قبل از نشــر يك 
موضوع، نســبت به لحاظ كليات و اشــراف كامل قانونى آن اطالع 

حاصل نمايند.
زيرا... آب رفته به جوى باز نمى گردد.

از روابط عمومى شوراى شهر همدان انتظار داريم، انعكاس مطلوب از 
اين مورد مهم را در اولويت كارى خود قرار داده  و نســبت به روشن 

شده افكار عمومى اقدام نمايد.

1- سرليســتى اصولگرايان كشــور با ناطق نورى نخواهد بود. گويا 
ناطق با آنكه در حال بازگشــت به دنياى سياست است، در انتخابات 
داوطلب نمايندگى نخواهد شد. گفتنى است ناطق نورى مدتى است 
در جلسات جامعه روحانيت مبارز شركت مى كند كه اين اقدام وى با 

استقبال فعاالن سياسى مواجه شده است.
2- سرانجام وزارت كشور صدور بخشنامه ممنوعيت منشى زن براى 
مديــر مرد و برعكس آن را پذيرفت. گويــا معاون وزير معاون وزير 
كشور اين موضوع را توصيه هاى مديريتى وزارت كشور براى بهبود 
فضاى كارى بانوان اعالم كرده كه اجبارى در اجراى آن نيست. گفتنى 
است از نگاه وزارت كشور اين توصيه ها  يك ضابطه مديريتى براى 

بهبود فضاى كارى بانوان بوده است.
3-اصالح طلبان ليســت حداكثرى در انتخابات ارائه نمى كنند. گويا 
اين جناح سياســى به قــرار دادن اصالح طلبان اصلح در ليســت به 
تعدادى كه بتوانند در دايره رقابت بمانند، فكر مى كند. گفتنى اســت 
ائتالف با معتدلين براى انتخابات مجلس، در بين اصالح طلبان طرفدار 

زيادى ندارد.
4- احزاب اســتان باز به برگزارى نشست هاى داخل دفتر خود روى 
آورده و بــه اين شــيوه قناعت كرده اند.گويا ايــن روند به دنبال لغو 
نشســت خارج از دفتر يك حزب تشديد شــده است. گفتنى است 
فعاليت عمومى احزاب در سال انتخابات و برگزارى نشستها در اماكن 

عمومى در ايجاد فضاى انتخاباتى و رقابتى موثر است.
5- سامانه شناسايى خانه هاى خالى يا بدون ساكن تا پايان سال فعال 
مى شود. گويا اين سامانه به منظور كنترل قيمت مسكن و اخذ ماليات 
از مالكان خانه هاى بدون ســاكن است. گفتنى است آمار درستى از 
تعداد خانه هاى خالى در كشور نيست و راه اندازى  سامانه شناسايى 

اين خانه ها هم با تعلل بسيار همراه است.

توضيحاتى 
به يك جوابيه

 در خصــوص جوابيه ارســالى از طرف 
شوراى اسالمى شــهر همدان، ضمن تاكيد 
بر اطالع رسانى شــفاف و در عين حال بى 
طرفانه كــه از رويكردهــاى اصلى روزنامه 
اســت، به جهت اهميت موضوع و جايگاه 
دســتگاه تعليم و تربيت، توجه به موارد زير 

حائز اهميت است.
1-  در پاســخ شورا با اســتناد به اصل 103
قانون اساســى و  بند 2 ماده 80 قانون شورا 
به طرح هاى پيشــنهادى و تصميمات شورا 

اشاره شده كه مشــخص نيست تاكنون چه 
طرح پيشــنهادى داشــته اند و كدام تصميم 
شــورا مربوط به آموزش و پرورش بوده كه 

اجرا نشده است.
2- همچنيــن در بخشــى از جوابيــه بــر 
پاسخگوى شورا اشاره  شده است، در حالى 
كه منظور يادداشت روزنامه شفاف سازى و 
مشــخص نمودن ميزان تحقق وعده هاست، 
آن هم به شــكل مصداقى. بعــالوه اولويت 
هاى شــورا كه در محدوده مديريت شهرى 

قابل طرح است.
3- در اين جوابيه به 5 درصد سهم آموزش 
و پروش اشاره شده كه از طرف شورا دنبال 
مى شود كه شايسته اســت اگر انجام شده،  

گزارش آن را ارائه كنند.
4- نكتــه قابل توجــه اينكــه در جوابيه 
مذكــور به شــوراى آمــوزش و پرورش 
كــه البتــه داراى جايــگاه مهمى اســت، 
پرداخته شــده و اينكه شــهردار و رئيس 
بدون  هستند  آن  عضو  شهرســتان  شوراى 
اينكــه عملكرد و ميزان نقــش آفرينى آنها 
مشــخص شــود. ضمن اينكــه نظارت و 
پيگيــرى مســائل آموزش و پــرورش در 
اين شــورا كه يادآورى شده است، ارتباط 
چندانــى با موضــوع يادداشــت ندارد و 
عضويت و حضور هريك از اعضاى شورا 
و يا شهردار در شوراى آموزش و پرورش 
دليلــى بر ورود احساســى و تامل برانگيز 

شوراى شــهر به مسائل آموزش و پرورش 
استان در اين سطح نيست.

5- از اينها گذشــته نــوع ورود و پرداختن 
برخى از اعضاى شــوراى شــهر به آموزش 
و پرورش اســتان و طرح مباحث چالشى و 
بعضــا دور از واقعيت در خصوص مديركل 
اين دســتگاه پذيرفتنى نيســت و انتظار مى 
رود بــه جاى اين گونــه موضع گيرى ها و 
فضاسازى رســانه اى در خصوص حضور 
نيافتن يك مسئول اجرايى در جلسه، به دنبال 
تعامل بيشتر با دستگاه ها از جمله آموزش و 
پرورش باشــند تا در سايه اين تعامل مسائل 
مرتفع و زمينه براى پيشــرفت بيش از پيش 

فراهم گردد.

 هفته گذشــته در حالــى به كار 
خــود در همــدان خاتمــه داد كه 
اســتان ميزبان نشست هاى منطقه اى 
غرب  دادگسترى  وكالى  كانون هاى 
كشــور بود، گردهمايى مفصلى كه 
محورهاى آن از جمله نحوه آموزش 
وكال و كارآمــوزان، يكسان ســازى 
روند رســيدگى دادســرا، مســائل 
صنــدوق حمايت و اســتقالل وكال 
بــا حضــور رئيــس و نائب رئيس 
كانون      هاى همدان، كرمانشاه، مركزى، 
چهارمحال بختيارى، ايالم، كردستان و 

لرستان تعريف شده بود.
ميهمان ويژه مراسم فوق نيز رئيس كل 
دادگســترى همدان بود كه ســابقه 

فعاليت وى در بيشتر استان هاى دعوت شده به 
چشم مى خورد تا جايى كه با ورود محمد رضا 
عدالتخواه استقبال ميهمانان از حضورش بسيار 

چشمگير و ملموس به نظر مى رسيد.
در اين نشست موارد مختلفى به بحث و تبادل 
نظر گذاشته شــد اما از آنجايى كه تشكل تازه 
تاســيس " مركز وكال، كارشناسان و مشاورين 
قوه قضاييه" اين روز ها به عنوان يك نهاد موازى 
با كانون هــاى وكال اقدام به ارائه پروانه وكالت 
كرده و به نوعى با هدف تضعيف استقالل وكال 
تشكيل شده است يكى از بحث هاى پر چالش 
را در به خود اختصــاص داده بود تا جايى كه 
روســاى كانون هاى وكالى منطقه از رئيس كل 
دادگسترى همدان خواستار انتقال انتقادات خود 
در اين زمينه به رئيس قوه قضاييه كشور شدند.

در مراسم ياد شده، رئيس كل دادگسترى همدان 
با تاكيد بر اينكه تفكر تعامل در دســتگاه قضا 
با وكال وجــود دارد، گفت: كانون وكال جدا از 
دســتگاه قضا نيست بر اين اساس اگر به دنبال 
مشكل تراشى كانون وكال باشيم يعنى اين مشكل 

بر خود دستگاه قضا هم وجود دارد.
وى با بيان اينكه ديدگاه رئيس قوه قضائيه مترقى 
و آگاهانه است عنوان كرد: من از طرف رئيس 
اين قوه قول تعامل را با تك تك كانون هاى وكال 
مى دهــم چرا كه از نگاه تعاملى وى نســبت 
بــه نهاد هاى مدنى كــه در راس آن ها كانون 
قرار دارد آگاه هســتم. محمد رضا عدالتخواه 
با پذيرش نقد وكال نســبت به استقالل خود، 
تاكيــد كرد: سياســت هاى قــوه قضائيه تنها 
صحبت هاى شخص آيت ا... رئيسى است بر 
اين اســاس اگرچه ممكن است اشخاصى با 
گرفتن ســمتى در يك سازمان اظهار نظراتى 
داشته باشند اما نبايد صحبت هاى شخص به 

سازمان اطالق شود.
وى با بيان اينكه اشخاص به معناى سياست هاى 
سازمان نيســتند، افزود: وكال بدانند كه صفر تا 
صد ارتباط كارى خود را با رئيس كل دادگسترى 
استان خود دارند به عبارتى رئيس كل دادگسترى 
هر استانى رئيس كل قوه قضائيه آن استان است.

وى بيــان كرد: باتوجه به اينكه كانون وكال يك 
نهاد مدنى است و محدود توان نظارتى دارد بايد 
در حد توانش از آن انتظار داشت بر اين اساس 
از وكال درخواست همكارى و تعامل با دستگاه 
قضا مى شود به طوريكه همكارى خود را با اين 

نهاد بيشتر تقويت كنند.
عدالتخــواه خــود را پرچمدارمجازات هــاى 
جايگزين معرفى كرد و گفت: در استان همدان 
به اجراى مجازات هاى جايگزين در امور كيفرى 

وارد شديم و انتظار داريم در استان هاى هم جوار 
نيز اين فرهنگ قضايى شــكل گيرد چراكه به 

روند امنيت اجتماعى جامعه توسعه مى بخشد.
روســاى كانون وكال در همدان گرد هم آمده 
بودند تا درباره اتفاقات اخير در خصوص نهاد 
صنفى و حرفه اى شان همفكرى كنند بر همين 
اســاس بود كه موضوعات مختلف به بحث و 

تبادل نظر گذاشته شد.
كثرت وكال به موضوع امنيتى 

تبديل شده است
دبير اين نشست نيز با اشاره به اينكه وكال جدا از 
مردم نيستند، گفت: متاسفانه در جامعه تبليغات 
سو عليه وكال و ناقض استقالل اين قشر چيزى 
جز ترويج بى قانونــى را به همراه ندارد اما اين 
روند به شكلى پيش رفته كه امروزه كثرت وكال 

تبديل به يك موضوع امنيتى شده است.
مهدى غالمى جالل با بيان اينكه وكيل وابسته 
به قوه قضاييه يا هر نهاد حكومتى ديگر هرگز 
نمى  تواند آزادانه و بدون ترس از پيگرد از حقوق 
متهم دفاع كند، افــزود: قوه قضائيه اگر آغاز به 
وكيل پرورى كند به سرنوشت كشورهايى مثل 
پاكستان دچار مى شويم كه در هر مبحث مدنى 
پيش آمده نام وكال در بخشى از آن ديده مى شود 

كه به از بين رفتن اعتماد به وكال مى انجامد.
وى با اشاره به اينكه به نظر مى رسد استفاده از 
تجربيات ديگر كشورها الزمه فعاليت دستگاه 
قضــا و كانون هاى وكال اســت، تاكيد كرد: در 

كشورهاى توســعه يافته هر فرد اجازه شركت 
بيش از ســه مرتبه در آزمون وكالت را ندارد به 
طوريكه اگر در ســومين مرحله هم رد شود تا 
پايان عمر خود حق شركت در آزمون وكالت را 
نــدارد چرا كه به اعتقاد آنان اين فرد صالحيت 
مورد نظر را دارا نمى باشــد اما اين موضوع در 

كشور ما هيچ منعيت و محدوديتى ندارد.
وى ادامه داد: متاسفانه فردى كه بيش از 6 مرتبه 
از آزمون وكالت رد شده است امروز با سمتى كه 
دارد شمشير را از رو براى وكال بسته و دستگاه 

قضا بايد به اين مســاله آگاه باشد كه نگاه هاى 
شخصى به بدنه اين سازمان خدشه وارد مى كند.
وى با پيشــنهاد يك ساله شــدن زمان تعليق 
كارآمــوزان وكالت، تاكيد كــرد: امروزه آفت 
آموزش ما جذب راى ما اســت كه براى حل 
اين مشكل پيشنهاد مى شــود از هر كانون يك 
نفر به عنوان نماينده تام االختيار مبحث كارآموزان 
معرفى شود و كميته اى نيز براى آن در نظر گرفته 

شود.
 محدوديــت در تعــداد پرونــده 

كارآموزان وكالت لحاظ شود
رئيس كانون وكالى اســتان همدان نيز در اين 
مراسم با بيان اينكه در موضوع كارآموزان وكالت 
نمره آموزش بايد در معرفى به اختبار لحاظ شود 
گفت: متاسفانه كارآموزان وكالت مى خواهند ره 
صد ساله را يك شب طى كنند و اين مساله سبب 
شده در مواردى تعداد پرونده هاى امضا گرفته 
آنان از وكيل سرپرست بيش از چند مورد باشد 
بر اين اســاس الزم است براى پرونده هاى اين 

افراد محدوديت تعداد تعريف شود.
ســعيد آينه وند تاكيد كرد: جلسات آموزشى به 
شــكل كارگاه بايد در كانون ها برگزار شود اما 
متاسفانه بيشتر تبديل به سخنرانى شده اند اين 
در حالى است كه سخنرانى مالل انگيز است و 

جذابيتى براى شركت كنندگان ندارد.
وى با بيان اينكه پيشــنهاد راه اندازى دانشــگاه  
علمى كاربردى كانون وكال مطرح شــده است 

گفــت: در كالس هاى آموزشــى كانون نبايد 
موضوعات دانشــگاهى مطرح شود به عبارتى 
در آموزش هاى كانون وكال بايد مسائل كاربردى 
از جمله ثبت، امور اراضى، سرقفلى و... آموزش 

داده شود.
 ازجملــه مواردى كه در اين گردهمايى از جانب 
روســاى كانون هــاى مختلف مطرح شــد به 
هجمه هايى اشاره داشت كه اين روز ها متوجه وكال 

و تضعيف استقالل آن ها را در پى گرفته است.
همچنين در اين نشست مشترك ضعف نگارش 

و نبود تســلط به ادبيات حقوقى از 
مواردى عنوان شــد كه الزم است در 
كالس هاى آموزشى كانون هاى وكال 

به آن توجه ويژه شود.
 هر وكيل يك ديپلمات است
رئيس كانون وكالى استان كرمانشاه 
نيز در اين مراسم يادآور شد: كانون و 
كالس هاى آموزشى آن بايد به شكل 
دانشكده باشد به طوريكه با برگزارى 
جلســات گســترده در يك موضوع 
خاص  آن موضوع به طور كامل براى 

كارآموزان تفهيم شود.
روح ا... وكيلــى هــر وكيــل را يك 
ديپلمــات معرفى كــرد و افزود: هر 
وكيل بايد روابط عمومى بااليى داشته 
باشــد تا در كنار به كار بــردن كلمات متعدد و 
مختلف بتواند ادبيات حقوقى را بياموزد و به آن 
عمل كند متاسفانه در بسيارى از دعاوى حقوقى 
امروزه اين ادبيات رعايت نمى شود در حالى كه 
اين مســاله يك اصل مهم در وكالت به شمار 
مى رود.وى گفت: به نظر مى رســد بهتر است 
فردى كه وكيل مى شــود و خود را مدافع حق 
مى خواند بايد مانند قضات دوره گذرانده، اختبار 
داده و مجــدد گزينش از وى صورت گرفته تا 
وكيل معرفى شــود چرا كــه معتقديم آزمون 
ورودى وكالت تنها يكى از مولفه هاى صالحيت 

هر وكيل مى باشد.
 تريبون در اختيار وكال نيست

رئيس كانون وكالى اســتان مركزى با مظلوم 
خوانــدن وكال در دفاع از حقــوق خود اظهار 
داشت: متاسفانه نقد هايى به جامعه وكال مى شود 
كه به دليل حضور نداشتن در محافل و نداشتن 
رسانه و تريبون نمى توانند از خود دفاع كنند و 
مظلوم واقع شــده اند.وى چالش هاى موجود را 
خارج از بدنه خانواده وكال دانست و گفت: به 
همين منظور نامه اى بــا امضا 26 نفر نماينده از 
وكال به رئيس قوه قضائيه نوشته شد كه متاسفانه 

تا امروز بى جواب مانده است.
 عدالت دادرسى

 در استقالل وكال است
رئيس كانون وكالى استان كردستان نيز با بيان 
اينكه وكالت بايد يك نهاد مستقل باشد، گفت: 
وابســتگى به نهاد و ارگان هــاى حاكميتى در 
نهايت، به اصل دادرســى عادالنه و حقوق بشر 
لطمه هاى جبران ناپذيــر وارد و اعتماد عمومى 
شهروندان به سيســتم عدالت قضايى را سلب 
مى كنــد، چرا كه در صورت انتســاب جرم به 
شهروندان، قضات دادگاه ها در مقام مامور دولت 
تمام قد از حقوق حاكميت و جامعه دفاع مى كنند 
و تمامــى ابزارهاى الزم بــراى دفاع از حقوق 
جامعه را در اختيار دارند، حال آن كه متهم هيچ 
ابزارى جز وكيل آگاه به قوانين در اختيار ندارد. 
وى گفت: كانون وكالى كردســتان با 60وكيل 
كارخود را آغاز كرد و امروز به 600 نفر رسيده 
يعنى در مدت كوتاهى 10درصد افزايش اشتغال 
در اين زمينه داشته است موضوعى كه در هيچ 
يك از ادارات وابســته به دولت اتفاق نيفتاده و 

اين نشات گرفته از استقالل آن ها است.
گفتنى اســت نماينده ســاير استان هاى حاضر 
در جلســه نيز پيرامون مسائل مربوط به جامعه 
وكالت مباحثى را مطرح كردند كه همگى گرد 
محور هاى تعريف شده در اين گردهمايى دوران 

داشت.
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 حماسه پنجم آبان 57 كبودراهنگ براى 
هميشه جاودان خواهد ماند

اكرم حميدى »

 روز پنجم آبان 1357 در كبودراهنگ حماسه اى بزرگ خلق شد كه 
هرگز فراموش نخواهد شد و نسل به نسل و سينه به سينه اين حماسه 

بزرگ جاودان خواهد ماند.
در روز پنجــم آبان 57 هنوز 104 روز مانده به پيروزى شــكوهمند 
انقالب اسالمى مردم شجاع كبودراهنگ در قيام عليه حكومت پهلوى 
بــا ناديده گرفتن تهديدات نيروهاى نظامــى وقت قيامى خونين برپا 
كردند و پنج شهيد به نام هاى على قلى عاشورى، عمران كردى، محمد 
دالكى، على مسلم خانى و محمد شــعاعى را تقديم انقالب كردند و 

چندين نفر نيز مجروح شدند.
و كار تا جايى پيش رفت كه در 7 آبان 57 امام خمينى(ره) در سخنرانى  
جمع ايرانيان مقيم فرانســه در نوفل لوشاتو كشتار 5 آبان كبودراهنگ 
را مژده نزديكى انقالب اســالمى اعالم كرد و به رژيم گوشزد كرد كه 
ديگر كارش تمام شــده، چون انقالب به دهات و شهرهاى كوچك 

كشيده شده و هيچ كس جلودار اين حركت انقالبى مردم نيست.
آنچه مسلم است كبودراهنگ در طول تاريخ همواره استكبارستيز بوده 
و در مقابل اســتعمار و استكبار ايســتادگى كرده و با تقديم 5 شهيد 
در 5 آبان 57 و بيش از 600 شــهيد دفاع مقدس گوياى اين واقعيت 

بوده است.
پنجم آبان 57 تنها سالروز قيام حماسى و ظلم برانداز مردم كبودراهنگ 
نيســت بلكه اتفاق بسيار مهمى براى كشور عزيزمان ايران اسالمى به 

شمار مى رود و افتخارى بزرگ براى نسل امروز است.
بنابراين امروزه در حالى كه مردم  ايران اســالمى از سوى رسانه هاى 
خارجى مورد تهاجم فرهنگى قرار گرفته اند بايد با زنده نگه داشتن نام 
و ياد خاطره شهدا در برابر دشمنان قسم خورد ه ايستادگى كنند تا اين 

انقالب به اهداف واالى خود برسد.
در پايان الزم به ذكر است كه مردمان كبودراهنگ از مسئوالن كشورى 
و اســتانى انتظار دارند كه نگاه ويژه اى به اين شهرستان داشته باشند 
چرا كه آنها مردمانى واليى، شــهيد پرور و انقالبى هســتند و هميشه 
پشتيبان اسالم و انقالب و نظام بوده اند ولى متأسفانه اين شهرستان جز 
شهرستان هاى محروم به شمار مى رود و همچنان نام محروميت را به 
يدك مى كشند و توسعه و پيشرفت چشمگيرى حاصل نشده و مردم 

از بسيارى از امكانات بى بهره ان و به خوبى حق آنها ادا نشده است.

چهارمين همايش نكوداشت روز شهرستان 
امروز  در كبودراهنگ برگزار مى شود

 كبودراهنگ - خبرنگار همدان پيام: چهارمين همايش نكوداشــت 
روز شهرســتان با حضور فرهيختگان، نخبــگان، خانواده هاى معظم 
شهدا و  مســئوالن و ديگر اقشار مردمى امروز در سالن سينما جوان 

كبودراهنگ برگزار مى شود.
دبير همايش نكوداشــت روز شهرستان با بيان اين مطلب افزود: وجه 
تســميه اين روز هم به مناسبت شهادت 5 شــهيد در پنجم آبان 57
كبودراهنگ اســت كه قبل از 3 مــاه و اندى مانده به پيروزى انقالب 
اســالمى بر عليه رژيــم دژخيمان طاغوت قيام مى كنند به شــهادت 
مى رســند كه 250 برنامه در سطح شهرستان به همين مناسبت برگزار 

خواهد شد.
رضا عســگرى خاطرنشان كرد: در همايش نكوداشت روز شهرستان 
ضمن تجليل از خانواده هاى معظم شــهداى پنجم آبان 57 از نخبگان 
شهرســتان در حوزه هاى فرهنگى، هنرى، ورزشى، اقتصادى و... نيز 

تجليل خواهد شد.
وى ادامــه داد: در تمامى مدارس مراســم خاصى با عناوين فرهنگى، 
هنرى در اين خصوص برگزار مى شود و در اين هفته المپياد ورزشى 
مدرسه اى هم به نام و ياد شهداى پنجم آبان برگزار مى شود همچنين 
برگزارى مراسم پياده روى خانوادگى از محل گلزار شهداى گمنام آغاز 

و تا محل شهادت شهداى پنجم آبان 57 از ديگر برنامه ها مى باشد.
عســگرى خاطرنشان كرد: سخنران مراســم همايش نكوداشت روز 
شهرستان سردار مجيدى است و از مسئوالن استانى و كشورى در اين 
همايش دعوت شــده و در اين همايش به بررسى ظرفيت و پتانسيل 
شهرستان پرداخته خواهد شد و به نيازمندى هاى شهرستان نيز اشاره 

مى شود.

كاوش «نقاره چى» و «الئوديسه» 
متوقف شد

 در حال حاضر كاوش «معبد الئوديسه» و «تپه نقاره چى» متوقف شده 
كه در فصل مناسب، كاوش با تزريق اعتبار جديد آغاز مى شود.

رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى نهاوند گفت: فصل 
چهارم كاوش «معبد الئوديســه» و كاوش «تپه نقاره چى» به پايان رسيد 
و با مســاعدت شرايط جوى كاوش با تزريق اعتبار جديد مجدد از سر 

گرفته مى شود.
محســن جانجان در گفت وگو بــا فارس اظهار كرد: شــرايط جوى، 
محدوديت اعتبارى و مجوز كاوش كه محدوديت زمانى دارد از عواملى 
است كه موجب تعطيلى كاوش شده است بنابراين در زمان مناسبى كار 

پيگيرى مى شود.
رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى شهرستان نهاوند 
تصريح كرد: در اين مدت كاوش به سرنخ هاى خوبى از دوران سلوكى 
در تپه نقاره چى رسيديم هرچند نتايج كاوش به اين زودى ها مشخص 

نمى شود و 45 روز كارى نيازمند 90 روز كار پژوهشى است.
وى در پايان سخنانش يادآور شد: پيدايش شهر نهاوند مربوط به دوران 
ســلوكى است اما نشــانه ها، آثار و محوطه هاى اندكى از اين دوران به 

دست آمده كه نيازمند كاوش در نشانه هاى اين دوران است.

تويسركان با حمايت دولت 
قطب داروسازى شده است

 نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به رشد 
و توســعه شتابان صنايع داروسازى در اين شهرستان گفت: با حمايت 
دولت تدبير و اميد تويسركان به قطب دارويى كشور تبديل شده است.

محمد مهدى مفتح در بازديد مديرعامل بانك صنعت و معدن كشــور 
از طرح هاى صنعتى تويســركان اظهار داشت: حمايت هاى دولت از 
سرمايه گذاران به ويژه بانك صنعت و معدن در تامين منابع مالى موجب 

شد چندين كارخانه توليد دارو در اين شهرستان شكل بگيرد.
وى اضافه كرد: فاران شيمى، تدبير دارو و هگمتان دارو از صنايع خوش 
نام استان همدان هستند كه در تويســركان واقع شده و در خودكفايى 

كشور در زمينه دارو نقش اساسى دارند. 
نماينده مردم تويســركان در مجلس شوراى اسالمى گفت: در شرايط 
تحريم هاى ظالمانه كشور صنايع دارويى تويسركان به خوبى توانسته 
اند كشــور را از واردات برخى داروها بى نياز كند كه اقدامى ستودنى 
است.مفتح خاطرنشان كرد: اين شركت هاى داروسازى در زمينه توليد 
داروهاى هوشمند وارد عمل شده و در زمينه صادرات عملكرد خوبى 

دارند. 
نماينده مردم تويســركان در خانه ملت تاكيد كرد: صنايع ياد شــده با 
پشتيبانى دولت و حمايت ويژه بانك صنعت و معدن توانسته اند بخشى 
از سرمايه مورد نياز خود براى راه اندازى را تامين كرده و امروز به مرحله 

توسعه خطوط توليد رسيده اند.

شركت تعاونى دهياران بخش مركزى مالير 
در صدر دهيارى هاى استان 

 يكى از بهترين نوع تعاونى ها ، تعاونى دهياران است كه در مشاركت 
مردم در توسعه روستاها نقش بسزايى دارد و سبب ساماندهى اقدامات 

عمرانى و فنى روستايى مى شود.
بخشدار مركزى مالير هدف از تشكيل شركت تعاونى را درآمدزايى ، 
خودكفايى ، افزايش كيفيــت پروژه هاى عمرانى و كاهش هزينه هاى 
اجرايى عنوان كرد و افزود: فعاليت مســتمر و جدى شــركت تعاونى 
دهياران، گامى ارزشمند در راستاى توسعه همه جانبه روستايى و استفاده 

مفيد و مؤثر ازظرفيت ها و پتانسيل ها روستايى محسوب مى شود.
محمدرضا بشرى در گفتگو با همدان پيام بيان كرد: بخش مركزى مالير 
در بين  26 بخش استان از لحاظ وسعت ، بزرگترين بخش مى باشد ، 
داراى 5 دهستان و 47 دهيارى است و با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل 

هاى بااليى كه دارد نگاه ويژه ايى به اين بخش مى شود.
بشرى ضمن تشكر از حمايت هاى فرماندار گفت: با نقشه راه خوبى كه 
فرماندار ترسيم كرد و با برنامه ريزى هاى مدون و برگزارى نشست هاى 
متعدد اقدامات خوبى در بخش مركزى انجام شــد و موفق شديم رتبه 

برتر شركت تعاونى دهياران استان همدان را كسب كنيم.
وى با اشاره به اينكه با تشكيل شركت تعاونى دهياران ، نظم و انضباط 
ويژه ايى در امور عمرانى روستاها برقرار شد افزود: طرح هاى پيمانكار 
مجرب و مورد اعتماد در نشســت هاى هيأت مديره و شركت تعاونى 
آناليز و بررســى و با نظارت مهندسان ناظر ، كار به صورت تخصصى 
و با دقت نظر انجام مى شــود .بخشــدار مركزى در ادامه با بيان اينكه 
مقدمات و پايه اقدامات بنياد مسكن توسط شركت تعاونى و با همكارى 
دهياران در سطح روستا انجام مى شود گفت: خروجى اين كار جمعى 
و گروهى قطعاً به نفع روستاهاست.مدير عامل شركت تعاونى دهياران 
بخش مركزى مالير نيز گفت: در سال 95 و 96 رتبه برتر تعاونى هاى 
استان را كسب كرده بوديم و امسال نيز موفق شديم در بين 1127 تعاونى 

استان به عنوان شركت تعاونى برتر دهيارى انتخاب شويم.
مهديس عباسى با اشاره به  آيتم هاى اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعى 
در انتخاب تعاونى برتر ، ايجاد اشتغال پايدار ، انجام پروژه هاى عمرانى 
، اخــذ گواهى نامه هاى بين المللى مديرعامل و اعضاى هيأت مديره ، 
شــركت در دوره هاى آموزشى و نداشتن بدهى به اداره ماليات و بيمه 
تأمين اجتماعى را از جمله مواردى عنوان كرد كه شركت تعاونى دهيارى 

بخش مركزى مالير را در صدر تعاونى ها قرار داده است .
وى احداث ساختمان هاى دهيارى در چندين روستا از جمله رضوانكده 
، توســك عليا و سفلى ، ساختمان دهيارى ناميله در سه طبقه ، احداث 
پارك كودك در روســتاهاى متعدد  و... را از جمله پروژه هاى عمرانى 
شــركت تعاونى دهيارى بخش مركزى برشــمرد و به انجام اقدامات 
فرهنگى از جمله همكارى در برگزارى يادواره هاى شــهدا و مراســم 

عزادارى و اعياد ائمه اشاره كرد.

افزايش 10 درصدى جمعيت روستاهاى استان همدان
ــدى  ــش 10 درص ــدان از افزاي ــتاندارى هم ــتايى اس ــور روس ــر ام ــركل دفت  مدي
جمعيــت روســتاهاى ســطح اســتان همــدان  نســبت بــه سرشــمارى ســال 95 خبــر داد.

فرهــاد فرزانــه در نشســت مشــورتى دهيــاران شهرســتان اســدآباد، بــا اعــالم ايــن خبــر 
افــزود: ايــن امــر حاكــى از مهاجــرت معكــوس روســتائيان بــه ديــار خــود بــوده كــه 
اگــر  پتانســيل و ايــده هــاى هــر روســتا شناســايى شــود بــه طــور قطــع اتفــاق هــاى 

خوبــى در بحــث اشــتغال ســطح روســتاها رخ خواهــد داد.
بــه گــزارش ايســنا، وى برگــزارى جشــنواره هــاى روســتايى، برگــزارى آييــن هــا 

ــراى  ــه اى ب ــتا را بهان ــه پتانســيل روس ــا توجــه ب ــتا ب ــر روس و مراســم خــاص ه
ــئوالن  ــت حضــور مس ــت: از ظرفي ــمرد و گف ــتاها برش ــئوالن در روس حضــور مس
در روســتاها مــى تــوان بــراى رونــق اشــتغال روســتاها بــا مرتفــع شــدن مشــكالت 
ــاران در پيگيــرى ايــن امــر نقــش مهمــى را ايفــا  روســتاها اســتفاده كــرد كــه دهي

مــى كننــد.
مديــركل بنيــاد مســكن اســتان همــدان نيــز بــا بيــان اينكــه ديگــر نبايــد دغدغــه منــدى 
ــن  ــه اي ــرا ك ــيم چ ــته باش ــتاها را داش ــر روس ــزى و تســطيح معاب ــفالت، شــن ري آس
امــر بــا رونــد خوبــى در حــال انجــام اســت، اظهــار كــرد: امــروز اقتصــاد و اشــتغال 
ــدى  ــه از شــرايط اقتصــادى و تولي ــرد چــرا ك ــرار گي ــورد توجــه ق ــد م روســتاها باي

خــارج شــده انــد.
حســن ظفــرى بــا بيــان اينكــه در اشــتغال روســتاها در 40 ســال اخيــر تنهــا بــه اقتصــاد 
ــرد در  ــردن اقتصــاد ُخ ــه ك ــرد: نهادين ــم، خاطرنشــان ك ــز شــده اي كشــاورزى متمرك
ســطح روســتاها از نقــش موثــرى در توانمنــدى هــر چــه بيشــتر ايــن جوامع برخــوردار 

اســت.
ــدان 863  ــتان هم ــتاى اس ــال 95 از 1042 روس ــمارى س ــرد: در سرش ــح ك وى تصري
روســتا نــرخ منفــى جمعيتــى داشــته و در اســدآباد از ســال 85 تــا 95 در حــدود 8000 
نفــر از جمعيــت روســتايى آن كــم شــده و در بيــن شهرســتان هــاى اســتان همــدان طى 

ســال 85 تــا 95 بيشــترين كاهــش جمعيتــى روســتايى را داشــته اســت.

 مالير - سحريوســفى - خبرنگار همدان 
پيــام : در گذشــته زباله يكــى از تهديدات 
زيست محيطى محسوب مى شد و معضالت 
بيشــمارى براى جامعه بشــرى چه در زمينه 
محيط زيســت چه در بحث اتالف انرژى و 
مواد اوليه بوجود آورده بود اما امروزه نگاه دنيا 
به زباله تغيير كرده است و آنرا فرصتى طاليى 
براى درآمدزايــى و توليد ثروت ميدانند و به 
دليل سود آورى از زباله به عنوان طالى كثيف 
ياد مى كنند .امروزه تفكيك زباله يا پسماند از 
مبدأ به يكى از برنامه هاى مهم و مؤثر مديريت 
شهرى تبديل شــده است و مى تواند يكى از 
منابع درآمد پايدار شــهرى براى شهردارى ها 
محسوب شــود . اين رويداد زيست محيطى 
ارزشمند پس از ســال ها انتظار در مالير نيز 
كليد خورد و عمليات اجرايى آن آغاز شــده 

است .
شــهردار مالير در اين خصــوص اظهار كرد: 
روزانــه به طــور ميانگين 128 تــن زباله در 
مالير توليد مى شود و بر اساس آناليز فيزيكى 
پســماندهاى شهر مالير در سال 1395 حدود 
18 درصد از پسماند هاى قابل بازيافت بدون 
اينكه به چرخه توليد بازگردند دفع مى شدند.

حســين بابايى با اشــاره به ماده 4 آئين نامه 
اجرايى قانون مديريت پسماند ها افزود: همه 
شــهردارى ها ى كشور موظف شــده اند تا 
پايان ســال 92 زباله ها را به صورت تفكيك 
شــده جمع آورى كنند ، شهردارى مالير نيز 
از سال 91 مراحل مختلف واگذارى اين طرح 
به پيمانكار و تشريفات مزايده را برگزار كرده 
اســت اما به دليل نبود پيمانكار متخصص و 
توانمند اجرايى نشــد تا در شهريور ماه سال 
جارى با پيگيرى هاى انجام شده و تالش بى 
وقفه نيروى خدمات شهرى ضمن تهيه  و ارائه 
طرح ، ساز و كار الزم تهيه و پيمانكار مربوطه 
نيز از طريق مزايده انتخاب شــد و اين طرح 
پس از فراز و نشيب فراوان با مشاركت بخش 

خصوصى به اجرا درآمد.
وى كاهش ميزان آالينده هاى محيطى در محل 
دفن ، افزايش عمر مفيد مكان دفن زباله ، ايجاد 
اشــتغال ، كاهش منابع مصرفــى مواد اوليه و 

بازگشت مجدد اين منابع به چرخه توليد را از 
جمله مزاياى اجراى طرح عنوان كرد و افزود 
: پيمانكار نيز بر اســاس مفاد مزايده ، بخشى 
از سود كســب كرده را به حساب شهردارى 

واريز مى كند. 
بابايــى در ادامه تصريح كرد : اين رويداد مهم 
زيســت محيطى كه در نوع خــود در تاريخ 
شهردارى مالير بى نظير است يكى از مهمترين 
حلقه هاى مديريت پسماندها است كه اجراى 
موفق آن منوط به مشــاركت آگاهانه، فعال و 

مسئوالنه ى شهروندان مى باشد.
وى بــا بيــان اينكه بــراى جلب مشــاركت 
حداكثــرى مردم مدل هاى مختلفى را تعريف 
كرده ايم تا شهروندان به هر روشى كه تمايل 
داشته باشند مشاركت كنند افزود: در مدل بلوك 
گردشى ، ماشين هاى جمع آورى پسماند در 
روزهاى مشخصى از هفته اقدام به جمع آورى 
پسماندهاى خشك مردم مى كنند ، در روش 
آژانس بازيافت همشهريان مى توانند با شماره 
31550 تمــاس گرفته و پســماند خود را به 
آژانس تحويل دهند، روش ديگر اپليكيشــن 
پيك پاك است كه مى توانند به صورت رايگان 

از نرم افزار بازار دانلود و روى گوشــى هاى 
خود نصب كنند و درخواســت خود را براى 
تحويل پسماند ثبت كنند و در روش آخر كه 
استقبال بسيار خوبى هم از طرف مردم داشته 
است غرفه بازيافت در مناطق مختلف است كه 
توسط بخش خصوصى ، جمع آورى پسماند 

خشك انجام مى شود .
به گفته وى در تمامى مدل هاى طراحى شده 
مردم مى توانند ما به ازاى پسماند تحويل داده 
شده را به صورت نقدى يا در صورت تمايل با 

كاال معاوضه كنند.
شهردار با تأكيد براينكه آموزش و فرهنگسازى 
مهمتريــن بخش اجراى موفقيــت آميز طرح 
تفكيك پســماند از مبدا است خاطرنشان كرد 
: در اين طرح سيستم آموزش چهره به چهره 
پيش بينى شده و آموزشگران كه هفت نفر از 
بانوان فعال محيط زيست مى باشند با مراجعه 
به درب منازل، ضمن ارائه توضيحات الزم و 
تحويل بســته آموزشى و مشوقهاى پيش بينى 
شــده  و همچنين ارائه برنامه زمانبندى براى 
روز جمع آورى پسماند خشك، از شهروندان 
تقاضا مى كنند پسماندهاى خشك خود را از 

پســماند تر جدا نموده و پسماند خشك قابل 
بازيافــت خود را در يكى از روزهاى هفته كه 
در برنامه ارائه شده مشخص شده است به تيم 
اجرايى پيمانكار تحويل و ما به ازاى آنرا نقداً 

دريافت نمايند.
يكى از معضــالت بزرگ جامعه زباله گردى 
اســت ، تفكيك نكردن زباله ها از مبدا زمينه 
را براى افزايش زبالــه گردى فراهم مى كند 
ايــن اقدام كــه غير قانونى و غير بهداشــتى 
اســت عالوه بر نازيبايى بصرى سبب ايجاد 
آلودگى محيط اطراف ســطل هــاى زباله و 
ايجاد خطراتى بــراى خانواده هاى اين افراد 
مى شــود . آموزش و ترويج فرهنگ تفكيك 
پســماند از مبدا ضمن جلوگيــرى از زباله 
گردى ســبب كمك به حفظ محيط زيســت 
و كمك به اقتصاد كالن جامعه نيز مى شــود 
. واضح اســت مهمترين فاكتــور در اجراى 
موفقيت آميز اين طرح همكارى و مشاركت 
آگاهانه مردم است ، اميد است تفكيك زباله 
ها در مبدا به اقدامى رايج و فرهنگى ماندگار 
در بين مردم تبديل شود تا شاهد پيشرفت و 

توسعه شهرستان باشيم .

 ايران از نظر برخى معادن در رتبه اول دنيا 
قرار دارد اما از نظر اقتصادى بســيار ضعيف 
عمل كرده است ،چرا كه اقدام به خام فروشى 

مواد معدنى خود كرده است.
مديــر آموزش و مطالعات اداره كل تشــكل 
هاى اسالمى سياسى دانشــگاه آزاد اسالمى 
در نشســت كتابخوان اقتصاد مقاومتى گفت: 
اقتصاد مقاومتى روشى براى مقابله با تحريم 
هاى منطقه اى است بدون كم ترين وابستگى 

به كشورهاى خارجى است.
حميد مهديــون اظهار كــرد: منابع محدود 
هستند و خواســته هاو نيازهاى ما نامحدود 
اســت ، بايد بتوانيم بين خواسته ها و نيازها 
تعادل ايجاد كنيــم . اين ايجاد تعادل اقتصاد 

است.
وى اظهار كرد: نخســتين چاه نفت در ايران 
در سال 1287 كشــف شد و در سال 1329 

صنعت نفتمان ملى شــد. در واقع نخســتين 
خشــت كج كه در بناى اقتصاد ايران گذاشته 
شد خام فروشى نفت بود. براساس آمار بانك 
جهانى جمعيت 80 ميليونى كشــور ايران به 
اندازه يك ميلياردو 600 ميليون تومان انرژى 
مصــرف مى كند و اين آمار بعد از تحريم ها 

افزايش پيدا كرده است.
مهديون گفت: كشــور در حال حاضر دچار 
سرمايه فروشى است ،از سر اجبار به اين كار 
دست زده است .ايران با خام فروشى نفت در 

حال سرمايه سوزى است.
وى افــزود: بايد كشــور در همه زمينه ها به 
سمت دانش بنيان شدن پيش برود تا در برابر 

تهاجم دشمنان بتواند دوام بياورد.
مهديون با توجه به اينكه مهم ترين تهاجم به 
هر كشورى تهاجم اقتصادى است اضافه كرد: 
تهاجم اقتصادى زير ســاخت هاى كشور را 

تحت الشعاع قرار مى دهد  براى اينكه بتوانيم 
استقالل اقتصادى داشته باشيم بايد هم اقتصاد 
داخلى و هــم اقتصاد خانوار را به ســمت 

توسعه يافتگى سوق دهيم.
وى همچنيــن نخســتين ركــن در اقتصاد 
مقاومتى را مردمى كردن اقتصاد دانســت و 
افزود: هرچقــدر كه توليد افزايش پيدا كند . 
ارزش افزوده بيشــترى هم نصيب كشور مى 
شــود. ركن دوم را هم كاهش وابســتگى به 
نفت دانست . سرهنگ بازنشسته سپاه هم در 
اين نشست گفت: اقتصاد مقاومتى اقتصادى 
مقاوم اســت كه با تكانه هــاى جهانى تكان 
نمى خورد. استقالل سياسى ما ملزم استقالل 

اقتصادى ماست.
على حسنى افزود: زير ساخت هاى اقتصادى 
مقاومتى در كشــور ما مهياســت اما مستلزم 
تالش و همت اســت . مهــم ترين ركن در 

اقتصاد مقاومتى جامعه جوان و پويا اســت 
كــه ماداريم ،فقط اين قشــر نيازمند توجه و 

حمايت است.
وى گفت: بــا توجه به اينكه چهارمين توليد 
كننده نفت دنيا هســتيم و از معادن هم رتبه 
بســيار خوبى را داريم همه چيز براى تحقق 

اقتصاد مقاومتى مهيا است.
حســنى با توجه به اينكه در جنگ تمام عيار 
اقتصادى هستيم گفت: متاسفانه دولت آرايش 
جنگى خوبى را در اين زمينه ندارد. اشتغال، 
افزايش بهره ورى و استفاده درست از منابع 

از راه هاى مقابله با جنگ اقتصادى است.
وى در پايان گفت: اصالح ساختار نظام توليد 
، جلوگيرى از وارادات بى رويه ، رويا رويى 
مقتدارنه با جنگ اقتصــادى، كارو تالش و 
باال بردن كيفيت توليدات داخلى از راه هاى 

اقتصاد مقاومتى است.

مشاركت مردمى ضامن اجراى موفق 
تفكيك پسماند از مبدا 

غنى از معادن، ضعيف در اقتصاد

هدف هيأت 
انديشه ورز توجه 
به جوانان است

سپيده راشدى»
 تشكيل جلسات هيأت انديشه ورز جوان 
در شــهر فامنين نشان از اين دارد كه فرماندار 
اين شــهردغدغه جوانان و ايده هاى آن ها را 
دارد، اين روند بسيار خوبى است كه در دولت 
تدبير و اميد بنا نهاده شده و براى توجه بيشتر  

به جايگاه جوانان صورت گرفته است.
مدير كل دفتر سياسى، انتخابات و تقسيمات 
كشورى اســتاندارى با بيان اين مطلب گفت: 
هدف اوليه از  تشــكيل هيأت انديشه ورزان 
جوان ارائه ايده توســط جوانان به اســتاندار، 

فرمانــدار و مديران اســت  تا براى پيشــبرد 
امور در دســتگاه هاى اجرايى موثر واقع شود 
و ايــن ايده ها مى توانــد در همه حوزه ها از 
قبيل كشاورزى، اشــتغال، سياسى، فرهنگى، 

اجتماعى و... باشد.
ابوالقاسم الماسى ادامه داد: همه افرادى كه 
درهيأت انديشــه ورز هستند در كنار هم و 
مانند عضو يك خانواده مى باشــند كه بايد 
در كنــار هم به معضالت مربوط به جوانان 
پرداخته و بــراى  آنها را حل  و ايده هاى 
جديد ارائــه نمايند. هدف هيأت انديشــه 
ورز اين اســت كه افق ديد جوانان تقويت 
و به بحــث جوانان توجــه و عنايت ويژه 
اى  شــود. در اســتان همدان هم با ابتكار 
اســتاندار هيأت انديشه ورز جوان تشكيل 
شــده و اميدواريم اين موضــوع با كمك 
مديران اســتان به روند بهتر شدن در همه 

امور اجرايى كمك كند.
الماســى ادامه داد: نقطه قوت نظام و انقالب 
توجه ويــژه به جوانان و مشــاركت آنها در 
پيشــبرد اهداف نظام و انقالب اســت ودر 
دولت تدبير و اميد ســعى شــده  از جايگاه 
و شايســتگى هاى بانوان و جوانان اســتفاده 
بهينه شــود و در اين راســتا مصوباتى وضع 
شــده كــه از آن جمله مصوبه كاهش ســن 
مديريت واختصــاص 30 درصد از مديريت 
ها بــه بانــوان و جوانان را ميتــوان نام برد 
وخوشــبختانه ظرفيت هاى شهرستان فامنين 
بســيار باالست و اميدواريم كه هيأت انديشه 
ورزان جــوان در شهرســتان بــر مبناى اين 
ظرفيت ها ايده هــا و طرح هاى قابل اجراى  
خود را به فرماندار ارائه نمايد تا در باالرفتن  

جايگاه جوانان موثر واقع شود.
فرماندار شــهر فامنين در اين جلسه با اشاره 

به سخن مقام معظم رهبرى «همـــــــــــه 
در كشور مسئوليت دارند» گفت: همه بايددر 
مقابــل مطالبه گرى ها پاسخگوباشــيم واين 
موضوع با سياســتهاى دولت تدبير و اميد نيز 
منطبق مى باشــد.و ما براى پيشــبرد اهداف 
و كارها بــه كمك شماانديشــه ورزان عزيز 

نيازداريم.
مجيــد شــماعى ادامــه داد:  در بخــش 
جايگزينى كشــت هاى كــم آب برو تغيير 
الگــوى  كشــت در شهرســتان گام هاى 
موثرى برداشته شده كه از آن جمله :كشت 
زعفران،پسته،زرشــك،گل محمدى و... كه 
به مراتب پر درآمدتر از كشــت گندم است 
را ميتوان نام برد و در بحث بهسازى معابر 
روســتايى مقام دوم را در بين شهرستانهاى 
اســتان داريم و در سالجارى بهسازى معابر 

در 10 روستا آغاز شده است.
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قانون جامعى براى جلوگيرى از پول  هاى 
كثيف به انتخابات تصويب شود

 نماينده مردم كرمانشــاه در مجلس با بيــان اينكه ورود پول هاى 
كثيف به انتخابات موجب بدآموزى و ســلب اعتماد عمومى مى شود، 
گفت: ضرورى است قانون جامعى براى جلوگيرى از پول  هاى كثيف 

به انتخابات تصويب شود.
احمد صفرى نماينده مردم كرمانشــاه در مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانى خبرگزارى تســنيم، خواستار برخورد 
جدى با ورود پول هاى كثيف به عرصه انتخابات شد و گفت: معتقدم 
بايد منبع پول هايى كه صرف تبليغات انتخابات كانديداها مى شــود، 

مشخص شود.
وى بــا تأكيد بر اينكه از حيث صــرف هزينه هاى كالن در انتخابات، 
تفاوتى ميان انتخابات مجلس و يا ديگر انتخابات ها وجود ندارد، اظهار 
داشــت: شــدت و حّدت پول هايى كه منشأ آنها مشخص نيست، در 

انتخابات مجلس و براى كانديداهاى اين انتخابات بيشتر است.
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس اضافه كرد: پول هاى با منشأ نامعلوم 
همواره وارد عرصه انتخابات شده كه باعث فساد و بر هم خوردن نظم 

اقتصادى كشور مى شود.
صفرى با بيان اينكه فردى كه كانديداى انتخابات مجلس شــده، بايد 
صداقت در گفتار و رفتار داشــته باشــد، گفت: اما بعضا شاهديم كه 
افراد پول هايى را با منابع نامشخص از افراد و اشخاصى براى تبليغات 
انتخابات دريافت و صرف مى كنند كه همين امر، صداقت و امانتدارى 

آنها براى صيانت از قانون و قانونگذارى را زير سؤال مى برد.

انواع و اقسام صداها از اصالح طلبان 
شنيده مى شود

رئيس جمهور  دفتر  رئيس   
گفت: ما اآلن آنقدر گرفتاريم 
كــه وارد بحــث انتخابــات 
نشــده ايم. حــزب اعتدال و 
توســعه از روز اول تــا حاال 
هيچ وقــت در شــوراى عالى 

اصالح طلبان نبوده  است.
دربــاره  واعظــى  محمــود 
اصالح طلبــان  اظهــارات 
درخصوص جدايى اعتداليون 
و حــزب توســعه از مذاكــرات انتخاباتى مجلس در شــوراى عالى 
سياســت گذارى اصالح طلبان گفت: ما اآلن آنقدر گرفتاريم كه وارد 
بحث انتخابات نشده ايم. نه ائتالف را مى شود تأييد كرد نه جدايى را 
مى شــود تأييد كرد. ما در شوراى مركزى حزب اعتدال و توسعه هم 
بحث انتخابات زياد كرده ايم و استان هايمان فعال هستند. ولى اينكه ما 
چگونه مى خواهيم وارد شويم را گذاشته ايم تا كمى پيش رود، ضمن 

اينكه ما از خود اصالح طلبان نيز يك صدا نمى شنويم.
به گزارش تســنيم، وى افزود: انواع و اقســام صداهــا از آنجا بيرون 
مى آيــد، يعنى اآلن تفرقى كه در اصولگرايان هســت همين تفرق در 
اصالح طلبان اســت. ما يك خرده ببينيم كه باالخره آن صداى واحد 

چيست تا بعداً تصميم بگيريم.
رئيس دفتر رئيس جمهور در پاســخ به اين كه"آيا در جلســات شورا 
شركت مى كنيد و نماينده مى فرستيد؟" گفت: نه. ما هيچ وقت نبوده ايم. 
مــا يعنى حزب اعتدال و توســعه از روز اول تا حــاال هيچ وقت در 
شــوراى عالى اصالح طلبان نبوده ايم. ما در مقطع انتخابات مجلس94 
يك ائتالف با هم كرديم و البته در انتخابات رياســت جمهورى با هم 
ائتالف كرديم. ما جزو شوراى اصالح طلبان نيستيم. ما ائتالف كرديم. 
اگر الزم باشد دوباره هم با هم صحبت مى كنيم. اگر فضا مناسب باشد 

اين كار را خواهيم كرد.

غفورى فرد نماينده احزاب ملى 
در كميسيون ماده 10 شد

 حسن غفورى فرد از جناح اصولگرا به عنوان نماينده احزاب ملى 
در كميسيون ماده 10 احزاب و جمعيت ها شد.

به گــزارش ايرنا، انتخابــات دبيران كل احزاب بــراى عضويت در 
كميســيون ماده 10 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاى سياسى 

صبح پنجشنبه در تاالر 600 نفرى وزارت كشور برگزار شد.
16 نفر ابتدا براى نامــزدى در اين انتخابات ثبت نام كرده بودند كه با 
نزديك شدن به انتخابات تعداد به 4 نفر رسيد. قدرت اهللا حشمتيان از 
حزب مستقلين، حسن غفورى فرد و حجت ملكى از حزب اصولگرا، 
حســين كمالى از  جناح اصالح طلــب 4 نامزدى بودند كه براى اين 

انتخابات باهم رقابت كردند.
36 نفر در اين دوره از انتخابات شركت كردند كه حسن غفورى فرد 
با كســب 19 راى نفر برتر انتخاب شد. قدرتعلى حشمتيان 16 راى و 

حسين كمالى 1 راى كسب كرد.
براساس اين گزارش اين انتخابات با حضور اعضاى كميسيون ماده 10

حميد مالنورى دبيركل كميسيون ماده 10، رنجبر نماينده قوه قضاييه،  
پروانه مافى نماينده مجلس در وزارت كشور، اسدا... بادامچيان و راه 

چمنى نماينده احزاب در وزارت كشور برگزار شد.

دفاع موگرينى از برجام در روز سازمان ملل
 مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا تاكيد كرد: ما به تالش هاى خود براى 

محافظت از توافق هسته اى با ايران ادامه مى دهيم.
به گزارش ايســنا، فدريكا موگرينى مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا در 
بيانيه خود به مناســبت روز ســازمان ملل با تاكيد بر اينكه «چند جانبه گرايى 
بهترين راه ممكن به منظور يافتن راه حل هاى مناسب براى بحران هاى كنونى در 
جهان است» گفت: اتحاديه اروپا به همكارى با سازمان ملل در تمام نقاط جهان 
ادامه مى دهد و مشاركت قوى ما از سوريه و ليبى گرفته تا افغانستان و ونزوئال 
به برقرارى و حفظ صلح و امنيت، توسعه پايدار، مديريت مهاجرت به گونه اى 

مناسب و انسانى و تقويت حقوق بشر كمك خواهد كرد.
وى خاطرنشــان كرد: ما به محافظت از دســتاوردهاى مان در زمينه ديپلماسى 

چندجانبه، همچون توافق هسته اى با ايران ادامه مى دهيم.

ايران در گام چهارم 
به شرايط قبل از برجام برگردد

 يــك عضــو كميســيون امنيــت ملــى و سياســت خارجــى مجلــس گفــت 
ــم  ــاز ه ــد ب ــدات خودشــان عمــل كنن ــه تعه ــا ب ــر اروپايى ه ــى اگ ــه حت ك
ايــران نبايــد بــه شــرايط قبــل از برداشــتن گام اول كاهــش تعهــدات برجامــى 
ــل يكــه  ــد مقاب ــم اروپايى هــا نمى توانن ــا معتقدي برگــردد . كمــا ايــن كــه م

تــازى آمريــكا بايســتند.
شــهروز برزگر در گفت و گو با ايسنا با اشاره به پايان مهلت اروپا براى انجام 
تعهدات برجامى گفت: بعد از آن كه اروپايى ها به تعهدات برجامى شــان بعد 
از خروج آمريكا عمل نكرد، ايران گام هاى اول، دوم و ســوم را بر اساس مفاد 
برجام برداشــت. برجامى كه مورد توافق كشــورها قرار گرفته بود و براى آن 

قطعنامه سازمان ملل صادر شد.

جايگاه ايران در ميان كشورها و ملت هاى جهان 
ارتقا يافته است

 جايگاه كشــورمان در ميان كشورها و ملت هاى جهان بيش از گذشته ارتقا 
يافته است.رئيس جمهور اســالمى ايران گفت: در شرايطى كه آمريكايى ها بر 
طبــل يكجانبه گرايى مى كوبند و مى خواهند در امور همه مناطق جهان دخالت 
كنند و دشمنى شان نسبت به ملت ايران از هميشه روشن تر و آشكارتر است، 
بايد در همه اجالس هاى منطقه اى و اجالس هاى ســنتز جهانى و سازمان هاى 

بين المللى حضور فعالى داشته باشيم و  اين حضور براى ما بسيار مهم است.
به گزارش مهر، حســن روحانى گفت: آمريكايى ها از اول دنبال اين بودند كه 
جمهورى اسالمى ايران را منزوى كنند. آنها مى خواستند ايران كشورى باشد كه 
تنها بماند؛ ولى به حمداهللا روز به روز جايگاه جمهورى اســالمى ايران در بين 

كشورها و ملت هاى جهان بيش از گذشته ارتقا يافته است.

عطا شعبانى راد »
 سال 94 و در آستانه انتخابات مجلس 
آن ســال، يكى از نشريات اصالح طلب 
تيتــر زد: «فصل بازنشســتگى ژنرال ها» 
كه ســخن گوينده آن نقل قول تنها ناظر 
بــر جناح مطبوع خــودش و ژنرال هاى 
اصالحــات بــود اكنون اما بــا توجه به 
برآينــد وقايع و جهت گيرى ها، شــايد 
بتوان آن تيتــر را به هر دو جريان اصلى 
كشور تعميم داد و چهره هاى ناشناخته تر 
را داراى شانس بيشــترى براى مجلس 

يازدهم دانست.
در جريان اصالح طلبى از همين اكنون دو 
نحله اصلى مبتنى بر دو رويكرد نســبت 
به انتخابات شكل گرفته كه يك گروه به 
دنبال حضور با كانديداهاى حداكثرى و 
كنار كشيدن در صورت عدم تائيد افراد 
شاخص اســت، گروه ديگر اما حضور 
بــه هر قيمت و اســتفاده از فرصت هاى 

موجود را مدنظر دارد.
در جريــان اصولگرايى نيــز دو نحله بر 
مبناى رويكرد به انتخابات قابل تشخيص 
است كه يك نحله با توجه به تحليل هاى 
منطقه اى و جهانى و مبتنى بر انگاره هايى 
فراتر از دعواهاى سياســى، شــرايط را 
بسيار حســاس ارزيابى كرده و خواستار 
در دســت گرفتــن زمين بــازى بــراى 
حداقل چهار پنج ســال آتى است و بر 
مبنــاى اين رويكــرد ايدئولوژيك، طبعًا 
حساسيت كار بسيار باالتر تصور شده و 
پيروزى در انتخابات مجلس و رياســت 
مى شود،  تلقى  راهبردى  امرى  جمهورى 
نحلــه ديگر اصولگرايان اما افرادى مانند 
باهنر و وحيد جليلــى را در خود جاى 
داده كه با اشــاره به «عادت اصولگرايان 
به دوپينگ»، حضور قويتر در دل جامعه 
براى بازسازى گفتمانى به نفع آرمان هاى 
انقــالب را مهم تر از پيروزى سياســى 

مى دانند.
اصولگرايان قديمى تر امــا از اين بخت 

تشــكيالتى برخوردارنــد كــه مبتنى بر 
روحانيــون  و  بــزرگان  اتمام حجــت 
شــاخص جريــان خــود، اختالفات را 
به حيــات خلوت ببرنــد و آن را علنى 
نكنند هرچند علنى نشــدن اختالفات به 
معناى عمق نداشــتن آن نيســت چراكه 
اختالفات  عمده  اصالح طلبان،  برخالف 
اصولگرايــان مبنايى و بــر محور عقايد 

است تا استراتژى و تاكتيك.
حضور يا عــدم حضور؛ دعواى 

قديمى اصالح طلبان
در روزهــاى پاييز ســرد امســال اما از 
همين اكنون فضاى انتخاباتى داغ شــده 
و افراد شــاخص جريانــات و احزاب 
اظهارنظرهايــى در اين زمينــه مى كنند، 
در جناح اصالحات تشــتت آراء بسيار 
باالســت به حدى كه خرده گفتمان هاى 
جريــان  عمل گــراى  و  بوروكراتيــك 
اصالحــات از هميــن حــاال حمله به 
و  خاتمــى  همچــون  شــخصيت هايى 
روحانى را آغاز كرده و از آن ســو بخش 
راديكال تــر جريان اصالحــات خواهان 
واگذارى عرصه به اصولگرايان هســتند 
با اين توجيه كه اگر بنا باشــد آشــتى با 
دنيا اتفاق بيفتد تنها به دست اصولگرايان 

ممكن است.
از آن ســو كســانى ماننــد تــاج زاده و 
گرامى مقــدم حضــور در انتخابات را 
تنها منوط به تائيــد كانديداهاى مدنظر 
مى داننــد، محمدرضا تاجيــك با منفى 
دانســتن عملكرد دولت، توصيه مى كند 
اصالح طلبان مسئوليت خود را بپذيرند و 
به تعطيالت سياسى در بطن جامعه بروند 
در مقابل اما شــخصى مانند اصغر زاده 
بازگشت به جامعه را به مثابه نوشداروى 
بعد از مرگ ســهراب دانسته و مى گويد 

براى اين كار دير شده است.
 نواصولگرايى امكان وقوع دارد

از آن ســو ژنرال هاى اصولگرا هم مانور 
اصلى خــود را بر ناكارآمــدى دولت و 

ســهيم بودن اصالح طلبان در روى كار 
آمدن دولــت روحانى گذاشــته اند تا با 
يك تير دو نشــان را هدف گرفته، زمينه 
را براى پيروزى در دو انتخابات مجلس 
و رياســت جمهورى به طور توأمان مهيا 

كنند.
بخــش جوان تر جريــان اصولگرايى به 
استقبال ســخنان مقام معظم رهبرى در 
مورد «روى كار آمدن جوانان به دســت 
مردم» رفته و با زير ســؤال بردن كارايى 
ســالخوردگان هر دو جناح، خواســتار 
حضور افرادى خــارج از حلقه مركزى 
احزاب با شــاخصه جوانى و كارآمدى 

هستند.
قاليبــاف بــا مطرح كــردن نظريــه «نو 
اصولگرايــى» به نوعــى خــود را فراتر 
از جريانــات اصولگــرا تعريف كرده و 
جالب اين كه انتقادات وى از ژنرال هاى 
اصولگرا بسيار شــبيه به يكى از رئوس 
منتهى اليــه جناح چپ يعنــى زيدآبادى 
است كه مى گويد: «هر فردى مى خواهد 
كانديدا شــود بايد با اين استدالل كه من 
مدير بهترى هســتم به ميــدان بيايد نه 
اين كه به دنبال مطالبات سياســى مسند 
مسئوليت را اشــغال كند و درنهايت نه 
خدمتــى انجام دهد نــه بتواند پروژه اى 
غيرممكن و بزرگ تــر از خود را به ثمر 

برساند».
كار انتخابات امســال اما احتماالً تنها به 
دو جناح اصلى خالصه نمى شود چنانكه 
هر انتخاباتــى عالوه بر وجــوه ثبوتى، 
وجوه ســلبى هــم دارد چنانكه ممكن 
نامحبوب،  كانديداهايى  انتخاب  اســت 
اجماعــى را در بخشــى از جامعه براى 
زير كشــيدن آنها رقم بزند همچنين در 
جمهورى  رياســت  و  مجلس  انتخابات 
آتى مى توان تشــكيل جريان سومى در 
حاشــيه اصالحات و اعتدال متشكل از 
و  دانســت  را محتمل  جديد  چهره هاى 
حضور تك چهره هايى از جناح راســت 

هــم در پروســه اى شــبيه بــه پيروزى 
احمدى نژاد احتمال وقوع دارد.

انتخابات  مجهولى  چند  معادله   
مجلس يازدهم

جمــع  در  رئيس جمهــور   94 تيرمــاه 
استانداران، شوراى نگهبان را به چشم و 
دولت را به دســت تشبيه كرد تا در ذيل 
اين تشــبيه كار اجرايى اصلى در حوزه 
نظارت بــر انتخابــات را وظيفه دولت 
بداند، مــوج انتقادات امــا وى را وادار 
كرد تا شهريورماه همان سال در همدان 
بگويد «هيچ كس نبايد از قانون ناراحت 
شود و همه بايد به قانون متعهد باشند تا 

انتخاباتى شكوهمند برگزار شود».
بهمن ماه همان سال و در جمع استانداران 
و فرمانــداران روحانى منظــور خود را 
واضح تر بيان كرد و گفت: «مجلس خانه 
ملت اســت نه يك جنــاح»، جوهره آن 
سخنان روحانى اگرچه در موارد ديگرى 
هم تكرار شــده بود به نوعى انعكاسى از 
خواســته هاى شــيوخ جريانات سياسى 
حامى دولت بود امســال امــا روحانى 
گويا ريــل عوض كرده و اظهارات خود 
را نه بر خواســته هاى ساير احزاب بلكه 
بر تشــريح خدمات دولت متمركز كرده 
و درعين حال از «تحول بزرگى» ســخن 
مى گويــد كه همه بايد اجــازه دهند در 
كشور اتفاق بيفتد وى البته در اين مورد 
تنها گراهايى در حوزه پيشرفت و توسعه 
مى دهد و چيز بيشــترى در مورد تحولى 
كه مدنظرش اســت بيان نمى كند و بايد 
منتظــر ماند تــا روند وقايع مســائل را 

شفاف تر سازد.
با اين تفاسير معادله انتخابات امسال چند 
مجهولى است و صدالبته نبايد فراموش 

كرد كــه فراتــر از دعواهاى سياســى، 
انتخابات متعلق به ملت است و درنهايت 
بايد به نفع مردم تمام شود و از اين نظر 
خوب اســت همه جريانــات و احزاب 
چپ و راســت امكان گردش نخبگان و 
جوان گرايــى را مدنظر خود قرار داده و 
افرادى كارآمد را بــدون توجه به ميزان 
رأى آورى معرفــى كننــد تــا در نهايت 
نمايندگانى داناتر، متخصص تر و فعال تر 

در خانه ملت حضور پيدا كنند.
 حذف كامل رقيب ممكن نيست

همچنين خوب اســت هــر دو جريان 
اصلى كشــور بار ديگر به خود يادآورى 
كننــد كه هــر دو طــرف داراى پايگاه 
اجتماعى بــوده و حذف هيچ يك به طور 
كامل ممكــن نيســت و درنهايت بايد 
با پرهيــز از تندروى هاى سياســى ذيل 
پرچم مقدس جمهورى اســالمى و در 

ســايه عنصر تعادل بخــش و وزنه اتحاد 
كشــور يعنى واليت فقيه، بســترى براى 
خدمت رســانى به مردم و توسعه كشور 

فراهم آورد.
همان طور كه مشــهور است خوب است 
در انتخابــات مجلس افــرادى برگزيده 
شــوند كه حضور آن ها بــه صندلى هاى 
مجلس اعتبار و وزن ببخشــد نه اين كه 
با تكيه زدن بر مسندهاى سياسى هويتى 

براى خود دست وپا كنند.
 پيروزى سياســى بــه معناى 

استيالى گفتمانى نيست
همه جريانات سياســى كشور بايد دقت 
كنند كه به هرحال قاعــده هرم جامعه با 
ســرعت در حال تغيير اســت، مردم و 
جوانــان به لحاظ فرهنگى، انديشــه اى، 
ســبك زندگــى، آرزوهــا و آمــال از 
مى پذيرند  تأثير  جهان  شيشه اى  مرزهاى 
و همچنيــن در ذيــل رخدادها و وقايع 
داخلى تجربه كســب كرده و تحليلهاى 
خود را ارتقا مى بخشــند، مردم بســيار 
زياد مسافرت مى كنند، ارتباطات به طرز 
غول آسايى افزايش يافته، افزايش اقتدار و 
آرامش كشــور نوع نگاه جوانان را تغيير 
داده و از ايــن منظر اســتيالى گفتمانى 
در ســاحت سياســى به معناى تسلط بر 
نيست  فرهنگى  و  اجتماعى  ساحت هاى 
و احــزاب بايد با پوســت اندازى مداوم 
خود را با تغييــرات جامعه و اقتضائات 
جديد كشــور هماهنگ كنند و با توجه 
به اين مســائل چه افراد شناخته شده در 
انتخابات اخير پيروز شــوند يا خير، بايد 
قول كرد كه ما در آســتانه فصلى جديد 
ايستاده ايم، فصلى كه مى توان آن را آغاز 

پايان ژنرال هاى سياسى دانست.

شانس پيروزى چهره هاى جديد در انتخابات وجود دارد

فصل بازنشستگى 
ژنرال هاى سياسى

آگهى ارزيابى كيفى (يك مرحله اى) نوبت دوم 

روابط عمومى شركت گاز استان همدان

مناقصه شماره 98-47
شماره مجوز: 4660. 1398

انشعابات  نصب  و  ساخت  و  گاز  توزيع  شبكه  احداث  مناقصه:  موضوع 
فوالدى و پلى اتيلن پراكنده منطقه 1 و 2 همدان

را  مذكور  پروژه  اجرايى  عمليات  دارد  نظر  در  همدان  استان  گاز  شركت 
از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد.

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 16/594/706/000 (شانزده ميليارد و پانصد و 

نود و چهار ميليون و هفتصد شش هزار ) ريال مى باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 829/735/000 (هشتصد و بيست و 
نه ميليون و هفتصد و سى و پنج هزار) ريال مى باشد. كه بصورت يكى از 

تضامين قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتى مى باشد.
3- مدت اجراى پروژه 365 روز مى باشد.

آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  عضو  بايد  متقاضيان   -4
www.setadiran.ir  باشند.

از  روز   7 مدت  به  آگهى  درج  تاريخ  از  مناقصه  در  شركت  متقاضيان 
اسناد  دريافت  به  نسبت  دارند  مهلت   15 ساعت   1398/8/4 مورخ 
آدرس به  دولت  الكترونيكى  تداركاتى  سامانه  سايت  به  كيفى  ارزيابى 

 www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.
شنبه  روز   15 ساعت  تا  حداكثر  كيفى  ارزيابى  اسناد  تحويل  تاريخ 

1398/8/25 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسى مى باشد.
تلفن: 4- 38260571 ، 8- 38261075

دورنويس: 38256207 – 081
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان همدان

1- مبلغ تضمين شركت در مناقصه، بصورت ضمانتنامه بانكي (كه بايستي ضمانتنامه ارائه شده و پيشنهاد قيمت حداقل  3 ماه از تاريخ ارائه، اعتبار داشته باشد.) و يا واريز وجه 
نقد بشماره حساب 4065030607730240 نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مي باشد.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ 98/08/09 از ساعت 12:00 لغايت98/08/13 تا ساعت 12:00خواهد بود .
3- مهلت ارائه (بارگذاري) پاكت ها : از تاريخ  98/08/14 لغايت 98/08/23 تا ساعت 14:00 خواهد بود .

4- محل تسليم پاكت الف و پاكت جداگانه شامل كليه اسناد و مدارك مربوط به ارزيابي كيفي،  دبيرخانه اداره كل نوسازي مدارس استان همدان مى باشد .
5- تاريخ بازگشايي پاكت ها : روز  شنبه مورخ 98/8/25 راس ساعت 8:30  صبح در محل دفتر مديركل خواهد بود.

6- نشاني دستگاه مناقصه گزار : همدان - سي متري شكريه - 18 متري توحيد - كوچه دوم - واحد امور قراردادها . (م الف1203 )

اداره كل نوسازي مدارس استان همدان در نظر دارد پروژه ذيل را طبق فهارس بهاء تاسيسات مكانيكي، ابنيه و تاسيسات برقي سال 1398 از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت (SETADIRAN.IR ) به مناقصه عمومي بگذارد، شركت كنندگان الزم است داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري در رشته تاسيسات باشند.

شرايط شركت در مناقصه عمومي:
محل تامين اعتبارمبلغ تضمين (ريال)مبلغ برآورد (ريال)شماره مناقصه در سامانه ستادشرح عمليات

1
استاداردسازى سيستم گرمايشى مدارس مركز 

استان (مطابق مشخصات مندرج در پيوست 
مناقصه) تجديد شده

ملى گرمايشى - نقدى209800027500004530/428/585/1351/522/000/000

ق  روی  وز  ر  ی  و ط ع ق را روی  وز  ر  ی  و ط ع نرا تان ھمدا نا تان ھمدا ا

آگهى دعوت به افراز امالك مشاعى 
چون برابر درخواست وارده شماره 98/1958 مورخ 98/1/31 وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح 
با نمايندگى آقاى على كيهانى برابر معرفى نامه شماره 98/4380/10364 مورخ 98/7/10 از اين اداره 
تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك 5 اصلى حومه بخش 3 همدان به ميزان 90/35 شعير مشاع از 96 
شعير ششدانگ عرصه و اعيان نموده و نظر به اينكه برابر وارده به شماره 1/6660ه/98 مورخ 98/8/2 
قادر به معرفى مالكان مشاعى نمى باشد و حسب اظهار به مالكين رسمى مشاعى دسترسى ندارد لذا 
به استناد ماده 18 آيين نامه اجرايى اسناد رسمى از كليه شركاء، مالكين مشاعى و افراد ذينفع دعوت 
مى شــود رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 98/8/22 در محل وقوع ملك حاضر تا از مورد 

درخواست توسط نماينده و نقشه بردار اعزامى اين اداره بازديد و بررسى بعمل آيد.
ضمناً عدم حضور شركاء، مالكين مشاعى و افراد ذينفع در موعد ذكر شده مانع از عمليات افرازى 
نمى شود. همچنين در صورتى كه نياز به تجديد آگهى باشد مراتب در همين روزنامه در يك نوبت كه 

مدت آن نيز 10 روز مى باشد منتشر خواهد شد.(م الف1202)
على زيورى حبيبى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك همدان 

سياســى  جريانات  همه 
كنند  دقت  بايد  كشــور 
هرم  قاعده  به هرحال  كه 
جامعه با سرعت در حال 
تغيير اســت، مــردم و 
جوانان به لحاظ فرهنگى، 
انديشه اى، سبك زندگى، 
مرزهاى  از  آمال  و  آرزوها 
تأثير  جهان  شيشــه اى 

مى پذيرند
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نخستين شبكه اجتماعى همياران پليس فتا 
راه اندازى مى شود

 نخســتين شــبكه اجتماعى همياران پليس فتا به زودى راه اندازى مى شود تا افراد 
عالقمند به عضويت در اين شــبكه اجتماعى در زمينه تامين امنيت فضاى ســايبرى، 
پليس را يارى كنند.رئيس پليس فتا نيروى انتظامى اعالم كرد: در حوزه بهره بردارى از 
ظرفيــت هاى عمومى جامعه و در حوزه تامين نيروهايى كه بايد به ما كمك كنند، در 
زمينه پيشگيرى و ارتقاى سواد اينترنتى جامعه اقدامات بسيارى از بدو تاسيس پليس فتا 
انجام شده است كه حاصل آن در سايت پليس فعاليت 19 هزار هميار سايبرى است كه 
در حوزه هاى مختلف پژوهشى، فنى و حقوقى و در هر حوزه اى كه نياز به تخصص 

در زمينه آى تى دارد، با ما همكارى مى كنند.

برگزارى جشن برچيده شدن مدارس «خشت و گلى»
 از كشور تا پايان آبان

 وزير آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات اين وزارتخانه براى جمع آورى مدارس 
خشت و گلى گفت: تا پايان آبان ماه در سراسر كشور اين مدارس جمع خواهد شد.

حاجى ميرزايى در گفت وگو با ايسنا، درباره اقدامات وزارت آموزش و پرورش براى 
جمع آورى مدارس خشــت و گلى اظهار كرد: قرار ما اين بود كه اين مدارس تا پايان 
آبان ماه برچيده شود كه ما اين كار را در همه استان ها به جز سيستان و بلوچستان انجام 
داده ايم.وى ادامه داد: در استان سيستان و بلوچستان نيز تا پايان آبان ماه مدارس خشت 
و گلى جمع خواهد شد. ما از خيلى وقت پيش اقدامات خود را آغاز كرده ايم و در پايان 

آبان ماه جشن برچيده شدن مدارس خشت و گلى در كشور را مى گيريم.

لزوم كمك خانواده ها براى بازگشت معتادان 
به زندگى دوباره

 اقدامات قابل توجهى در حوزه جمع آورى و ســاماندهى معتادان متجاهر صورت 
گرفته اســت.  معاون دادستان كل كشــور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه 
مبارزه با مواد مخدر، ياد 3800 شهيد اين حوزه را گرامى داشت و اظهار كرد: در زمينه 
معتادان متجاهر كه از سوى خانواده طرد شده اند، از دو سال قبل پس از تاكيدات مقام 
معظم رهبرى در جلســات آسيب هاى اجتماعى، اقدامات قابل توجهى در حوزه جمع 
آورى و ســاماندهى صورت گرفته است.به گزارش مهر، سعيد عمرانى از از اعتياد به 
عنوان يك بيمارى خود خواسته ياد كرد و از خانواده ها خواست كه با يك نگاه انسان 

دوستانه به اين نوع معتادان نگاه كنند تا آن ها بتوانند به زندگى دوباره بازگردند.

همشهرى: فرستاده سعودى از ترامپ پيام آورد
 اين پيامو تو چى آورده پاكت يا جيبش

مردم ساالرى: وام 30 ميليونى براى سربازان داراى گواهينامه مهارت شغل 
 اگه مهارت داشته باشى سربازى !!

همدان پيام: 37 درصد زائران اربعين امسال بانوان بودند
 به خاطره اينه كه همه جا استخدام مى شن

شرق: فرجام پالرمو در دست روحانى 
 پالرمو و برجام دستشو پر كردن كه وقت جواب دادن به مردم 

رو نداره 
ايرنا: گره لوايح مرتبط با AFTF در مجمع باز مى شود؟

 بستگى داره كى اين گره رو زده باشه 
كيهان: ترامپ: سعودى ها به جز پول چيز ديگرى ندارند 

 چرا يك مورد مهم دارن، تو عزا و عروسى مى رقصن
جمهورى اسالمى: اردوغان دست خالى از روسيه برگشت 

 شامپو صحت نبوده كه بياره !!
تسنيم: هشدار نسبت به كالهبردارى با كارت سوخت 

 بنزينايى كه تو كارتتونه بريزيد تو گالن !!
همشهرى: گام هاى لرزان حذف يارانه انرژى 

 نكنه زير پاشو خالى كرديد؟!
همدان پيــام: موريانه حذف منشــى هاى زن در ادارات تا پاك كردن 

صورت مسأله 
 عجب!

كسب و كار: ديوار كج خصوصى سازى آموزش عالى 
 مگه تو دانشگاه خط كش ندارن؟!

ايسنا: بازگشت كاپيتان تيم ملى جوانان به فوالد
 چقدر آبديده شده كه اومده فوالد بازى كنه؟

ايرنا: 17 درصد از تيم هاى سطح اول دوم فوتبال ايران مدرك حرفه اى 
گرفتند

 ايرانيا كًال فنى و حرفه ايند
دنياى اقتصادى: تعيين تكليف FATF تا بهمن 

 منتظرند برف بياد؟!

ثبت شناسه سمن ها موانع ورود جوانان 
به بازار كار را رفع مى كند

 بــا ثبــت شناســه ســمنهاى جوانــان، بســترى فراهــم مــى شــود 
تــا جوانــان در ســمنها بــه راحتــى وارد بــازار كار و توليــد شــوند.

ــان در نشســت ســاليانه روســاى ادارات ثبــت  معــاون امــور جوان
شــركت هــاى سراســر كشــور شــركت  و از مســئوالن ايــن اداره 
ــاى  ــزارى كارگاه ه ــه در برگ ــارى ك ــاى غيرتج ــركت ه ــت ش ثب
آموزشــى مباحــث حقوقــى و ثبــت شــركت هــا در اســتان 

ــرد. ــر ك ــتند تقدي ــر داش ــاركت موث ــكارى و مش ــدران هم مازن
بــه گــزارش مهــر، محمــد مهــدى تندگويــان در ايــن نشســت بــا 
اشــاره بــه توافقــات صــورت گرفتــه در يــك ســال اخيــر بــا اداره 
ثبــت شــركت هــاى غيرتجــارى بــراى ثبــت شناســه ســمن هــاى 
ــان و تشــكلهاى  ــراى جوان ــاق خــوب ب ــن اتف ــان گفــت: اي جوان

جوانــان بســيار اميــد بخــش اســت.
وى بــا بيــان ايــن كــه موضوعــات ســمن هــا تــا ســه چهــار ســال 
ــه داشــت كــه  ــه و رويكــرد خيري پيــش فقــط موضوعــات داوطلبان
ــا امتيازاتــى كــه بــراى  در دولــت تدبيــر اميــد و در دوســال اخيــر ب
توانمنــد شــدن جوانــان داده شــد، مــدل نگــرش بــه فعاليــت هــاى 
ــر و اشــتغال را محــور همــه فعاليــت  ــان را تغيي ســمن هــاى جوان
هــاى تشــكلها قــرار داديــم بــه طــورى كــه ســمن هــا را بــه فراخــور 
تخصصشــان شــبكه ســازى كرديــم و اين شــبكه هــا وارد فضــاى كار 
و اشــتغال شــدند از طرفــى خــود مــا هــم بــا حمايــت از طــرح هــاى 

اشــتغال زايــى بــه تشــكلها وام و اعتبــار داديــم.
تندگويــان افــزود: موضــوع ثبــت ســمن هــا از آن جهــت 
ــام كار،  ــراى انج ــا ب ــمن ه ــن س ــه اي ــد ك ــى كن ــدا م ــت پي اهمي
ــه  ــاز ب ــاى بانكــى ني ــا و تفاهمــات و فعاليــت ه ــاد قرارداده انعق
شناســه دارنــد و خوشــحاليم كــه بــا توافقــات و همــكارى خــوب 
مســئوالن ثبــت شــركت هــاى غيــر تجــارى ايــن مهــم در حــال 
انجــام اســت و بــا ايــن كار بســترى فراهــم مــى شــود تــا جوانــان 
در ســمنها بــه راحتــى وارد بــازار كار و توليــد شــوند و زمانــى هــم 
كــه بــه بلــوغ و توانمنــدى و ســود دهــى رســيدند از مجموعــه مــا 
خــارج و روى پــاى خــود بايســتند و يــا بــراى جوانــان بيشــترى 

ايجــاد اشــتغال كننــد.
معــاون امــور جوانــان بــا بيــان ايــن كــه جوانــان موضــوع همــه مــا 
اســت افــزود: يــك برخــورد خــوب از يــك مســئول دولتــى بــا جوان 
مــى توانــد جــوان را نســبت بــه مــا خوشــبين و يــا برعكــس يــك 
برخــورد بــد مــى توانــد تــا مدتهــا يــك جــوان را بــه سيســتم دولتــى 
ــان  ــان خودم ــا جوان ــه ب ــن همانطــور ك ــا براي ــد. بن ــاد كن ــى اعتم ب
برخــورد مــى كنيــم بايــد بــا جوانــان كشــور رفتــار كنيــم و نســبت به 

حــل مسائلشــان دغدغــه داشــته باشــيم.

على حيدرى»
 بنا بر روايات معتبر شــيعى، بيست و 
هشتمين روز از ماه صفر مصادف با رحلت 
جان گداز نبى مكرم اسالم حضرت محمد 
صلى ا... عليه و آله و سلم، نيز شهادت امام 
حسن مجتبى عليه السالم است. به همين 
مناسبت در اين نوشتار مى كوشيم تا به قدر 
توان، گوشه اى از سيره بابركت آن رهبران 
آسمانى را بازگو كنيم. باشد كه از اين ميان 

ره توشه اى براى زندگى خويش برگيريم.
يكى از خصاياى واالى انسان ها كه آن ها را 
از ساير مخلوقات خداوند متمايز مى سازد، 
رعايت نمــودن الزامات اخالقى اســت. 
به بيان ديگر، انسان ازآن جهت كه موجودى 
صاحب انديشه و اختيار است، فاعل فعل 
اخالقى مى شــود كه اين افعال مى توانند 
خوب يا بد باشند. از فضيلت هاى اخالقى 
انســان ها مهربانــى و گذشــت در قبال 
سايرين اســت. اين خصيصه برتر انسانى 
در سيره حضرات معصومين عليهم السالم 

به صورت برجسته و عالى ديده مى شود. 
داشــتن روحيه گذشت، نشانه همت بلند 
و قدرِت اســتقامت فرد است. كسانى كه 
روحيه گذشــت دارند، افــزون بر اينكه 
مى تواننــد در برابر ســختى هاى روزگار 
اســتقامت كنند، بر نيروى خشم خود نيز 
مســلط خواهند شــد. چنين افرادى اين 
قدرت را دارند تا در مقابل بى ادبى، آرامش 
خويش را حفظ و حتى در بعضى موارد، 
از تقصير ديگران چشم پوشى كنند. از نظر 
اسالم، انسان هاى باگذشت در اين جهان، 

به ناراحتى و ناماليمات گرفتار نمى شوند 
و در آخرت نيز از لطف و محبت خاص 
الهى بهره مند خواهند شد. در حقيقت، آنان 
بلندهمت اند و خداونــد به دليل عظمت 
وجودى شان، آنان را در پناه لطف و عنايت 

خاص خود قرار مى دهد. 
پيامبر رحمت مى فرمايد: 

«اْسَمْح يُْســَمْح لََك».  آسان گير تا بر تو 
آسان گيرند.

ايشان در حديث ديگرى مى فرمايد:
ا اللِّذاِن يُِحبُُّهما  ُ ... َفامَّ «ُخْلقاِن يُِحبُُّهمــا اهللاَّ
ماَحُه». خدا، دو صفت را  خاُء َو السَّ ُ َفالسَّ اهللاَّ
دوست دارد ... ولى آن دو چيزى كه خدا 

دوست دارد، بخشش و گذشت است. 
حضــرت رســول اكــرم(ص) نه تنها در 
برابر بزرگ ساالن، بلكه نسبت به كودكان 
نيز محبت خويش را جارى مى ســاخت. 
امام على عليه الســالم مى فرمايد: «كودك 
كوچكى بودم، پيامبــر صلى ا... عليه و آله 
مرا در دامان خود مى نشــاند و در آغوش 
مى گرفت و به ســينه خود مى چسبانيد، و 
گاهى مرا در بستر خواب خود مى خوابانيد 
و از مهربانــى صــورت بــر صورت من 
مى نهاد، و مرا به استشمام بوى لطيف خود 
موفق مى داشت».روزى پيامبر صلى ا... عليه 
و آله همراه يارانش از راهى عبور مى كردند، 
در آن مسير كودكانى مشغول بازى بودند 
نزدِ يكى از آنان نشســت و پيشانى او را 
بوســيد و با وى مهربانى كرد. علت آن را 
از وى پرســيدند. حضرت پاسخ داد: من 
روزى ديدم اين كودك با فرزندم حســين 

عليه السالم بازى مى كرد و خاك هاى زيِر 
پاى حســين را برمى داشت و به صورت 
خود مى ماليد. بنابراين چون او از دوستان 
حسين اســت من هم او را دوست دارم. 
جبرئيل مرا خبــر داد اين كودك از ياران 
حسين عليه الســالم در كربال خواهد بود. 
امام حسن مجتبى عليه السالم پرورش يافته 
مكتب پيامبر رحمــت صلى ا... عليه و آله 
و ســلم بود. با مراجعه بــه زندگانى امام 
حسن(ع) درمى يابيم كه مهربانى و گذشت 
جايگاه خاصــى در ســيره آن امام همام 
دارد، به طورى كه مى توان گفت مهربانى با 
بندگان خدا از ويژگى هاى بارز امام مجتبى 
عليه الســالم بود. اَنس مى گويد: روزى در 
محضر امام بودم كه يكى از كنيزان ايشان 
با شاخه گلى در دست وارد شد و آن گل 
را به امام تقديم كــرد. حضرت گل را از 
او گرفت و بــا مهربانى به او فرمود: «برو 
تــو آزادى!». من كه از اين رفتار حضرت 
شــگفت زده بودم، گفتم: اى فرزند رسول 
خدا! اين كنيز تنها يك شاخه گل به شما 
هديه كرد. آنگاه شــما او را آزاد مى كنيد! 

امام در پاسخم فرمود:
خداوند بزرگ و مهربان به ما فرموده است 
هركس به شما مهربانى كرد، دو برابر او را 

پاسخ گوييد. (نساء: 86)
سپس امام فرمود: پاداش در برابر مهربانى 

او نيز آزادى اش بود.
امام همواره مهربانى را با مهربانى پاســخ 
مى گفت. حتى پاسخ او در برابر نامهربانى 
نيز مهربانى بود.روزى امام مشــغول غذا 

خــوردن بودند كه ســگى آمــد و برابر 
حضرت ايســتاد. حضرت هــر لقمه اى 
كــه مى خوردند، يك لقمــه نيز جلوى آن 
مى انداختند. مردى پرسيد: يا بن رسول ا...! 
اجازه دهيد اين حيــوان را دور كنم. امام 
فرمود: نه رهايش كنيد! من از خدا شــرم 
مى كنم كه جاندارى بــه غذا خوردن من 

نگاه كند و من به او غذا ندهم.
امام بسيار باگذشت و بزرگوار بود. از ظلم 
و ستم ديگران چشم پوشى مى كرد. بارها 
پيش مى آمد كه واكنش حضرت به رفتار 
ناشايســت ديگران، سبب تغيير رويه فرد 
خطاكار مى شد. هم چنين داستان مشهورى 
اســت كه درباره گذشــت امام از بى ادبى 
مردى شــامى اســت. خود آن شــخص 
مى گويــد: به مدينه رفته بــودم. مردى را 
ديدم كه بر مركبى گران قيمت سوار شده 
و لباس هاى نفيسى پوشيده بود. از شكوه 
او خوشــم آمد. پرســيدم: «او كه بود؟». 
گفتند:«حسن بن على بن ابى طالب». وقتى 
نام على را شــنيدم، سينه ام دريايى از كينه 
و دشــمنى عليه آن ســوار گرديد. نسبت 
به او رشــك بردم كه چرا على بايد چنين 
فرزندى داشته باشد. ازاين رو، نزد او رفتم 
و با تندى گفتم: «تو پســر على هستى؟» 
فرمود: «آرى! فرزند اويم». ســپس من تا 

توانســتم به او و پدرش ناســزا گفتم. او 
صبر كرد تا ســخنانم پايان يابد. سپس با 

خوش رويى از من پرسيد:
به گمانم در اين شهر غريبى. اگر به خانه 
نيــاز دارى، به تو خانه مى دهــم؛ اگر به 
مال نياز دارى به تو ببخشــم و اگر كمك 
ديگــرى مى خواهى، بگو تــا انجام دهم. 
شــايد مرا باكس ديگرى اشتباه گرفته اى. 
اگر جايى مى خواهى بروى تو را راهنمايى 
كنم و اگر بارت ســنگين است، درآوردن 
آن به تو كمك كنم؛ اگر گرسنه اى سيرت 
كنم؛ اگر برهنه اى، تو را بپوشانم، اگر بارت 
را به خانه من بياورى و تا وقتى كه در اين 
شهر هســتى ميهمان من باشى، خوشحال 
مى شــوم. منزل من بزرگ اســت و براى 

آسايش تو فراهم است.
مرد شــامى با ديدن اين همه گذشــت و 
مهربانى، گزيرى جز اشــك شرمســارى 
نداشت. گريه مى كرد و مى گفت: گواهى 
مى دهم كه جانشــين خدا بر زمينى و خدا 
بهتــر مى داند كه بار رســالت را بر دوش 
چه كســى گذارد. تا اكنون تو و پدرت را 
بيش تر از همه مردم دشمن مى داشتم، ولى 
اكنون تو دوست داشتنى ترين بندگان خدا 

پيش من هستى.
ســپس آن مــرد به خانــه امــام مجتبى 

عليه الســالم رفت و تا وقتى كه در مدينه 
حضور داشــت، ميهمان حضــرت بود. 
ازآن پس، از بهترين دوستداران آن خاندان 
گرديد. گســتره گذشت و مهرورزى امام، 
آن قدر پردامنه بود كــه قاتل او را هم در 
برگرفــت. هم چنان كه عمر بن اســحاق 
مى گويد: من و حســين عليه الســالم در 
لحظه شهادت، نزد امام مجتبى عليه السالم 
بوديم كه فرمود: بارها به من زهر داده اند، 
ولى اين بار تفــاوت مى كند؛ زيرا اين بار 

جگرم را قطعه قطعه كرده است.
حسين عليه السالم با ناراحتى پرسيد: «چه 

كسى شما را زهر داده است؟» فرمود:
از او چــه مى خواهــى. مى خواهى او را 
بكشى؟ اگر آن كسى باشد كه من مى دانم، 
خشــم و عــذاب خداوند بيش تــر از تو 
خواهد بود. اگر هم او نباشد، دوست ندارم 

كه به خاطر من، بى گناهى گرفتار شود. 
منابع:
نهج البالغه
ابن شهرآشوب، مناقب آل ابيطالب
ابوالفضل هادى منش، آفتاب حسن : رويكردى 
تحليلى به زندگانى امام حسن مجتبى (ع) 
ابوالقاسم پاينده، نهج الفصاحه 
سيد حسين اسحاقى، با پيامبر مهربانى
مجلسى، بحاراالنوار

پروين سليمى»
 ترحيم درلغت به معناى مهربانى طلب 
آمرزش كردن بر كسى درود فرستادن براى 

ميت است.
يكى از حكمت هاى شركت در مراسم عزا 
اين است كه انسان بيشتر ياد خداوند متعال 
و قيامت باشد، از طرفى تلنگر و هشدارى 
است كه فرد را از دلبستگى به دنيا باز دارد 
و پيامبراكــرم (ص) تاكيد فرمودن كه هر 
كس اندوهناكى را تسليت گويد خداوند در 

روز قيامت به او احترام خواهد كرد.
دين اسالم همواره بر همدردى، تسليت و 
تعزيت به مصيبت زده و مصيبت  ديده تاكيد 

دارد، 
اما متأسفانه اين رســوم با گذشت زمان، 
اقوام با چشــم  هم چشمى هزينه سنگينى 
را بــراى خانواده متوفى بــه بار مى آورند 
وبازماندگان عزادار عالوه بر غم از دست 
دادن عزيز خود بعد از مراسم بايد به فكر 
پــس دادن قرض و بدهى هم باشــند كه 
خود يك مصيبت اســت. در حالى كه در 
روايات شــيعى و سنى با استناد به حديثى 
كه از حضرت محمــد(ص) آمده درزمان 
شــهادت جعفربن ابى طالــب تأكيد دارد 
براينكه مستحب اســت اقوام و نزديكان 
متوفــى، به مدت ســه روز در تهيه غذا و 
فراهم كردن كارهاى ديگر به خانواده او كه 

دچار تألمات روحى شده اند كمك كنند.
در روايات دينى و احاديث آمده همسايه ها 
و اقوام تا چند روز در منزل خود غذا پخته 
و براى خانواده عزادار ببرند كه متاســفانه 
در جامعــه ما عكس آن عمل مى شــود 
خانواده عزادار عالوه بر غم و غصه فقدان 
عزيز از دســت رفته، همزمان بايد به فكر 
تدارك پذيرايى از مهمان ها هم باشــند،در 
اين شرايط، برخى از بستگان حاتم طاعى 
مى شــوند، با دعوات از دوستان و آشنايان 

براى قرض به بار مى آورند.
ناهــار عــزا؛ عرفى كــه بايد 

شكسته شود
امروزه در جامعه مشــاهده مى شــود كه 
مداحان در زمان خاكسپارى ميت تصميم 

گيرندگان اصلى مراســم ختم و عزا براى 
خانواده متوفا هســتند و بــا دعوت كردن 
ميهمانان به صرف ناهاردر تاالر، هزينه هاى 
سنگين چند ميليونى را بر دست داغديدگان 

مى گذارند.
در كنار اين موضوع برخى اقوام نيز تصميم 
به خريد گل هايى با قيمت ســنگين براى 
قبر ميت مى گيرند و اين فعلى اشتباه است 
چــرا كه در اكثر اوقات فرزندان اين هزينه 
ها را قبول ندارند. با توجه به تورم موجود، 
مشــكالت اقتصادى در جامعه مشــاهده 
مى شــود مراسم هفتم، چهلم، نوعيد، سال 
و تهيه ميوه، مخلفات، شــام و ناهار و... به 
منظور پذيرايى از ميهمانان همچنان مرسوم 

است. 
 ناهار و شام مراسم ختم، خالف 
سنت پيغمبر و اهل بيت (ع)است

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى مالير 
با تأكيد بر اينكه ناهار و شام مراسم ختم، 
خالف سنت پيغمبر و اهل بيت(ع) است 
گفت: طبق سنت پيامبر (ص) اگردر خانه 
اى شخصى فوت كرد بايد تا 3 شبانه روز 
اهل فاميل و اقوام بــراى اين خانواده غذا 

طبخ كنند و برايشان ببرند.
حجت االسالم طالب تركاشوند در گفت 
و گو با ايسنا در اين باره مى گويد ناهار و 
شام مراسم ختم، سنتى متعصبانه و جاهلى 
بــوده و جز آموزه هاى دينى ما نيســت و 

هرگز در سيره و سنت اهل بيت نمونه آن 
مشاهده نشــده است.وى با اشاره به اينكه 
متأسفانه امروز افراد برخى دستورات دين 
و شرع مقدس اسالم را وارونه اجرا مى كنند 
خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط سخت 
اقتصادى اگر مسئولين، متوليان امر و مردم 
همت كنند، اين رسم غلط برداشته مى شود.

تركاشوند يادآورشــد: پرهيز از اين رسوم 
غلط هم به اجراى اقتصاد مقاومتى كمك 
كــرده، هم از اســراف و تبذير جلوگيرى 
مى كند و كمكى بزرگ به خانواده مصيبت 
زده است.درجامعه امروزى فرهنگ سازى 
اصل موضوع فاتحاه نياز به حركت عظيم 
جهادى همگانى دارد كه مى طلبد رسانه ها، 
ائمــه جماعات، معتمدين و مردم در دايره 

پرگار فرهنگ سازى قرار گيرند. 
يكى از كارشناســان دينى دفتر امام جمعه 
همــدان موضوع دادن غــذا و خيرات در 
چنديــن نوبت پس از فوت يك فرد را رد 
كرد و گفت: وقتى با يك فرهنگ اشــتباه 
مواجه مى شويم نبايد با آن مقابله كنيم بلكه 
بايد بــه آن جريان وخط درســت بدهيم 
ودادن خيرات در زمان فوت يك شخص 
به دوراز تشــريفات چشم هم چشمى و 

هزينه هاى سنگين، جايز است.
 غالمرضــا نائينى در گفتگو با همدان پيام 
خيرات كردن بــراى متوفى را در صورتى 
وارد مى داند كه بازمانــدگان آن فرد يتيم 

نباشــند و خانــواده  از تــوان مالى خوبى 
برخوردار باشــد و خيرات متمركز به يك 
وعــده انجــام پذيــرد. وى در ادامه دادن 
خيــرات به فقر را جزو الزامات دانســت 
و افــزود: بايــد فرهنگى كــه در جامعه 
امروز براى هزينه هاى فاتحه عرف شــده 
را تصحيح كنيم وبا اســتفاده از احاديث، 
روايــات و آيات قــرآن كريم بدعت ها و 
رســومات كه به موضوع فاتحه وارد شده 

را حذف كنيم.
 ايجاد كمپين فرهنگ حدف غذا 

ومخارج اضافى ازفاتحه
 اعضاى كمپين احســان شهرســتان بهار 
بــراى حــذف آداب و رســوم خرافى از 
مجالس فاتحه پا به عرصه فرهنگ سازى 

گذاشته اند.
معتمدين وصاحبان انديشه شهرستان بهار 
با فرهنگ سازى حذف هزينه هاى اضافى 
از مجالــس فاتحه و صرف آن در كارهاى 

عام المنفعه، قدم هاى بزرگى برداشتند.
آداب و رســومى خرافى به ارث رسيده از 
گذشــتگان ما، درجامعه امروزى مرسوم 
شده اســت كه حذف آن نيازمند زمان و 
هزينه هايى اســت و گاهاً نيزاز سوى مردم 

غيرممكن تلقى مى شود.
همين معضالت اجتماعى مردم را به فكر 
واداشته آداب و رسوم خرافى را ازمجالس 

خود حذف كنند. 

معتمدين و صاحبان انديشه شهرستان بهار 
و شهرهاى صالح آباد و مهاجران چاره اى 
بر اين معضل اجتماعى انديشيده اند كه آغاز 
اين كار فرهنگى سال 97 استارت خورده 
اســت.مردم اين مناطق بــا ايجاد كمپين 
(احسان) و با تشكيل يك گروه چند نفرى 
متشكل از فرهيختگان، علما، صاحبان فكر 
و معتمدين شهرستان بهارسايت و كمپين 
طراحى كرده اند.اين اعضاى گروه نشــاط 
و احسان تالش دارند به هر شكل ممكن 
حتى در برخى موارد با در نظر نگرفتن مقام 
و منصب خودو با حضور جهادى در جمع 
خانواده هاآداب و رســوم و باورهاى غلط 
دست و پاگير در جامعه از جمله فعل هاى 
بر گرفته از رسومات جاهليت را از برنامه 

خانواده ها حذف كنند.
بــا هماهنگى بيــن معتمديــن واداراتى 
مانندپزشــك قانونى و ديگــر نهاد هاى 
مربوطه انجام شــده است. بالفاصله پس 
از فــوت يك فرد، به منزل خانواده متوفى 
مراجعه مى كننــد و ضمــن دلجويى، از 
آنها مى خواهند هزينه غــذا و فاتحه را از 
مجالس خود حــذف كرده و مبلغ در نظر 
گرفته شــده را براى مــوارد عامل المنفعه 
اختصاص دهند.چــرا كه اين عمل باعث 
خدمتى بزرگ بر ســالمت روانى جامعه، 
تأمين شدن بسيارى نيازهاى قشر ضعيف، 
همچنين ساخت فضا هاى درمانى، هزينه 
در امر خير، ســاخت درمانگاه، كمك به 
فقرا وبرداشته شــدن فرهنگ هاى جاهلى 
ازخانواده هــا در شهرســتان بهار و بخش 
هاى تابعه شده اســت.كه در ابتداى كار، 
گروه معتمدين احســان با استقبال خوب 
مــردم مواجه شــده اند.بر همين اســاس 
گفت وگويى با مدير حوزه علميه مريانج كه 
يكى از اعضاى كمپين شهرستان نيز هست 
بهارانجام داديم كه وى رواج فرهنگ غلط، 
اصراف چشم وهم چشمى در جامعه را از 
ديدگاه اسالم تشريح كرد و گفت: درآيات 
وروايات داريم كه خــوردن غذا در منزل 
متوفى كراهت داردو تأثير منفى روى ذهن 

و روحيه فرد نيز خواهد گذاشت.
حجت االســالم مهدى صيفى درتوصيف 
مراســمات پس از مرگ يــك فرد خاطر 
نشان كرد: دادن فاتحه و مهمانى درچندين 

روز پس از مرگ جزوآداب و رسوم خرافى 
اســت. مدير حوزه علميه مريانج صحبت 
هايش را اينگونه ادامه داد: فرهنگ ســازى 
وحذف مراسمات خرافى درجامعه امروزى 
كه همه مردم با مشكالت اقتصادى مواجه 
هســتند از ضروريات اســت و مى طلبد 
رسانه ها، مديران رده اول استانى، استاندار، 
فرمانداران و بخشــداران همچنين عموم 

مردم به اين موضوع مهم بپردازند.
وى در ادامه از اســتاندار همدان خواست 
اين جريان ســازى فرهنگــى را به عنوان 
قانون مردم نهاد مصوب نمايد وانجام اين 
كار فرهنگى مهم به نهادهاى زيرمجموعه 
اســتاندارى، ازجمله ائمه جمعه اســتان، 
بخشــداران و فرمانداران توســيه شودكه 
حــذف غــذا در مراســمات فاتحــه را 
هزينه هابراى  همين  تا  كنند  فرهنگ سازى 
موارد ضرورى جامعه مانند ازدواج، خريد 
جهيزيه، تأمين معيشــت افــراد نيازمند و 
ساخت فضاهاى درمانى به كار گرفته شود.

مدير كانون نشاط شهر بهار نيز از نهادينه 
شــدن فرهنگ حــذف غــذا از مجالس 
متوفي درشهرســتان بهار خبر داد وازمبالغ 
براى  احسان  دركمپين  شــده  جمع آورى 
ســاخت درمانــگاه خيريه درشهرســتان 
بهارابراز خرســندى كــرد وگريزى نيز به 
فعاليت هاى اعضاى شوراى شهر صالح آباد 
زد، چرا كه اين اعضا در ساخت درمانگاه 

خيريه نقش اساسى داشتند.
مرضيه كريمى در ادامه ايجاد كانال ترحيم 
را ازديگــر فعاليت هــاى اعضاى كمپين 
احسان درشهرســتان بهار دانست كه اين 
كانــال مخصوص اطالعيه ترحيم اســت 
وهر فردى كه اصالتاً بهارى باشد و در هر 
نقطه از كشــور فوت شود اطالعيه وى در 
اين كانال درج مى گردد ودرهمين كانال از 
خانواده متوفا در خواست مى شودبه كمپين 

احسان بپيوندند.
جمعى ازمردم شهرســتان بهــار نيز ضمن 
ابراز خرسندى از ايجاد چنين فرهنگ سالم 
در شهرستان بهار و بخش هاى تابعه تقاضا 
داشتند فرهنگ ســازى حذف مراسمات و 
هزينه هاى اضافى به ارث رسيده از گذشتگان 
در عروســى ها نيز اعمال كنند تا شايد راه 

نجاتى براى تسهيل درازدواج جوانان باشد.

مهربانى و گذشت 
در سيره رسول اكرم(ص) 
و امام مجتبى(ع)

اصل مجلس ترحيم را به جايگاه واقعى خود برگردانيم
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گرانقيمت ترين برندهاى جهان 
را بشناسيد

 برندهاى آمريكايى كماكان صدرنشين برندهاى جهانى هستند.
گــزارش برترين برندهاى جهانى در ســال 2019 كه براى بيســت 
و نهمين ســال متوالى منتشــر شده است، نشــان مى دهد برندهاى 
تكنولوژى به ســلطه خــود بر روى بازارها ادامــه داده اند و اين در 
حالى اســت كه برندهاى لوكس با ســرعت زيادى در حال نزديك 

شدن به آنها بوده اند.
به گزارش ايســنا، طى 20 ســال تهيه اين گزارش، نام 3000 برند 
در بين 100 برند برتر ديده شــده است كه تنها 31 برند توانسته اند 
خــود را در بين برترين برندهاى جهانى نگه دارند. برندهاى برتر بر 
حســب معيارهايى چون ميزان محبوبيت، گســتره جغرافيايى بازار، 
ارزش ســهام، ارزش برند، تعداد كاركنان و ميزان فروش رتبه بندى 

شده اند. در ادامه با 10 برند برتر جهان آشنا مى شويد:
 اپل

اين شــركت آمريكايى يكى از برترين برندهاى عرضه محصوالت 
الكترونيكى در جهان است.

 گوگل
گوگل محبوب ترين ابزار جست وجو در بين كاربران در سطح جهان 
اســت و اخيرا تالش هــاى زيادى براى در اختيــار گرفتن رهبرى 

جريان هوش مصنوعى انجام داده است.
 آمازون

بزرگ ترين فروشــگاه اينترنتى در جهان كه در طول يك سال اخير 
فعاليت خود را در كشــورهاى در حال توســعه و نوظهور به ميزان 

زيادى گسترش داده است.
 مايكروسافت

اين شركت در حال حاضر محبوب ترين سيستم عامل كامپيتورى در 
جهان را در اختيار دارد.

 كوكا كوال
از ســال 1886 تاكنون كوكا كوال يكى از شناخته شده ترين برندهاى 

غذايى جهان و محبوب ترين برند نوشيدنى ها بوده است.
 سامسونگ

نخســتين برند برتر غيرآمريكايى حاضر در اين فهرست كه يكى از 
اصلى ترين محرك هاى رشد در كره جنوبى نيز محسوب مى شود.

 تويوتا
برتريــن برند ژاپنى و نخســتين برند خودروســازى حاضر در اين 

فهرست كه توانسته باالتر از بنز قرار گيرد.
 بنز

اين برند آلمانى نخســتين نماينده اروپا در فهرســت برندهاى برتر 
اســت. بنز اخيرا به دنبال توســعه خودروهاى خــودران از طريق 

همكارى با بى.ام.و بوده است.
 مك دونالد

دوميــن برند غذايــى حاضر در بين 10 برند برتــر جهان كه اكنون 
بزرگ ترين برند فست فود نيز شناخته مى شود.

 ديزنى
ديگر نماينده آمريكا در اين فهرســت كه در حوزه ســرگرمى فعال 

است.
 اين برند دو مقر اصلى در امريكا و تايلند دارد.

پژو 2008 سه ميليون تومان گران شد

 يكــم آبــان، بــازار خــودرو جــو آرامــى داشــت و اكثــر 
ــا در  ــازار عرضــه شــدند ام ــر قيمــت در ب ــدون تغيي ــا ب خودروه

برخي هــا افزايــش قيمــت بــه چشــم مي خــورد.
بــه گــزارش خبرآناليــن، ســمند ال ايكــس بــا 300 هــزار تومــان 
ــان  ــون توم ــه 77 ميلي ــنبه ب ــه روز سه ش كاهــش قيمــت نســبت ب
ــزار  ــون و 300 ه ــا 73 ميلي ــژو405 جــى ال ايكــس ب ــيد و پ رس
ــا 161 ميليــون تومــان بــدون تغييــر  تومــان و پــژو207 اتومــات ب

ــت. ــروش رف ــه ف ــنبه ب ــه روز سه ش قيمــت  نســبت ب
ــه 303 ــا 3 ميليــون افزايــش قيمــت ب در ايــن ميــان پــژو 2008 ب
ميليــون تومــان و رنــو ســاندرو اســتپ وى اتومــات بــا 2 ميليــون 

افزايــش قيمــت بــه 183 ميليــون تومــان رســيد.
ــايپا111 ــا س ــايپا، تنه ــوالت س ــان محص ــال از مي ــن ح ــا اي ب

ــا  ــنبه ب ــه روز سه ش ــبت ب ــى نس ــزار تومان ــش 500 ه ــا افزاي ب
ــه شــد،  ــازار معامل ــان در ب ــون و800 هــزار توم قيمــت 48 ميلي
همچنيــن ســايپا 131 بــا 44 ميليــون و200 هزارتومــان و ســايپا 

ــد. ــت مان ــان ثاب ــزار توم ــون و200 ه ــا 45 ميلي 132 ب
ــراتو و  ــا س ــودرو كي ــر خ ــروش ديگ ــاى پرف ــودرو ه ــان خ از مي
چانــگان ســى اس 35 بــا همــان قيمــت روز سه شــنبه، بــه ترتيــب 
282 ميليــون تومــان و 175 ميليــون تومــان در بــازار عرضــه شــد.

ــه  ــان ب ــون توم ــا قيمــت 124 ميلي ــس اچ 320 ب ــان، برليان  در پاي
ــروش رفــت. ف

اختصاص 6 ونيم ميليارد تومان 
به شبكه فاضالب شهرى نهاوند

 بــه منظــور توســعه شــبكه آب و فاضــالب شــهرى نهاونــد 6 ميليــارد و 450 ميليون 
تومــان اعتبــار جذب شــد.

مديــر عامــل شــركت آب و فاضــالب همــدان در شــوراى هماهنگــى مديــران صنعت و 
بــرق اســتان همــدان گفــت: خوشــبختانه بــا وجــود كمبــود اعتبــار و نقدينگــى كارهاى 
عمــران آب و فاضــالب شــهرى در ســطح اســتان و بــه ويــژه نهاونــد پيشــرفت خوبــى 

ــته است. داش

بــه گــزارش فــارس، ســيدهادى حســينى بيدار افــزود: طــول كل شــبكه آب و فاضــالب 
شــهر نهاونــد 186 كيلومتــر اســت كــه تــا كنــون 82 كيلومتــر شــبكه گذارى شــده و در 

حــال حاضــر 18 كيلومتــر نيــز در دســت اجراســت.
مديرعامــل شــركت آب و فاضــالب همــدان گفــت: بــراى توليــد آب مصرفــى 
شهرســتان نهاونــد 20 حلقــه چــاه بــا دبــى 672 ليتــر در ثانيــه وجــود دارد كــه ميــزان 

ــه اســت. ــر در ثاني ــد 252 ليت ــهر نهاون مصــرف مشــتركين ش
وى آب مصرفــى نهاونــد را يكــى از بهتريــن آب هــاى شــرب عنــوان كــرد و افــزود: 
آب شــرب نهاونــد يكــى باكيفيت تريــن آب هــاى اســتان اســت و مــا بــا تمــام تــوان 
تــالش داريــم كــه خدمت رســانى بــه مــردم را انجــام داده و نگذاريــم طرح هــاى آب 

و فاضــالب آن راكــد بمانــد.
ــهر  ــزن آب ش ــداث مخ ــراى اح ــان ب ــارد توم ــاص 6 ميلي ــينى بيدار از اختص حس
ــهر  ــرب ش ــى آب ش ــزن زمين ــداث مخ ــور اح ــه منظ ــزود: ب ــر داد و اف ــان خب گي
ــار اختصــاص داده  ــارد تومــان اعتب ــر مكعــب 6 ميلي ــا ظرفيــت 2 هــزار مت ــان ب گي

شــده اســت.
ــد  ــان ســعدى نهاون ــراى اصــالح خطــوط آب خياب ــات انجــام شــده ب ــه اقدام وى ب
ــه روز كــردن خطــوط آب و فاضــالب  ــه منظــور اصــالح و ب اشــاره كــرد و گفــت: ب
خيابــان ســعدى كــه قــرار اســت بــه پيــاده راه تبديــل شــود تاكنــون 870 ميليــون تومــان 

از محــل اعتبــارات ايــن شــركت هزينــه شــده اســت.

غزل اسالمي  »
 اولين روشــي كه پزشــكان براي فرار از 
ماليات آن را ســال ها اجرا كردند بدون اينكه 
گير امور مالياتي بيفتنــد دريافت پول نقدي 
بود. اغلب آنها از هيچ بيماري هزينه ويزيت 
را نقــدي دريافت نمي كردنــد و بيماران را 
مجبور مي كردند از مطب خارج شــوند و از 
عابربانك هــا پول نقدي بگيرنــد و به مطب 
بازگردند. اين روش ســال ها توسط پزشكان 
و بــدون ســروصدا انجام شــد. تاجايي كه 
امورمالياتي كشــور اعالم كــرد كه در حال 
حاضر پزشــكان حدود يك پنجــم از حق 
ماليات را پرداخت مي كنند. اين شــد كه در 
بودجه سال 98 تصويب شد تا همه مطب ها 
به كارتخوان مجهز شوند. در ابتداي كار به نظر 
مي رســيد كه اين روش خوبي براي دريافت 
ماليات به حق از پزشــكان باشــد تا اينكه در 
سال جاري آنها براي نصب كارتخوان تحت 
فشــار امور مالياتي قرار گرفتنــد. برخي از 
آنها كه احســاس اجبار كردند دســتگاه هاى 
كارتخوان خود را به نام منشى هايشان گرفتند 
تــا بتوانند از زير بار پرداخت ماليات شــانه 
خالــى كنند. امــا تراكنش هاى مشــكوك به 
حساب منشى ها باعث پيگيرى سازمان امور 

مالياتى شد و اين روش هم لو رفت. 
پزشكان پس از تحت فشار قرار گرفتن شديد 
از سوي امور مالياتي براي اجراي قانون، در 

تابستان امسال طرح ديگري را اجرا كردند. 
بر اين اساس منشي به بيماراني كه پول نقد 
نداريم  كارتخوان  دستگاه  مي گفت  نداشتند 
يا اينكه اگر دستگاه كارتخوان جلوي چشم 
بود مي گفت كارتخوان خراب است كه اگر 
بيماراني تمايل به پيمودن چندين طبقه پله و 
خروج از ساختمان را نداشتند منشي شماره 
كارتي به آنهــا مي داد تا هزينه ويزيت را به 
آن حســاب واريز كنند. ايــن كارت اغلب 
مربوط به اعضاي خانواده پزشــك مربوطه 
بــود كه تا مدتي هم با اين روش از زير بار 
ادامه  مي كردند. ايــن روش ها  ماليات فرار 
يافت تا اينكه امور مالياتي براي پزشــكان 

مهلت تعيين كرد.
31 شــهريور آخرين فرصتي بــود كه امور 
مالياتــي به پزشــكان داد تــا در مطب خود 
كارتخــوان نصب و به امــور مالياتي معرفي 
كننــد. انتظار مي رفــت پزشــكان قانون را 
بپذيرنــد و در اجراي آن كمك كنند اما يكم 
مهر ماه ســالجاري، محمد دلشادى مديركل 
امور مالياتى اســتان همدان عنوان كرد كه تا 
كنون 43 درصد از پزشــكان همدانى دستگاه 
كارتخوان نصــب كرده اند. طبــق گفته هاي 
وي هزارو 317 پزشــك در اســتان همدان 
فعاليت دارنــد كه تا آن تاريــخ تقريبًا 567 
پزشــك دســتگاه كارتخوان نصــب كردند. 
بنابر گفته هاي دلشــادي پزشكانى كه دستگاه 

كارتخوان و سامانه فروشگاهى نصب نكنند 
ســاالنه 2 درصد از درآمد حاصل از فروش 
خدماتشان به عنوان جريمه دريافت مى شود.

بــا همه اين احــوال اكنون پزشــكان روش 
ديگري براي فرار از ماليات يافته اند.برخي از 
آن تعداد پزشــكاني كه خود را زير بار نصب 
ديدند اكنون  كارتخوان و پرداخت ماليــات 
از كســاني كه حق ويزيت را بــا كارتخوان 
پرداخــت مي كننــد 10 هزار تومان بيشــتر 

دريافت مي كنند!
طبق گزارش هاي مردمي كه به دفتر روزنامه 
رســيده، اجراي اين روش در مطب پزشكان 
همداني روبه افزايش است. در بازديد ميداني 
خبرنگار همدان پيام از مطب تعدادي پزشك 
فوق تخصص متوجه شديم كه منشي برخي 
از اين پزشكان به بيماراني كه قصد پرداخت 
از طريــق كارتخوان را دارنــد مي گويند اگر 

نقــدي پرداخت كني حــق ويزيت 55 هزار 
و اگر كارتي پرداخت كنــي 65 هزار تومان 

مي شود!
پزشكان با اين روش نه تنها تعرفه را رعايت 
نمي كنند بلكه پرداخــت ماليات را به گردن 
بيماران مي اندازند. آن طــور كه امور مالياتي 
اعالم كرده ساالنه 2 درصد از درآمد حاصل 
از فروش خدمات پزشــكان به عنوان جريمه 
دريافت مى شــود اما پزشكان با اين روش نه 
تنها 18 درصد اضافه تــر از بيماران دريافت 
مي كننــد بلكه تمــام مالياتي كــه براي يك 
ســال بايد پرداخت كنند هــم از اين روش 
درمي آورند. اين بدان معناســت كه پزشكان 
همچنان فرار مالياتي دارند و نصب كارتخوان 
و بازرســي هاي ميداني مأموران مالياتي هم 
راهگشا نبوده است و فقط در اين ميان مردم 

متضرر شده اند.

روش چهارم 
پزشكان 
براى فرار از ماليات 
■ ويزيت 55 هزارتوماني 65 هزار تومان
■ مردم قرباني نصب كارتخوان در مطب ها شدند

 گام بلنــد دولت براى ســاماندهى بازار 
مسكن برداشــته شد. سرپرســت معاونت 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازى 
از آغاز ثبت نام متقاضيان طرح ملى مســكن 
در 10 اســتان خبر داد؛ طرحى كه ســاخت 
400 هزار واحد مســكونى را در نهايت در 

دستور كار دارد.
اوايل شــهريور امســال، ثبت نام اين طرح 
از استان كرمان آغاز شــده بود. وزير راه و 
شهرســازى در مراسم آغاز احداث عمليات 
اجرايى 110 هزار واحد مســكونى در پنجم 
شهريورماه امســال عنوان كرده بود: «تالش 
كرده ايم تا اميد به خانه دار شدن مردم را در 
كالنشهرها به زير 10 سال و در ساير شهرها 

به كمتر از 3 سال برسانيم.»
به گفته محمد اسالمى، «حجم سرمايه گذارى 
مسكن در طرح اقدام ملى، 30 هزار ميليارد 
تومان برآورد شــده اســت كه ايــن ميزان 
ســرمايه گذارى 130 هزار اشــتغال پايدار 
ايجاد مى كنــد و متاثر از اين تحرك و اراده 
ساير ظرفيت ها به مدار مى آيند و ساخت و 

ساز رونق مى گيرد.»
در طرح اقدام ملى رونق توليد مسكن توليد 
400 هزار واحد مســكونى در دســتور كار 
است كه از اين تعداد توليد 200 هزار واحد 
آن به عهده شركت عمران شهرهاى جديد، 
توليد 100 هزار واحد به عهده بنياد مســكن 
انقالب اسالمى و توليد 100 هزار واحد آن 
در بافت فرســوده شهرى و به عهده شركت 

بازآفرينى شهرى است.
آن طور كــه از گزارش ها برمى آيد، اين 400

هزار واحد مسكونى، ويژه اقشار متوسط و 
پايين جامعه اســت. زيربناى اين منازل بين 
80 تا 120 متر اســت و بنا به گفته مقامات 
دولتى، به گونه اى برنامه ريزى شده است كه 
جامعــه هدف با درآمد اندك و متوســط را 

تحت پوشش قرار دهد.
وزير راه و شهرسازى در اين خصوص گفته 
است: «طرح ملى مســكن با هدف خانه دار 
كــردن 6 دهك جامعه طراحــى و در حال 
عملياتى شــدن اســت. توليد مسكن براى 
دهك هاى يــك و دو كه توســط نهادهاى 
حمايتــى مانند كميتــه امداد و بهزيســتى 
صورت مى گيرد كه در ايــن رابطه وزارت 
راه به ميزان گسترده زمين ارائه كرده است.»

اســالمى متذكر شده اســت: «همچنين در 
طرح ملى مسكن دهك هاى 3، 4، 5 و 6 به 
صورت ويژه ديده شده اند. در شرايط كنونى 
روند ثبت نام براى متقاضايان از استان كرمان 
به صورت پايلوت آغاز شده و متقاضيان در 
شهرهاى اين استان به جزء مركز آن ثبت نام 
كرده اند، حال وزارت راه روند بررســى اين 

تقاضاها را كليد زده است.»
به گفته وى، «متقاضيان مى توانند خود زمين 
ارائه كرده و از حمايت هاى تسهيالتى دولت 
برخوردار شوند و يا اين كه دولت، اراضى را 
براى توليد مســكن واگذار و توسط بخش 
خصوصى مســاكن مورد نظر ســاخته و به 

مردم فروخته خواهد شد.»
 نحوه واگذارى خانه ها

مديرعامــل ســازمان ملى زمين و مســكن 
درباره نحــوه واگذارى مســكن هاى طرح 
اقدام ملى گفته است: «فقط كسانى مى توانند 
در طرح اقدام ملى مســكن ثبت نام كنند كه 

فرم (ج) آنها سبز باشد.»
براساس فرم (ج) هر فردى مى تواند يك بار 
از امكانــات دولتــى براى خانه دار شــدن 
اســتفاده كند و كســانى كه فــرم (ج) آنها 
قرمز باشــد، بدين معنا است كه قبال از اين 

امكانات استفاده كرده اند.
بــه گفته على نبيان، «تمامــى افرادى كه در 
صندوق پس انداز يكم مسكن براى دريافت 

ســرمايه گذارى  خانــه  خريد  تســهيالت 
كرده انــد، مى تواننــد در طرح اقــدام ملى 

صاحبخانه شوند.
بر ايــن اســاس، وى از انعقــاد تفاهم نامه 
با بانك مســكن براى انتقــال وام صندوق 
پست انداز يكم (خانه اولى ها) به طرح هاى 
مشــاركتى ســاخت خانه خبر داده و گفته 
اســت: «متقاضيان دريافت تسهيالت از اين 
صندوق، وام خود را در اختيار ساخت خانه 

در طرح اقدام ملى قرار مى دهند.»
حاضر  حال  در  مى دهد  نشــان  گزارش ها 
بيــش از 350 هزار خانه اولى در صندوق 
پس انداز مســكن يكم، ثبت نــام و افتتاح 
حســاب كرده اند كه زوج هاى جوان فاقد 
مســكن ملكى محسوب مى شوند. در كنار 
اين آمار، ساالنه بيش از 400 هزار ازدواج 
در كشــور صــورت مى گيرد كــه بخش 
زيادى از آنها مجبور هســتند در سال هاى 
اوليه زندگى خود، اجاره نشين باشند تا به 
مرور زمان و براى دوره طوالنى، به لحاظ 
مالــى بتوانند براى خريد مســكن توانمند 

شوند.
چگونگى تأميــن اعتبار طرح ملى 

مسكن
مديرعامل بانك مســكن درخصوص طرح 
اقدام ملى مســكن و چگونگى تأمين اعتبار 
براى اجراى اين طرح، گفته اســت: «بانك 
مســكن از 400 هزار واحد مسكونى طرح 
اقدام ملى، پرداخت تسهيالت به 240 هزار 
واحد را تقبل كرده اســت كه در اين زمينه 
بخشــى از تامين اعتبارات از محل صندوق 

پس انداز مسكن يكم انجام مى شود.»
«هم اكنون  رحيمى اناركى،  ابوالقاسم  گفته  به 
بيــش از 350 هزار فقره حســاب صندوق 
پس انــداز مســكن يكــم وجــود دارد كه 

حداقل ها را رعايت كرده اند.»

رحيمى اناركى همچنين توضيح داده اســت: 
«بخش ديگرى از تاميــن اعتبار طرح اقدام 
ملى مسكن را از محل اقساط وصولى بانك 
كه پيش بينى كرده ايم امسال رقم قابل توجهى 

باشد انجام مى شود.»
در اين شــرايط، محمود محمودزاده، معاون 
وزير راه و شهرســازى با يــادآورى اين كه 
ثبت نام اوليه مســكن ملى در شــهر كرمان 
براى تســت سامانه انجام شــده، خبر داده 
است: «تمام مشكالت و نواقص موجود در 

سامانه براى ثبت نام برطرف شده است.»
به گفته وى، «نام نويسى از متقاضيان مسكن 
ملى در 10 اســتان كشــور از آبان ماه سال 
جارى آغاز مى شــود و به مرور اســتان هاى 
ديگر با فراهم شــدن شرايط الزم در پروسه 

ثبت نام قرار مى گيرند.»
محمودزاده با ذكــر اين نكته كه طبق قانون 
ســاماندهى و حمايت از توليــد و عرضه 
مســكن متقاضيان ثبت نام مسكن ملى بايد 
داراى چهار شــرط اصلى باشــند، تصريح 
كرده است: «تأهل، فاقد مالكيت خصوصى، 
عدم استفاده از امكانات دولتى از قبيل زمين، 
آپارتمان يا تسهيالت ويژه يارانه دار و داشتن 
سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا از جمله 

اين شرايط است.»
سرپرســت معاونت مســكن و ســاختمان 
وزارت راه و شهرســازى با تأكيد بر اين كه 
امكان ثبت نام افراد داراى سابقه مالكيت در 
طرح ملى مســكن وجود ندارد، عنوان كرده 
اســت: «براى متقاضيان داراى موارد خاص 
مكانيزمى براى بررســى اين موارد در حال 
طراحى است، اما اولويت با كسانى است كه 

چهار شرط اصلى را داشته باشند.»
وى تأكيد كرده است: «تالش ما اين است تا 
قبل از بهمن ماه ســال جارى فرآيند ثبت نام 

در تمامى استان هاى كشور صورت گيرد.»

آغاز ثبت نام متقاضيان طرح ملى مسكن در 10 استان كشور از آبان ماه امسال

چه كسانى مى توانند در طرح ملى مسكن 
ثبت نام كنند؟

دالر به مرز روانى نزديك شد
طال ارزان شد

 قيمت دالر روز پنجشــنبه از پس روزهاى متمادى ماندگارى در 
محــدوده 11 هزار و 350 تا 11 هزار و 450 تومان، باالخره به كاهش 

رضايت داد.
 به گزارش خبرآنالين، روز پنجشنبه هر دالر آمريكا در صرافى ملى به 
قيمت 11 هزار و 250 تومان فروخته شد كه در قياس با روز چهارشنبه 
كاهشى برابر با صد تومان را نشان مى دهد. نرخ خريد دالر اما از سد 
روانى دالر كمتر شــد به طورى كه طبق اعالم بازارساز، صرافى ملى 
هر دالر را از مردم به قيمت 11 هزار و 150 تومان خريدارى كردند.

 بر اين اســاس دالر به سد مقاومتى خود يعنى 11 هزار و 200 تومان 
نزديك شده است. پيش از اين بررسى ها نشان مى داد با ايجاد گشايش 
در روابط ايران و امارات متحده عربى و آزاد شــدن بخشــى از اموال 
بلوكه شده ايران، پيش بينى مى شد قيمت ارز روندى كاهشى را تجربه 
كند.يورو نيز در روز پنجشــنبه12 هزار و 550 تومان اعالم شــد. هر 
يورو از ســوى صرافى هاى بانكى به قيمت 12 هزار و 450 تومان در 

بازار فروخته شد.
 بســيارى از فعاالن بازار معتقدند احتمال گشــايش در بازار ارز در 
روزهاى آتى نيز وجود دارد. شكسته شدن سد مقاومتى دالر مى تواند 

روند ريزش قيمت ها در بازار ارز را تسريع كند.
 سكه ركورد عقب نشينى را شكست

قيمت سكه در ادامه روند كاهشى خود، روز پنجشنبه ركورد عقبگرد 
را شكســت و هر قطعه سكه در محدوده 3 ميليون و 890 هزار تومان 

به فروش رفت.
قيمت ســكه تمام بهار آزادى روز پنجشــنبه در بازار طال با كاهشى 
محسوس نسبت به روز چهارشنبه به قيمت ميليون و 891 هزار تومان 
به فروش رفت. ســكه طرح قديم نيز با نــرخ 3 ميليون و 789 هزار 

تومان در بازار قيمت خورد.  
قيمت نيم ســكه و ربع سكه نيز 10 تومان كاهش يافت. به اين ترتيب، 
نيم ســكه با قيمت 2 ميليون و 8 هزار تومان، ربع ســكه با قيمت يك 
ميليون و 209 هزار تومان و ســكه گرمــى با قيمت 829 هزار تومان 
فروخته شد.گزارش ها نشــان مى دهد كه در ين روز حباب سكه در 

بازار 64 هزار تومان بود.
از سوى ديگر، قيمت طال در بازار 3 هزار و 900 تومان كاهش يافت 
و با قيمت 397 هزار و 100 تومان به فروش رفت. هر مثقال طال نيز 
يــك ميليون و 720 هزار تومان بود. كاهش قيمت ارز و تخليه حباب 
سكه مهمترين داليل كاهش شديد قيمت ها در بازار اعالم شد. فعاالن 
بازار معتقدند با تداوم ريزش قيمت ها در بازار ارز، كاهش قيمت ها در 

بازار طال و سكه ركوردهاى تازه اى از خود به جا بگذارد.  

527 ميليون سهم در بورس همدان 
معامله شد

 مدير بورس منطقه اى همدان گفت: تعداد 527 ميليون و 878 هزار 
و 22 سهم مهرماه در بورس منطقه اى همدان معامله شد.

على اسكندرى افزود: اين تعداد سهم متعلق به 501 شركت به ارزش 
ســه هزار و 123 ميليارد و 470 ميليــون و 163 هزار و 463 ريال در 

تاالر بورس منطقه  اى استان همدان دادوستد شد.
وى بــا بيان اينكه 34 درصد آن مربوط به خريد ســهام و 66 درصد 
مربوط به فروش ســهام بوده اســت، اظهار داشت: بر اين اساس و با 
توجه بــه 21 روز كارى فعاليت تاالر بورس منطقه  اى همدان در اين 
ماه، متوسط ارزش دادوستد، روزانه 148 ميليارد و 736 ميليون و 674
هزار و 451 ريال بوده كه نســبت به شهريور ماه، 176 درصد افزايش 
داشته  است.مدير بورس منطقه اى همدان خاطرنشان كرد: در اين ماه 
شركت  هاى بانك ملت، تامين ماسه ريختگر يوليزينگ و رايان سايپا به 

ترتيب بيشترين ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.
اسكندرى اظهار داشت: همچنين بورس منطقه اى همدان در راستاى 
آشنايى عموم شهروندان با نحوه ســرمايه گذارى در بورس، اقدام به 
برگزارى دوره هاى آموزشــى، كارگاه هاى آموزشــى و فراهم كردن 
امكان بازديد از تاالر كرده اســت كه در مهرماه 300 نفر در دوره  هاى 
آموزشى بورس همدان شركت كردند.   وى گفت: شاخص كل بورس 
در پايــان مهرماه معادل 308 هزار و 315 واحد بود كه نســبت به ماه 
گذشــته، 6 هزار و 211 واحد افزايش يافت و شاخص كل فرابورس 

نيز با 212 واحد كاهش به سه هزار و 805 واحد رسيد.
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حضور زنان در ورزشگاه اراده نظام بود
 موضوع حضور زنان در ورزشگاه 
اراده نظــام، دولت و مردم بود كه به 
وقــوع پيوســت و اميدواريم كه در 
بازى هــاى آينده نيز ايــن اتفاق رخ 

دهد.
وزير ورزش و جوانان با بيان اينكه 
زيرساخت هاى الزم براى حضور و 
ورود بانوان به ورزشــگاه ها وجود 
دارد، تاكيــد كرد: ورزشــگاه هاى 
زيادى در مراكز اســتان ها داريم مانند امام رضا (ع)، نقش جهان 
اصفهان، غدير اهواز، فوالد خوزســتان، يادگار امام تبريز و پارس 
شــيراز كه امنيت آنها به خوبى تامين مى شــود و ورودى و معبر 
و خدمات مجزا دارند، بنابراين زيرســاختهاى الزم براى حضور 

زنان در ورزشگاه ها وجود دارد.

اعزام تيم پسران همدان به مسابقات 
ليگ برتر ژيمناستيك هنرى

 تيم ژيمناســتيك پسران همدان به مســابقات ليگ برتردر ردهاى 
جوانان ،بزرگساالن به ميزبانى تهران اعزام شد.

به گزارش روابط عمومى اداره ورزش و جوانان مسابقات ليگ برتر 
ژيمناســتيك هنرى به ميزبانى تهران به مــدت يك روز برگزار مى 

شود.
 تيم همدان با تركيب ســعيد عليپــور ، برزين احمدى ، به مربيگرى 
محمد ميرزايى، داور عبداهللا هادى نيا به اين دوره از رقابتها اعزام شدند 
مسابقات روز جمعه ســوم آبان ماه در سالن برادران شهيد آذرپى در 
مجموعه شــيرودى تهران برگزار خواهد شد. در اين دوره از پيكارها 
ورزشــكاران تيم هاى شهيد گرامى قزوين ، البرز، هرمزگان ، زنجان، 
خوزستان،لرســتان، همدان، خراسان شمالى، اردبيل و كردستان با هم 

رقابت خواهند پرداخت .

روسيه ميزبان جام جهانى فوتبال ساحلى 
در سال 2021 شد

 در جلســه شــوراى فيفــا در 
شانگهاى، روســيه به عنوان ميزبان 
جام جهانى فوتبال ســاحلى در سال 

2021 معرفى شد.
ــال،  ــه گــزارش فدراســيون فوتب ب
نشســت شــوراى فيفــا امــروز 
ــانگهاى  ــنبه) در ش ــح (پنجش صب
چيــن برگــزار و در خصــوص 
ــش رو  ــاى پي ــى از رويداده برخ

شــد. تصميم گيــرى 
در بخشــى از اين نشست با بررسى ســه كشور روسيه، السالوادور و 
شيلى كه متقاضى ميزبانى جام جهانى فوتبال ساحلى بودند، در نهايت 
روســيه به طور رســمى به عنوان ميزبان جام جهانى فوتبال ساحلى 

2021 معرفى شد.

ورزش صبحگاهى همدان 
در سطح كشور برتر است

 مديــركل ورزش و جوانان همدان با بيــان اينكه فعاليت ورزش 
صبحگاهى اين استان در سطح كشور برتر است گفت: دستگاه ورزش 

همواره از برگزارى چنين همايش هايى استقبال مى كند.
محســن جهانشــير در همايش ورزش صبحگاهى ويژه مردان اظهار 
داشــت: با توجه به اينكه حركات نرمشى در ورزش صبحگاهى نياز 
به آموزش خاصى ندارد، همگان در هر ســنين مى توانند به اين رشته 

بپردازند.
وى بــا تاكيــد بــر انجــام ورزش صبحگاهــى در دســتگاه هاى 
اجرايــى قبــل از آغــاز فعاليــت روزانــه گفــت: ورزش صبحگاهــى 
عــالوه بــر ارتقــا بيــش از يكصــد ايســتگاه توانســته جمع كثيــرى از 

شــهروندان را جــذب كنــد.

بر اساس اعالم رسمى فدراسيون جهانى فوتبال
سقوط 4 پله اى ايران در رده بندى فيفا

 تيم ملى فوتبال ايران با ســقوط چهار پله اى، به رده بيســت و هفتم رنكينگ فيفا 
سقوط كرد.

در آخرين رنكينگ اعالم شده توسط فيفا، تيم ملى ايران كه پيش از اين در رتبه بيست 
و سوم رنكينگ فيفا حضور داشت با دو بازى كه در مقدماتى جام جهانى برابر كامبوج 
و بحرين انجام داد، چهار پله سقوط كرد و با امتياز 1505 در رده بيست و هفتم جدول 

رنكينگ فيفا قرار گرفت.

رتبه بيست و هشتم رنكينگ متعلق به تيم ملى فوتبال ژاپن است كه با 7 امتياز كمتر، 
در تعقيب ايران است.

به گزارش ايســنا، در آســيا، ايران همچنان تيم نخست قاره اســت و تيم هاى ژاپن، 
كره جنوبى، استراليا و قطر در رده هاى دوم تا پنجم هستند.

در اين رده بندى، بلژيك، فرانســه، برزيل، انگليــس و اروگوئه به ترتيب رتبه اول تا 
پنجم فيفا قرار دارند.

ــاه را داشــت و  ــه ســقوط بدتريــن عملكــرد ايــن م ــا 12 پل جمهــورى موريــس ب
تيم هــاى نيكاراگوئــه و ســودان جنوبــى بــا 11 پلــه صعــود، بهتريــن عملكــرد مــاه 

را داشــتند.

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى -  نوبت دوم 
شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان

شماره  55/36/98/1925   تاريخ 2/ 1398/8

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان وابسته به وزارت جهادكشاورزى در نظر دارد عمليات بارگيرى ، حمل و تخليه مقدار 22000 (بيست و دو هزار) تن انواع 
نهاده هاى كشاورزى از مبداء انبارهاى سازمانى استان همدان به اقصى نقاط كشور را از طريق برگزارى مناقصه عمومى يك مرحله اى  به پيمانكاران واجد شرايط از 
طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد.كليه مراحل برگزارى مناقصه از" دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد " از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى (توكن) را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
1-شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهى مناقصه درسامانه :2098001539000003 - روزپنج شنبه- مورخ 98/8/2

2-نام و نشانى مناقصه گزار : شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان به آدرس همدان ميدان امام حسين(ع) ابتداى خيابان اراك 
3-هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ 500000 ريال كه از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام مى گيرد.
4-مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سامانه : از روز   پنج شنبه   مورخ 98/8/2  لغايت ساعت  19:00 روزپنج شنبه مورخ  98/8/9 

5-آخرين مهلت ارائه پاكت هاى پيشنهادى بارگزارى در سامانه  : تا ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ98/8/21 
*الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالى بايد حداقل 45 روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشند.

6-تاريخ گشايش پيشنهادها : روز  چهارشنبه  مورخ 98/8/22  ساعت   10  صبح  در سالن جلسات استان مى باشد.
شباى حساب  شماره  به  واريزى  فيش  يا  و  بانكى  ضمانتنامه  دوصورت  به  كه  است  ريال   490,000,000 مبلغ   : كار  ارجاع  فرايند  تضمين  نوع  و  7-مبلغ 
IR250100004001039704005791  نزد بانك مركزى از طريق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واريز   30  كاراكترى 362039765263500650000000000006 قابل ارائه 

مى باشد.
8-آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه ، مى بايستى بصورت 
فيزيك و در پاكت دربسته و ممهور ، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه  مورخ 98/8/21   به دبيرخانه شركت واقع در همدان ميدان امام حسين(ع) ابتداى 

خيابان اراك تحويل نمايند.
ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن22- 08132646720  ، به آدرس اينترنتى شركتwww.assc.ir وآدرس پايگاه ملى اطالع 

رسانى مناقصات http :// iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.
شماره تماس پشتيبانى سامانه 41934-021 (تماس با دفتر ثبت نام در سامانه  اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تلفن 08138271409

(م الف 1181)

شاورزی   ھاد  شاورزیوزارت  ی  ما دمات  ر 

آگهى مناقصه عمومى  

معاونت خدمات شهرى شهردارى همدان

شهردارى همدان در نظر دارد، امور پشتيبانى و خدماتى مديريت پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى محدوده و حريم شهرى مناطق چهارگانه شهردارى همدان را به صورت حجمى از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط واگذار 
نمايد؛ لذا از پيمانكاران داراى صالحيت دعوت به عمل مى آيد جهت دريافت اسناد و اوراق شركت در مناقصه از تاريخ انتشار آگهى به مدت 10 روز به واحد روابط عمومى مديريت پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى واقع در خيابان ميرزاده 

عشقى روبروى بانك صادرات مراجعه نمايند. 
شرايط شركت در مناقصه :

1- حداكثر مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد و اوراق مناقصه تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه 14/ 08 / 1398 خواهد بود.
2- محل تحويل اسناد شركت در مناقصه دبيرخانه شهردارى همدان مى باشد.

3- پيشنهاددهندگان بايد مبالغ تعيين شده در جدول ذيل را  به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب شماره  100785561712 نزد بانك شهر شعبه خواجه رشيد به نام شهردارى همدان واريز و يا ضمانت نامه بانكى معتبر قابل تمديد 
اخذ نموده و فيش واريز نقدى و يا ضمانت نامه بانكى را در پاكت الف قرار داده و تسليم نمايد. به پشنهاداتى كه مبلغ آن كمتر از مبلغ فوق باشد و يا به صورت چك عادى و يا ساير طرق پرداخت، صادر شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

4- به پيشنهادات فاقد سپرده الزم، مشروط، مبهم و مخدوش و همچنين به پيشنهادهايى كه پس از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- كليه هزينه هاى آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

6- شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى مى باشد.
7- اعتبار پروژه از محل درآمد داخلى شهردارى مى باشد.

8- زمان و مكان بازگشايى پاكت ها در روز يكشنبه مورخ 19/ 08/ 1398 ساعت 17 در شهردارى مركزى خواهد بود. 
9- در صورت شرايط كامال مساوى، برنده مناقصه اولويت با شركت بومى ميباشد.

10- براى اطالعات بيشتر با شماره تلفن 0813279043 تماس حاصل فرماييد.
11- جهت كسب اطالعات و جزئيات و توضيحات تكميلى و ساير شرايط به اسناد مناقصه مراجعه نماييد.

12- مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس www.hamedan.ir امكان پذير مى باشد.
13- پيشنهاددهندگان بايد پيشنهادات خود را در سه پاكت «الف» «ب» «ج» و هر سه پاكت را در داخل يك پاكت الك و مهر شده قرار داده و تا پايان وقت ادارى  14/ 08/ 1398 به آدرس همدان، آرامگاه بوعلى سينا، دبيرخانه شهردارى 

همدان تحويل داده و رسيد دريافت نمايند. 
پاكت الف شامل: فيش واريز نقدى بعنوان سپرده شركت در مناقصه مطابق با مبالغ مذكور در جدول ذيل به نام شهردارى همدان و يا ضمانت نامه بانكى معتبر.

پاكت ب شامل: شرايط شركت در مناقصه به انضمام قرارداد مهر و امضاء شده و مدارك مربوط به اشخاص حقوقى شامل – اساسنامه - آخرين تغييرات مربوط به ثبت شركت و دارندگان امضاء مجاز، اسناد هويت امضاءكنندگان مجاز، 
تاييديه اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى؛

پاكت ج شامل : فرم تكميل شده قيمت.
14- نتيجه مناقصه مزبور حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از قرائت پيشنهادها كتباً به برنده مناقصه ابالغ خواهد شد و چنانچه برنده مناقصه تا 7 روز كارى به استثناى ايام تعطيل پس از ابالغ، حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى 
به نفع شهردارى همدان ضبط و معامله به طريق مذكور با رعايت مقررات و آئين نامه معامالت با نفر دوم انجام خواهد شدو هرگاه نفر دوم هم از انعقاد قرارداد به طريق مذكور خوددارى نمايد سپرده وى به نفع شهردارى همدان ضبط 

خواهد شد.  
15- سپرده نفر دوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد مى گردد. سپرده ساير پيشنهاددهندگان نيز پس از تعيين برندگان اول دوم مسترد مى گردد. 

16- مدت و محل موضوع مناقصه و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردى كه برنده مناقصه در انجام تعهدات يا پرداخت مبلغ كال يا بعضاَ تاخير نمايد و ساير شرايط طبق شرايط مندرج در پيش نويس قرارداد خواهد بود. (م الف 1176)

مدت مبلغ برآورد اوليه (ريال)شهردارى منطقهنام پروژهرديف
پيمان

مبلغ تضمين شركت در 
مناقصه (ريال)

درصد تضمين 
انجام  تعهدات

امور پشتيبانى و خدماتى  پيشگيرى 1
و رفع تخلفات شهرى

5 درصد كل مبلغ 4/021/104/014  ريال12 ماه80/422/080/280  ريالچهار گانه
پيمان

امالك مازاد قابل فروش مديريت شعب 
بانك صادرات استان همدان در مزايده شماره 98/6

 بانك صادرات ايران -  مديريت شعب استان همدان

 بانك صادرات ايران -مديريت شعب استان همدان در نظر دارد تعدادي از امالك مازاد خود را از طريق مزايده عمومي و به صورت اجاره به 
شرط تمليك (نقد و اقساط )حداقل 10٪ مبلغ مورد معامله به صورت نقدي و الباقي حداكثر طي اقساط 60 ماهه با نرخ مصوب بانكي  به فروش برساند.

 متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارك و بازديد از امالك مورد نظر خود ، همه روزه از تـاريخ انتشار 
آگهي (غير از ايام تعطيل ) از ساعت 08:00 صبح لغايت 16:00 به دايره تداركات و ساختمان واقع  در : همــدان ابتداي خيـــابان شريعتي نبش كوچه 
شهيد يوسفي مراجعه و يا با شماره تلفنهاي 32510709-32524061 تماس حاصل نمايند و پــاكت هاي حاوي پيشنهادات را تا ساعت 16:00 روز  دو شنبه 
مورخ  98/08/20به دايره روابط عمومي مديريت شعب همدان تسليم و رسيد اخذ نمايند . پاكات پيشنهادات ارائه شده روز سه شنبه مورخ 98/08/21 
رأس ساعت  9:00 صبح در طبقه سوم ساختمان مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد و 

تسليم پاكات به بانك مي باشد. 
تو ضيحات و شرايط :

1- مبلغ سپرده توديعي  شركت در مزايده مربوط به هر ملك در آگهــي منـدرج ميباشد كه طبق مفاد اسناد مزايده الــزاماً مــي بايست به حساب 
شماره 0102490440003 به نام دايره تداركات و ساختمان نزد شعبه همدان كد 51 واريز شود يا ضمانت نامه بانكي به غير از بانك صادرات ايران . ضمنًا 

جهت دريافت اسناد و اوراق مزايده ، ارائه فيش واريزي به مبلغ  400/000ريال به حساب ياد شده الزامي است .
2- مطالعه مـدارك و سوابق مــربوطه و بـازديد از امالك ، قبل از شركت در مـزايده براي تمامي شركت كنندگان در مزايده ضروري است .

3- بانك در رد و يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات خريد به هر دليل ودر هر مرحله مختار است .
4- كليه امالك با وضع موجود به فروش مي رسند و در صورت داشتن متصرف ، مسئوليت تخليه و كليه هزينه هاي متعلقه شامل نشر آگهى و كارشناسى به 
عهده خريدار ميباشد و اخذ رضايت مالك (پرداخت حق مالكانه ) در امالك اوقافي ، سرقفلي، حق كسب و پيشه و ساير موارد فريضه و متصوره و پرداخت 
هزينه هاي مربوطه تماماً به عهده خــريدار مي باشد . (شركت كنندگان هر گونه اعتراض در اين زمينه را از خود سلب و ساقط نمودند )ضمناً متقاضيان 

تا تاريخ 98/08/19 فرصت گرفتن اسناد مزايده از دايره تداركات و ساختمان بانك صادرات را دارند./ 

 نوبت اول

يف
شناسهرد

ملك
آدرس و 

پالك ثبتينشاني دقيق 

زمين، 
ساختمان، 
آپارتمان، 
مغازه،

سالن، سوله، 
كارگاه،

كارخانه، 
باغ، ويال،،

پاساژ ، خانه، 
گاراژ ،

مسكوني، 
اداري، 

بانك، تجاري، 
رفاهي، 

آموزشي، 
ورزشي، 

كشاورزي/
مزروعي، 

انبار، كارگاه، 
صنعتي،

دانگ / 
سهم / 
شعير/

(كامل ، 
مشاعي)

شرايط قيمت پايه (به ريال)اعيانعرصه
فروش

سپرده توديعي 
جهت شركت 

در مزايده (به 
ريال)

توضيحات

همدان - خيابان 12212
فروش با وضع 583,425,000نقد-اقساط121,524626,685,000,000ششدانگتجاري - بانكساختمان894/6/3/7شهدا

موجود

22222
اسدآباد- 

روستاي  جنت  
آباد

مسكونى - ساختمان49/417
نقد - 1303084,214,245,000ششدانگتجارى

فروش با وضع 210,712,250اقساط
موجود

نهاوندخيابان 32225
نقد - 283,52276,6236,298,440,000ششدانگتجاري - بانكساختمان3817/15پيروزي 

فروش با وضع 631,492,200اقساط
موجود

اسدآباد- ميدان 42232
نقد - 34131626,504,560,000ششدانگتجارى-بانكساختمان67/2/67مطهرى

فروش با وضع 582,522,800اقساط
موجود

همدان-  خيابان 52234
كشاورز 

16/622-
نقد - 44565440,797,680,000ششدانگتجاري - بانكساختمان16/625

فروش با وضع 653,988,400اقساط
موجود

همدان- ميدان 62245
فلسطين

217/2659-
نقد - 20627041,360,000,000اعيانىتجاري - بانكساختمان209/2659

فروش با وضع 656,800,000اقساط
موجود

72276
نهاوند-ميدان 

قيصريه-خيابان 
شهدا-محله 

كاريا
مسكونيزمين 1740/5

34 متر 
ششدانگ-38 
متر مشاعي

نقد - 72098,280,000
فروش با وضع 4,914,000اقساط

موجود

 رونق ورزش محالت مسير استعداديابى و 
كشف نخبه ها را براى مربيان هموار مى كند.

مديركل ورزش و جوانــان همدان در ديدار با 
اعضاى كميته ورزش محــالت همدان اظهار 
داشت: چشم پوشى از ورزش محالت در واقع 
از بين بردن فرصت شناسايى استعدادهاى برتر 

است.
محسن جهانشــير اضافه كرد: ورزش محالت 
همدان در سال هاى اخير همواره الگوى كشور 
معرفى شــده و بايد بيش از گذشــته به روند 

اجرايى مسابقات در اين سطح توجه شود.
وى خاطرنشان كرد: درك وسيع از جايگاه مهم 
ورزش محالت در همدان داريم به ويژه اينكه با 
استفاده از افراد توانمند و باتجربه، دستاوردهاى 

خوبى را نيز مهيا ساخته اند.
جهانشــير با بيان اينكه توجه به خواسته هاى 
ورزش محــالت را جزو برنامــه هاى اصلى 
دستگاه ورزش و جوانان لحاظ كرده ام، گفت: 
حمايــت از ورزش محالت را همانند ورزش 

قهرمانى و همگانى وظيفه خود مى دانيم.
مديركل ورزش و جوانان همدان يادآور شــد: 
براين اســاس زيرساخت هاى ورزش استان را 
در خدمت محالت قــرار مى دهيم منتهى اين 
برنامه بايد هدفمند و با مشــاركت همه جانبه 
دســتگاه هايى نظير شــهردارى و آموزش و 

پرورش صورت بگيرد.
مســئول ورزش محالت همدان نيــز در اين 

نشســت گفت: ورزش محالت در سال هاى 
اخير با حمايت شــهردارى و شوراى اسالمى 

شهر همدان جان گرفته است.
ســعيد پناه آبادى افزود: هــم اكنون افزون با 
10 هزار ورزشكار و مربى در سطح محالت 
همدان فعاليت مى كنند و در رشته هايى نظير 
فوتبال، فوتسال، كشــتى، واليبال و همگانى 

شركت دارند.
وى اضافه كرد: تنها دغدغه موجود در ورزش 
محالت همدان امكانات زيرســاختى است كه 
اميدواريم با پيگيرى هاى صورت گرفته نسبت 

به احداث دهكده محالت اين شهر اقدام شود.
پناه آبادى خاطرنشــان كرد: زمين اين دهكده 
به مساحت 20 هكتار هم اكنون در جاده رباط 
همدان ايجاد شــده و انتظار داريم كارشناسان 
فنى دستگاه ورزش ضمن بازديد از اين منطقه، 
ارزيابى خــود را براى چگونگى ســاخت و 

احداث مجموعه اعالم كنند.
وى افزود: شــرايط براى توسعه و رونق هرچه 
بهتر ورزش محالت مهيا است و تنها خواسته ما 
ساخت دهكده المپيك بوده كه اميدوارم تا پايان 

سال اقدام الزم صورت بگيرد.

مسئول كميته فوتبال محالت نيز در اين نشست 
گفت: ورزش محالت توسط شمارى از خادمان 

و دلسوزان نقاط مختلف شهر اداره مى شود.
مرتضى كوكبى افزود: انتظار مى رود دســتگاه 
ورزش به عنوان متولى نســبت به حمايت از 
ورزش محالت اقدام كند تا بتوانيم اهداف خود 

را در سطح مطلوب تر اجرايى كنيم.
وى اضافــه كــرد: محــالت همدان منشــاء 
استعدادهاى ناب ورزشى است كه مى تواند به 
عنوان بازوى توانمند به توســعه ورزش استان 

كمك كند.

رونق ورزش محالت 
مسير استعداديابى را هموار مى كند
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■ دوبيتي:
بطرف سبزه و آب روان شم قدح بر گيرم و سير گالن شم  
وايم مست و بسيرالليان شم دو سه جامى زنم با شادكامى  

باباطاهر

زمان عرضه موبايل هواوى تاشو اعالم شد
 موبايل تاشــو «ميت ايكس5G» شركت هواوى با قيمت 2403 
دالر از 15 نوامبر به طور محدود در چين عرضه مى شود. اين موبايل 

داراى نمايشگر انعطاف پذير است.
به گزارش مهر ، شــركت هواوى پــس از ماه ها تاخير و گمانه زنى 

باالخره موبايل «ميت ايكس5G» را به بازار عرضه خواهد كرد.
 اين شــركت چينى نخســتين بار دركنگره موبايل 2019 ميالدى از 
موبايــل مذكور رونمايى كرد اما 10  ماه طول كشــيد تا آن را آماده 
عرضه بــه بازار كند.اكنون موبايل آماده اســت و از 15 نوامبر براى 
فــروش در چين عرضه مى شــود. اين موبايل در يك نســخه با 8 
گيگابايت RAM و حافظــه داخلى 512 گيگابايتى با قيمت 2403 

دالر عرضه مى شود. 

43 درصد ترافيك اينترنت در داخل كشور 
جابجا مى  شود

 معاون وزير ارتباطات با بيــان اينكه 43 درصد ترافيك اينترنت 
در داخل كشــور جابجا مى شود، گفت: از مركز ملى فضاى مجازى 

خواسته ايم تا اين ادعا را از لحاظ فنى، مورد ارزيابى قرار دهند.
اميــر ناظمى در خصوص ميزان وضعيت ترافيك داخلى و خارجى 
اينترنــت در كشــور به عنوان يكى از شــاخص هاى شــبكه ملى 
اطالعــات، گفت: ما ادعا مى كنيم كــه 43 درصد ترافيك اينترنت 
در داخل كشور مبادله مى شود و اين رقم در ساعات پيك ترافيك 
به 47 درصد نيز مى رســد. اين درحالى است كه دوستان در مركز 
ملى فضاى مجــازى ميزان ترافيك داخلــى اينترنت را 20 درصد 

عنوان مى كنند. 

تاكسى هوايى در آسمان سنگاپور پرواز كرد
 شــركت ولوكوپتر تاكســى هوايى خود را در سنگاپور به پرواز 
درآورد. اين نخســتين پرواز وســيله نقليه هوايى در قلب شهر بوده 
است. به گزارش مهر ، شركت آلمانى «ولوكوپتر» تاكسى هوايى خود 

با 18 پروانه را در  آسمان سنگاپور به پرواز درآمد.  
 البته بارش ســنگين صبحگاهى سبب شد پرواز آزمايشى به تعويق 
بيفتد اما پس از صاف شــدن آسمان، تاكسى هوايى مذكور ماموريت 
خود را انجام داد. اين تاكســى هوايى كه شــبيه يك پهپاد است در 
ســنگاپور آزمايش شده و پيش بينى مى شــود تا 2 سال ديگر وارد 
مرحله سرويس رسانى شــود.ولوكوپتر يك تاكسى هوايى خودران 
است اما در پروازهاى آزمايشى آن يك خلبان حضور دارد. اين پهپاد 

با 18 پروانه مى تواند 2 مسافر و چمدان هاى آنان را جابه جا كند.

لكسوس از طرح اوليه خودرو برقى مجهز 
به پهپاد رونمايى كرد

 شركت لكســوس در نمايشگاه اتومبيل توكيو از طرح اوليه يك 
خــودروى برقى خــودران مجهز به يك پهپــاد رونمايى كرد. براى 
شــارژ خودرو از هوش مصنوعى اســتفاده مى شود.به گزارش مهر 
-LF شركت لكسوس در نمايشــگاه اتومبيل توكيو از طرح اوليه ،
30Electric Concept رونمايى كرد. اين خودرو سقفى شيشه 
اى و درهايى دارد كه مانند خودروهاى مك الرن باز مى شوند. داخل 
خودرو نيز از فناورى كنترل قابليت هاى مختلف با حركات دســت 
و سيســتم واقعيت افزوده براى نشان دادن اطالعات خودرو استفاده 
 ٣٠Electric Concept-LF شده اســت.صندلى هاى جلويى

شبيه صندلى هاى هواپيما هستند. 

فناورى زنده ياب براى پهپادها ابداع شد
 محققان فناورى جديدى براى دوربيــن پهپاد ابداع كرده اند كه 
با كمك آن مى توانند از فاصله 8 مترى حركات قفســه سينه افراد را 

رصد و در عمليات هاى نجات، افراد زنده را شناسايى كنند.
بــه گزارش مهر ، محققان روش جديــدى يافته اند تا با كمك يك 
تكنيــك جديد به پهپادها كمك كنند هنــگام وقوع فجايع و باليا و 
عمليات هاى جســتجو و نجات به ســرعت  افراد زنده را شناسايى 
كنند. سيستم جديد با استفاده از عكس هاى متوالى كه دوربين پهپاد 
ثبت مى كند حركات قفسه ســينه افراد را رديابى مى كند. حركات 
قفسه ســينه افراد نشــان دهنده ضربان قلب و تنفس فرد است.اين 
فناورى مى تواند از فاصله حدود 8 مترى با دقت 100 درصد عالئم 

حياتى فرد را رصد كند.

دستورى كه توريست ها، ليدرها
 و راننده ها را كالفه كرده

 با آن كه ســازمان راهــدارى و حمل و نقل جــاده اى، اتوبوس هاى 
گردشــگران خارجــى را از «ممنوعيت  خدمات دربســتى» معاف كرده 
اســت اما جواز مربوطه همچنان براى اين اتوبوس ها صادر نمى شــود و 
گردشــگران خارجى، راهنماهاى تور و راننده هاى اتوبوس ســردرگم و 

بالتكليف شده اند.
به گزارش ايسنا، همزمان با اوج گرفتن سفرهاى اربعين مديركل حمل و 
نقل مسافر سازمان راهداى و حمل و نقل جاده اى بخشنامه اى صادر كرد 
با اين محتوا: «با توجه به سوءاستفاده هاى انجام شده از صورت وضعيت 
دربســتى، مســافرگيرى و آزادگردى خارج از پايانه ناوگان و اعتراضات 
زائران محترم از كمبود ناوگان مسافرى و نرخ هاى اعالمى ناوگان دربستى، 
صدور صورت وضعيت دربســتى به كليه مقاصد كشور از 18 مهرماه تا 
پايان دوره اجراى طرح جابه جايى زائران اربعين مورخ سوم آبان ماه سال 

1398 ممنوع است.»
اين دستور كه با آغاز فصل سفر گردشگران خارجى به ايران همزمان شد، 
جابه جايى اتوبوســى آن ها را دچار مشكل كرد؛ شركت هاى حمل و نقل 
پيرو دستور صادرشده، جوازى براى سرويس هاى دربستى صادر نكردند.

معاون حمل و نقل سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى وزارت راه و 
شهرسازى پس از پيگيرى معاونت گردشگرى بخشنامه ديگرى ابالغ كرد 
كه در آن آمده بود: «پيرو بخشنامه در تاريخ 24 مهر سال 98 در خصوص 
اعزام 100 در صدى ناوگان اتوبوسى مرزهاى چهارگانه و شهرهاى معين 
و در خصوص بند ششــم آن مبنى بر ممنوعيت صدور صورت وضعيت 
دربســتى براى ناوگان تا تاريخ سوم آبان 98 به آگاهى مى رساند: صدور 
صورت وضعيت دربســتى به صورت محدود براى انتقال گردشــگران 
خارجى با ارائه قرارداد با شركت هاى حمل و نقل و ساير مدارك به شكل 

آفالين امكان پذير است.»
اما با گذشــت يك هفته از ابالغ چنين بخشنامه اى، مشكل سرويس هاى 

دربستى گردشگران خارجى هنوز حل نشده است.
به گفته تورگردان ها، شركت هاى حمل و نقل همچنان از صدور صورت 
وضعيت دربستى خوددارى مى كنند و به استثنائى كه سازمان راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى براى اتوبوس هاى گردشگرى قائل شده است، عمل 
نمى كنند. شركت هايى كه ماهيت حمل و نقل توريستى دارند نيز همچنان 
اعالم مى كنند اتوبوس استاندارد ندارند و آن ها را به اتوبوس هاى پايانه اى 
و راننده هاى وسايل حمل و نقل عمومى كه تا به حال خدمات گردشگرى 

نداده اند، ارجاع مى دهند.
مدير يكى از آژانس هاى گردشــگرى به ايسنا مى گويد: براى جابه جايى 
مســافران در شهرها به ناچار از تاكسى هاى شهرى استفاده كرديم و براى 
انتقال اين گردشــگران به شــهر بعدى، از ترمينال اتوبوسى را در اختيار 
گرفتيم كه نه تميز بود و نه راننده آموزش ديده اى داشــت. متاســفانه اين 

واقعيت زيرساختى است كه در گردشگرى داريم.
يك راهنماى گردشگرى نيز  مى گويد:  اتوبوس هايى كه در مسير مهران به 
كار گرفته شــده اند هنوز به خط خدمات گردشگرى بازنگشته اند و براى 
جابه جايى گردشگران ناچاريم از اتوبوس هاى پايانه هاى مسافربرى استفاده 
كنيم كه رفتار استاندارد ندارند، تعريف گردشگرى را نمى دانند و با خيلى 
از مكان ها و مسيرهاى گردشگرى آشنا نيستند. از طرفى، راننده اتوبوس 
در هر شــهر مجبور است يك صورت وضعيت دربستى تهيه كند كه هم 
كلى زمان صرف مى كند و هم شرايط نامطئنى را براى مسافر خارجى پيش 
مى آورد. يك راننده  اتوبوس كه براى نخستين بار با گروهى از گردشگران 
خارجى همراه شده اســت، به ايسنا مى گويد: بيشتر اتوبوس ها به خاطر 
پياده روى اربعين، در مسير مهران به كار گرفته شده اند، شركت هاى حمل 
و نقل هم ســرويس دربســتى نمى دهند. گفته اند نامه  سازمان راهدارى 
براى ممنوعيت ســرويس هاى دربستى تا سوم آبان ماه اعتبار دارد. برخى 
شركت هاى حمل و نقل تهران هم يك بنر بزرگ نصب كرده اند كه روى 

آن نوشته تا هشتم آبان ماه صورت وضعيت دربستى صادر نمى شود.

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

دنيا متاعى نقد است كه نيك و بد ، از آن مى خورند ، و آخرت ، وعده اى راست است كه 
در آن ، پادشاهى دادگر ، ُحكمرانى (قضاوت) مى كند و در آن ، احقاق حق مى نمايد و بر 

باطل ، مهر ابطال مى زند.      
السنن الكبرى : ج 3 ص 306 ح 5807

سينـما

■ قد  س1................................  سال دوم دانشكده 
من- كروكوديل- شاه كش

■ قد  س2...... .................  شاه كش - كروكوديل
■ فلسطين1 .  در خونگاه - ايكس الرج - ايده 

اصلى 
فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
■ سينما كانون.. كلوپ همسران - ايكس الرج

.......................   سال دوم دانشكده  ■بهمن مالير
من - ماجراى نيمروز

■ آزادي تويســركان- كلوپ همسران - تپلى 
و من 

مريم مقدم  »
 بيســت و ششمين  جشــنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان از 16 تا 21 آبان ماه براى بيستمين 
بار در همدان برگزار مى شود. اين جشنواره امسال 
با فعاليــت 12 كميته تخصصى ميزبــان ميهمانان 
داخلى و خارجى در پايتخت تاريخ و تمدن ايران 

زمين خواهد بود.
مدير كل ارشــاد اسالمى اســتان همدان و رئيس 
ستاد جشنواره در نشست خبرى با اصحاب رسانه 
روز گذشــته به جايگاه ويژه اين رويداد بين المللى 
در حوزه فرهنگ اشــاره كرد و گفت: جشــنواره 
بين المللــى تئاتر يكــى از مهمتريــن رويدادهاى 
هنرى دنياست كه بعد از جشنواره بين المللى فجر 
مهمترين رويداد است. كادر سازى كه در جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك در جشــنواره اتفاق مى افتد 
پشتوانه اى حضور هنرمندانه همين كودكان در تئاتر 

بزرگساالن سال هاى آتى است. 
امســال  كــرد:  عنــوان  احســانى  احمدرضــا 
برنامه ريزى هاى به اين عنوان انجام شــده اســت 
كه كيفيت اجراى جشــنواره نســبت به سال هاى 
قبل ارتقاء پيدا كند و به دنبال اين هســتيم ميزبان 
جشنواره اى متفاوت براى دوره بيست و ششم در 
همدان باشــيم. وى به مشــاركت 31 استان و 70 
متقاضى گروه هاى خارجى در اين جشنواره اشاره 
كرد و گفت: برنامه ريزى ها بايد به گونه اى باشــد 
كه بتوانيم بــدون نقص با نقاط قوت حائز اهميت 
ميهمانان داخلــى و خارجى را در همدان همراهى 
كنيم.اين جشنواره فرصتى براى همدان است تا به 
مــدت يك هفته ظرفيت هاى اســتان را روى آنتن 

ببرد.
 افزايش 20 درصدى متقاضيان 

حضور در جشنواره
رئيــس جشــنواره گفــت : بعــد از ايــن كــه 
فراخــوان جشــنواره در خــرداد منتشــر شــد از 31 
ــم. در بخــش  ــار بودي ــت آث ــاهد درياف ــتان ش اس
ــر، در  ــر، در بخــش نوجــوان 52 اث كــودك 82 اث
بخــش خردســال 48 اثــر، در بخــش خيابانــى 66 
ــر و در  ــى 55 اث ــش نمايشنامه نويس ــر، در بخ اث
بخــش بين الملــل بــاالى 100 اثــر دريافــت شــد. 
ــر  ــار منتش ــق اخب ــه از طري ــق آن چ ــه طب در ادام
ــى هشــت كار، در بخــش  ــد در بخــش خيابان ش
ــت  ــوان هف ــت كار، در بخــش نوج ــودك هش ك
كار و در بخــش خردســال هشــت كار بــراى اجــرا 
بين المللــى  جشــنواره  ششــمين  و  بيســت  در 
تئاتــر كــودك و نوجــوان همــدان پذيرفتــه شــد. 
ــت  ــامى هف ــز اس ــى ني در بخــش نمايشنامه نويس
نامــزد اعــالم شــد كــه ســه برگزيــده دارد و روز 
نخســت جشــنواره معرفــى مى شــود. طبــق آمــار 
امســال شــاهد افزايــش 20 درصــدى ميــزان 
ــم.  ــنواره بودي ــور در جش ــه حض ــدان ب عالقه من
در بخــش خيابانــى و خردســال كــه خــالف 
بخــش كــودك و نوجــوان، توليــدات تــازه و نــه 
ــى را از  ــراى عموم ــتر اج ــه پيش ــى ك نمايش هاي
ســر گذرانده انــد حضــور دارنــد، امســال مرحلــه 
ــه  ــتقيما ب ــد  و مس ــذف ش ــرح ح ــت ط درياف
كارهــاى توليدشــده كــه بــراى نخســتين بــار بــود 

ــد .» ــه ش ــدند پرداخت ــده مى ش ــه دي ك
رئيس  بيست و ششمين جشنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجــوان همدان تصريح كــرد: «كانون 
پــرورش فكــرى دو تريلــى ســيار را در اختيار 
جشنواره گذاشته اســت و اين دو تريلى از 16 تا 
21 آبان در سراســر شهر همدان به اجراى نمايش 
خواهد پرداخــت. همچنين با همكارى ســازمان 
صداوســيماى همدان و شــبكه چهار صداوسيما، 
برنامــه زنده «مجلــه تئاتر» در طول جشــنواره به 

صورت زنده از همدان پخش خواهد شد.»
جزئياتى از بخش بين الملل

احســانى در مــورد بخــش بين الملــل بيســت 
ــوان  ــودك و نوج ــر ك ــنواره تئات ــمين جش و شش
ــش از  ــل بي ــش بين المل ــت: «در بخ ــدان گف هم
ــد كــه 9 كار از  100 كار متقاضــى حضــور بوده ان
هفــت كشــورِ اســپانيا، ايتاليــا (ســه كار)، آرژانتين، 
يونــان، تاجيكســتان، فرانســه و بلژيكحضــور 
خواهنــد داشــت. هــر ســاله در جشــنواره از يــك 
ــال  ــود و امس ــر مى ش ــوت تقدي ــد پيشكس هنرمن
ــان در  ــد. ايش ــد ش ــر خواه ــك تقدي ــا باب از رض
ــر كــودك و نوجــوان  ــخ شــفاهى تئات ــورد تاري م
منابعــى غنــى در اختيــار داشــتند كــه ماحصــل آن 

ــود.» ــى مى ش ــنواره رونماي ــى در جش در كتاب
ــتان  ــا در اس ــاى اجــراى نمايش ه ــه مكان ه وى ب
ــرد و گفــت: در حــال حاضــر  ــاره ك ــدان اش هم
نمايش هــا قــرار اســت در پالتــو و ســالن اصلــى 
ــع  ــى مجتم ــالن اصل ــو و س ــى، پالت ــهيد آوين ش
ــاالر فجــر  ــادى و ت ــتاد عب ــوى اس ــينا، پالت ابن س
ــازى  ــال آماده س ــه در ح ــر ك ــالن ديگ ــك س و ي
ــت:  ــن گف ــد. وى همچني ــرا درآي ــه اج ــت ب اس
ــر اداره فرهنــگ و ارشــاد اســتان  ســالن آمفى تئات
همــدان بــه صــورت ويــژه بــراى نمايــش بخــش 
خردســال مهيــا اســت البتــه ســينما كانــون مــكان 
برگــزارى كارگاه هــا و ورك شــاپ ها در نظــر 
ــژه  ــاى وي ــه برنامه ه ــت. وى ب ــده اس ــه ش گرفت
جشــنواره بيســت و ششــم  اشــاره كــرد و گفــت: 
ــژه در چهــار اســتان ديگــر در  امســال برنامــه وي
نظــر گرفته ايــم كــه بازنمايــى پوســتر در آن انجــام 
ــداد  ــن روي ــايش اي ــن گش ــد و آيي ــد ش خواه
بين المللــى 16 آبــان مــاه همزمــان بــا آغــاز 
ــزى  ــدان مرك ــاده راه و مي امامــت وليعصــر در پي

ــردم برگــزار خواهــد شــد. ــا حضــور م شــهر ب
احســانى به حضور گروه هــاى خارجى از هفت 
كشــور در بخش بين الملل اشاره كرد و گفت: در 
حال حاضر 9 اثر از كشور اسپانيا، 3 اثر از ايتاليا و 
آثار متعددى از آرژانتين، يونان، تاجيكستان، بلژيك 

و فرانسه حضور خواهند داشت.
وى گفت: در بخش كارگاهى كشورهاى الجزاير و 
استراليا برنامه هاى متمايزى براى اجرا ارائه خواهند 

داد.
مدير كل ارشــاد اســالمى اســتان همدان به آثار 
راه يافته به جشــنواره از استان هاى تهران، همدان، 
اصفهان، بوشــهر، البرز، خراسان رضوى، لرستان، 

مركزى، گيالن، يزد، هرمزگان، مازندران و قشــم 
اشــاره كرد و گفــت: در اين ميان همدان ســهم 
بسزايى در آثار جشــنواره ايفا خواهد كرد. رئيس 
جشنواره بيست و ششــم عنوان كرد: رونمايى از 
پوستر اين رويداد 8 آبان ماه انجام مى شود كه براى 
اين منظور يا يكى از روستاهاى اطراف همدان در 
نظر گرفته مى شود و يا يكى از مدارس قرار گرفته 

در مناطق كم برخوردار مدنظر خواهد بود.
 تنوع جوايزى در جشنواره امسال 

رئيس جشــنواره د ر ادامه گفت : «فراخوان امسال 
با شــعار «كودك، تئاتر، طبيعت» منتشــر شد و در 
فراخوان ذكر شــده بود  سه اثر برگزيده در بخش 
كودك، نوجوان، خردسال و خيابانى كه اين شعار 

را در اثرشان در نظر گرفته باشند از سوى سازمان 
محيط زيســت جوايزى كسب خواهند كرد. احمد 
رضا احســانى  افزود :  مركز ملى اســيتج، كانون 
پرورش فكــرى كودكان و نوجوانان و كانون تئاتر 
كودك و نوجــوان خانه تئاتر نيز هــر كدام چهار 
جايزه در چهار بخش ذكرشده به برگزيدگان اهدا 
خواهنــد كرد و حوزه هنرى همدان نيز يك جايزه 
از سوى خود خواهد داد و اين جوايز منهاى جوايز 

اصلى جشنواره است.»
احسانى   در ادامه با اشاره به حضور داورانى خارج 
از تهــران در هيأت انتخــاب و داورى بخش هاى 
گوناگون بيان كرد: «امسال براى نخستين بار است 
كه در جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان همدان به 

دبيرى قناد، در تركيب هيأت انتخاب و داورى آثار 
از داورانى خارج از تهران دعوت شــده اســت و 
اين اتفاقى خوب اســت. در دوره هاى قبل در هر 
بخــش عموما چهار داور از تهــران و يك داور از 
همدان بودند و امسال داوران به صورت گسترده و 

از استان هاى ديگر نيز انتخاب شدند.»
 وركشاپ هايى براى همه و

 نه فقط شركت كنندگان در جشنواره 
وى در ادامــه گفــت: «در بخــش وركشــاپ پيــش 
از جشــنواره و در روزهــاى 11، 12، 13 و 14 
آبــان وركشــاپى از دانمــارك و تهــران بــراى 
كارگردانانــى كــه كارشــان در جشــنواره حضــور 
ــتانى  ــار بعضــى از دوس ــراى نخســتين ب دارد و ب
كــه كارى ندارنــد برگــزار خواهــد شــد. بــه 
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سيس ــال از اس ــوان مث عن
ــه كارى  ــن ك ــم اي ــم على رغ ــت كرده اي درخواس
در جشــنواره ندارنــد كســانى را بــراى حضــور در 
ايــن وركشــاپ معرفــى كننــد. در همــدان شــاهد 
ــر، اســتراليا و  برگــزارى وركشــاپ هايى از الجزاي

ــود.» ــم ب ــا خواهي ايتالي
مدير كل ارشــاد اســالمى همدان  عنوان كرد: از 
ويژگى هاى شــاخص جشــنواره بيســت و ششم 
مى توان به حضور شــخصيت هاى برجسته هنرى 
در حوزه كودكان از كشــورهاى الجزاير، ايتاليا و 
استراليا اشــاره كرد.وى نيز با اشــاره به هفت اثر 
همدانى در جشــنواره به اين نكته اشاره كرد كه با 
اين تفاســير شاهد آن هستيم كه 20 درصد آثار راه 
يافته به جشنواره از استان همدان است كه اين خود 
نشــان دهنده جايگاه ويژه استان در حوزه هنرهاى 

نمايشى ملى و بين المللى است.
احســانى گفت: در حال حاضر از  30 اثر راه يافته 
در بخش مسابقه جشــنواره 7 اثر به همدان متعلق 
است كه 12 گروه از همدانى ها را كه قرار است در 

جشنواره حاضر باشند شامل مى شود.

همراه با رشد 20 درصدى متقاضيان برگزار مى شود 

جشنواره بيست و ششم با شعاركودك، تئاتر وطبيعت
■ 303 اثر داخلى و 100 اثر بين المللى                    ■ 52 نمايش در جشنواره تئاتر كودك و نوجوان اجرا مى شود

 حضور هنرمندان هفت كشور در همدان
 جشنواره تئاتر همدان در جمع 16 جشنواره 

برتر جهان در حوزه كودك و نوجوان
قائم مقام رئيس بيســت و ششمين جشنواره بين 
المللــى تئاتر كودك و نوجوان گفت: جشــنواره 
همدان يكى از 16 جشنواره برتر در حوزه كودك 

و نوجوان در دنيا به شمار مى رود.
محمدرضا جــوادى با بيان اينكه جشــنواره در 
بخش بيــن الملل از پنج قاره متقاضى داشــت، 
اظهار كرد: امسال نزديك به 100 اثر از كشورهاى 
خارجى و همچنين آثار زيادى از 31 استان كشور 

به دبيرخانه ارسال شد.
وى همچنين تصريح كرد: جشنواره تئاتر كودك 
و نوجوان همدان جزء 16 جشــنواره برتر دنيا در 
حوزه كودك به شمار مى رود و از اهميت ويژه اى 

برخوردار است.
جــوادى با بيان اينكــه همدان به غير از شــش 
دوره، ميزبــان همــه دوره هاى جشــنواره بوده 
اســت، يادآور شــد: همدان در ابتــدا تنها تاالر 
فجر را داشــت و در همان ســال ها در مواردى 
تعداد هنرمندان اجرا كننده از تماشــاچيان بيشتر 
بــود؛ اما برنامه ريزى هايى صــورت گرفت تا در 
آينده ســالن هاى نمايش ميزبان حضور هنرمندان 
حرفه اى و نيز تماشاچيان حرفه اى باشند و امروز 
شاهد اين هستيم كه نمايش ها با استقبال گسترده 
عالقمنــدان در پنج مركز فرهنگى هنرى شــهر 

همدان اجرا مى شود.
وى تصريح كرد: خانواده تئاتر در همدان نزديك 
به 600 هنرمنــد دارد كه گروه هايى از همدان در 
سال هاى قبل در جشنواره هاى بين المللى حضور 

يافته اند.
جوادى همچنين خاطرنشــان كرد: تمايل ما اين 
اســت كه تعداد گروه هاى شركت كننده در بخش 
بين المللى بيشتر باشــد اما بر اساس كمبود منابع 
مالى، ظريفتى براى حضور بيشتر گروه ها وجود 

ندارد.
وى با بيان اينكه اجراى نمايش ها در نوبت صبح 
براى دانش آموزان و رايگان است، گفت: فروش 
بليت در نوبت بعدازظهر جشــنواره در راســتاى 
حرفه اى گــرى و ســاماندهى ســالن ها صورت 

مى گيرد.
جوادى ادامه داد: ميزان استقبال مردم از نمايش ها 
بســيار زياد اســت و تالش ما اين اســت كه با 
پاســخگوى  مختلف،  در بخش هاى  برنامه ريزى 

اين استقبال گسترده باشيم.
 ويديوهاى 1 دقيقه اى ، تلگرام اينستا 

و سايت 
دبير كميته اطالع رســانى در  بيســت و ششمين 
جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان 
نيز تصريح كرد: «فعاليت ســايت جشنواره، كانال 
تلگرام و صفحه اينستاگرام آن از مرداد آغاز شده 
اســت و ويدئوهايى يك دقيقــه اى نيز از فعاالن 
عرصه تئاتر كودك و نوجوان منتشر شده است . 
شهنوازيان همچنين گفت : فراگيرى تئاتر كودك 
و نوجوان در تمام ايران و ترغيب هنرمندان تمام 
ايران به شــركت در اين رويداد از جمله اهداف 
ماست. نمايشگاه عكسى نيز از سى سال كارهاى 
اختر تاجيــك در زمينه عكــس تئاتر كودك در 

همدان برگزار خواهد شد.»
رونمايى از پوســتر بيست و ششــمين جشنواره 

بين المللــى تئاتر كــودك و نوجــوان همدان با 
طراحى شــهرام عظيمى روز هشتم آبان در استان 
همدان برگزار خواهد شــد. بيســت و ششمين 
جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان 

از 16 تا 21 آبان در همدان برگزار مى شود.
 رضا بابك در جشــنواره  تئاتر كودك و 

نوجوان تجليل مى شود
بر اساس تصميماتى كه تا امروز گرفته شده است 
، در بيست و ششــمين جشنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان بزرگداشــتى را براى رضا بابك 
به پاس ســال ها فعاليت هنرى در حوزه كودك و 
نوجوان تدارك ديده است. مجيد قناد، دبير هنرى 
اين رويداد تئاترى، مهــدى قلعه، دبير اجرايى و 
احمدرضا احســانى، رئيس جشنواره و مديركل 

فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان هستند 
پيــش از اين مجيد قناد، دبيــر هنرى اين رويداد 
عنوان كــرده بود : «جشــنواره تئاتــر كودك و 
نوجوان همدان بيســت و شش ســاله شده و از 
يك سالگى اش تا به حال زحمت بسيارى كشيده 
شده است كه از مديران و دبيرانش سپاسگزاريم. 
اميدواريم بتوانيم امسال نيز مانند سال هاى گذشته 
شــاهد برپايى باشــكوه اين رويداد باشــيم. به 
هنرمندان اســتان هاى خارج از تهران نيز تبريك 
مى گويم كــه تعداد آثــار پذيرفته شده شــان در 

بخش هاى گوناگون افزايش يافته است 
به هــر ترتيب شــمارش معكوس رســيدن به 
روزهاى برگزارى جشنواره نزديك شده است و 
اميدواريم امسال  شاهد جشنواره اى در شان تئاتر 
كودكان و نوجوان مان در پايتخت تاريخ و تمدن 

ايران زمين  باشيم.»


