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آقای وزیر 
تحریم  خارجی یا داخلی؟

 وزیــر صنعت معدن و تجارت میهمان 
2 روزه استان همدان بود و در این حضور 
و بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی از 
بی تأثیر بودن تحریم هــا در حوزه صنعت 
سخن گفت.وی اعالم کرده است که هیچ 
واحد تولیدی در همدان به خاطر تحریم ها 
تعطیل نشده است. اعالم چنین خبر امیدوار 
کننده ای جای خوشحالی دارد که مسئوالن 
از برنامه ریزی و مدیریت و دســتاوردهای 
خــود می گوید امــا گویــا کلی گویی و 
بی توجهی به برخی مباحث در کنار نبودن...

يادداشت

2

کاری کنیم همدان مقصد 
دائمی گردشگران باشد

  این روزها به بهانه تعطیالت بین هفته 
و اعیاد شیرین قربان و غدیر خم شهرهای 
اســتان همدان مملو از مسافران هموطنی 
اســت که فرصتی برای گشــت و گذار به 
دست آورده اند. اتفاقاً همدان در چنین ایامی 
زیباتر از تمام روزهای سال به نظر می آید 
و چراغانی خیابان های شــهر به مناســبت 
همین اعیاد با شــیوه های بسیار دلفریب و 
خوشایند، شباهنگام جلوه های دلنوازی از 
هم آمیزی نورهای مهتابی و سرخ و سبز و 

آبی و زرد با غوغای رفت و آمد 

ثروتمند شدن مردم رویکرد استانداری ها باشد
4
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

جشن غدير 
جشن امامت و واليت مبارک باد

www.HamedanPayam.com

اخبار استان را در پایگاه اینترنتی 
همدان پیام بخوانید
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چرا برای حفظ هویت تاریخی همدان برنامه نداریم؟

اینبار
مرگخاموش
»وکیلالرعایا«
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» ورکواز« نهاوند با چاشنی سیاست و غفلت در تهران رونمایی شد

قداست نام آیت ا... 
را پاس بدارید
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آقای وزیر تحریم  خارجی یا داخلی؟
 وزیر صنعت معدن و تجارت میهمان 2 روزه استان همدان بود و 
در این حضور و بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی از بی تأثیر بودن 

تحریم ها در حوزه صنعت سخن گفت.
وی اعالم کرده اســت کــه هیچ واحد تولیــدی در همدان به خاطر 

تحریم ها تعطیل نشده است.
 اعالم چنین خبر امیدوار کننده ای جای خوشــحالی دارد که مسئوالن 
از برنامه ریــزی و مدیریت و دســتاوردهای خــود می گوید اما گویا 
کلی گویی و بی توجهی به برخی مباحث در کنار نبودن شفافیت جای 

تردید برای قبول حرف های مسئوالن را باز می گذارد.
نکته ای که باید پرســیده شود این است که همدان  کدام واحد تولیدی 
صنعتی بزرگ مشــمول تحریم هــای خارجــی را دارد؟ که از گزند 

آسیب های تحریم در امان مانده است.
 استانی که رابطه ای با صادرات نفت، پتروشیمی، گاز، فوالد و یا دیگر 
محصوالت لیســت تحریم ها ندارد؛ طبیعی است که تعطیلی مشمول 

تحریم هم ندارد.
بنا بر اظهار نظر بســیاری از دولتی ها اقتصاد کشور بیشترین آسیب را 
از"خود تحریمی" یا همان" تحریم های داخلی" دیده است نکته ای که 
آقای وزیر به آن اشاره ای نکرده است تانسخه ای برای بیماری داخلی 

که واحدهای تولیدی را مشمول تعطیلی و آسیب می کند بپیچد.
اجرا نشــدن مصوبات ستاد تسهیل، مسدود شدن حساب های بانکی، 
ممنوع الخروج شــدن صاحبان سرمایه، نبود سرمایه در گردش برای 
واحدهای تولیدی و گیر و بندهای بی مورد بروکراسی اداری و بسیاری 
از سخت گیری های مختلف عواملی هستند که در شرایط بداقتصادی و 
در حالی که توجه به رونق تولید مورد تأکید مقام معظم رهبری است 

واحدهای تولیدی را تهدید می کند. 
به طور نمونه انتقاد هفته گذشته مدیریکی از واحدهای تولیدی استان 
از بانک کارآفرین، گله مندی متقاضیان دارای پرونده در ستاد تسهیل از 
بانک ها، ایجاد محدودیت و مسدودی حساب های مالکان و واحدهای 
تولیدی توســط سیستم مالیات و یا بانک ها که پیش قراول آنها بانک 
ملی است نشان می دهد تولید کننده های ما بیشتر از تحریم های داخلی 

تحت فشار هستند تا خارجی!
چطور است که سیستم های نظارتی و بازرسی برای کوچک ترین نکته 
پرونده های مختلف سرمایه گذاران را صفحه به صفحه و سطر به سطر 
زیر ذره بین می برند اما توانایی نظارت و برخورد با بخش دولتی برای 

اجرای قوانین و مصوبات هیأت دولت را ندارند؟
وقتی موضوع امنیت سرمایه گذاری مطرح می شود شعارهای رنگارنگ از 
فرش قرمز وتسهیالت وغیره برزبانها جاری می شود وباید از نهادهای 
امنیتی و  مسئوالن پرسید که آیا گیر و بندهای بیشتر بانکی وپس ازآن  
اداری ایجاد شــده توسط دســتگاه های مرتبط هم در جلسات تأمین  
بررسی می شود ؟ آیا به مشــکالت امنیتی  وسنگ اندازیهای بی مورد 
در حوزه صنعت و تولید  راهکارمی دهند تا هر روزه مجبور نشویم  با 

تعطیلی واحدها و اعتراض و تجمع کارگران آنها مقابله کنیم؟
پیشــنهاد می شود ستاد تسهیل، اســتاندار محترم و دیگر دستگاه های 
مرتبط در حوزه تولید ابتدا با دســتگاه ها ، افــراد و بانک هایی که به 
مصوبات و مقررات دهن کجی می کنند برخورد قاطع داشته باشند تا 
صاحبان واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران اطمینان پیدا کنند اگر  به 
تعهدات خود عمل نمی کنند و به شــدیدترین شیوه مورد بازخواست 
مواجه می شوند ؛ در مقابل سیستم های دولتی،ادارت و از جمله بانک ها 
نیز در صورتی که مشــکالتی برای واحدهای تولیدی ایجاد می کنند 

مورد بازخواست جدی قرار می گیرند.
آنگاه می شــود امیدوار بود تا تحریم های داخلی هم همچون خارجی 
واحدهای تولیدی را تهدید نمی کند و شــعار امنیت سرمایه گذاری و 

رونق واحدهای تولیدی قابلیت دفاع دارد.

1-  برگزاری همایش سرمایه گذاری استان در حال نهایی شدن است. 
گویا این همایش در نیمه دوم سال برگزار خواهد شد. گفتنی است این 

همایش سومین برنامه از این نوع در استان خواهد بود.
2- بازار مرغ هنوز تنظیم نشده است. گویا کم شدن کشتار مرغ دلیل 
این نابه ســامانی است. گفتنی است گویا مرغداران از نرخ اعالم شده 
برای فروش مرغ به کشــتارگاه ها،8850تومان راضی نبوده و از ارائه 
مرغ برای کشــتار امتناع می کنند و کمبود مرغ کشــتار شده دلیلی بر 

گرانی مرغ شده است
3- اســتان در حمل و نقل زائران اربعین حسینی استان هاب خواهد 
بود. گویا قرار اســت زائران چند استان ابتدا به همدان آمده سپس از 
همدان با اتوبوس های آماده شــده به مرز عراق منتقل شوند. گفتنی 
است این اقدام  به افزایش تعداد زائران در استان  در ایام اربعین منجر 

خواهد شد.

کاری کنیم همدان 
مقصد دائمی گردشگران باشد

مهدی ناصرنژاد  «

  این روزها به بهانه تعطیالت بین هفته و اعیاد شــیرین قربان و 
غدیر خم شهرهای اســتان همدان مملو از مسافران هموطنی است 
که فرصتی برای گشــت و گذار به دست آورده اند. اتفاقًا همدان در 
چنین ایامی زیباتر از تمام روزهای ســال به نظر می آید و چراغانی 
خیابان های شهر به مناسبت همین اعیاد با شیوه های بسیار دلفریب و 
خوشایند، شباهنگام جلوه های دلنوازی از هم آمیزی نورهای مهتابی 
و ســرخ و ســبز و آبی و زرد با غوغای رفت و آمد شــهروندان و 

مسافران به نمایش می گذارد. 
دســت کسانی که با حسن ســلیقه و دقت و حوصله شیرینی اعیاد 
اسالمی را با چراغانی اینگونه دو چندان می سازند درد نکند. اما تمام 
قصه زیبایی های خفته و پنهان شــهر زیبــا و مهمان پذیرمان همدان 
با ولوله و شــادی همشــهری ها و میهمان های مســافر به همین جا 
ختم نمی شــود و واگویه های گله آمیزی هم هست که جای تأسف 
برای مردمان خوب اســتان و به ویژه همدان که در ســال های اخیر 
جذابیت ها برای ماندگاری مســافران را از چند ساعت و نصف روز 
به حداکثر یک شــب به چند روز و چند شــب رسانده است باقی 
می گذارد. تدارک زیرساخت های ساده توسط شهرداری ها و سازمان 
میراث فرهنگی برای اقامت شبانه مسافران در سال های اخیر می رود 

تا به ماندگاری مسافرت ها در همدان معنای تازه ای ببخشد.
اما باز هم تمام حرف هایمان این نیســت چون در سال های اخیر به 
موازات افزایش مسافرت های فصلی و مناسبتی به همدان و پیشرفت 
برخی زیرســاخت ها از جمله هتل که خوشــبختانه می رود تا تعداد 
آنان دو رقمی شــود، پدیده ای به نام خانه مســافر هم در همدان رو 
به افزایش اســت که باید قبول کرد بخش اعظم اعتبار گردشــگری 
این شهر پر آوازه به کیفیت فعالیت و درک مسئولیت صاحبان خانه 

مسافرها بستگی دارد. 
پدیده خانه مســافر در هر شهری مانند یک شمشیر دو لبه است و یا 
همان سکه دو رو می باشد که اگر روی خوش آن بیاید برای هر مسافر 
و تازه واردی به شــهر خوشایند و ذهنیت ساز مثبت خواهد بود و یا 
اگر از هر دو دم بزند و ببرد و نابود کند که آن وقت خدایی ناکرده هر 
چه برای رونق گردشــگری در تمام این سال ها رشته ایم، پنبه خواهد 
شد واقعیت امر بســیاری از مسافران که با آنها گفت وگو شده است، 
از قیمت های بســیار سرســام آور و خدمات نامناسب و غیرمسئوالنه 
در اغلب خانه  مســافرها به شدت گله مند و شاکی هستند و خواستار 
نظارت و کنترل در نحوه فعالیت، برخوردهای شخصی دور از ذهن و 
انتظار و همچنین نبود خدمات و امکانات رفاهی در چنین واحدهای 

مجاز و غیرمجاز اقامتی شده اند. 
ــه  ــافرانی ک ــول مس ــل ق ــا و نق ــنیده ها و دیده ه ــاس ش ــر اس ب
ــبتًا  ــی نس ــن ایام ــتند در چنی ــافر هس ــاره خانه مس ــه اج ــر ب ناگزی
ــافرهای  ــه مس ــت در خان ــب اقام ــر ش ــه ه ــل کرای ــلوغ حداق ش
دور افتــاده و حتــی حاشــیه روســتاهای همــدان 300 هــزار 
تومــان اســت کــه انصافــًا عادالنــه نیســت و بیانگــر ســوء اســتفاده 

ــد.  ــافرها می باش ــه مس ــه خان ــان اینگون صاحب
بــه گفتــه یکــی از همیــن مســافران عزیــز کــه از شــهرهای 
خوزســتان کــه بــرای اقامــت ســه روزه بــه همــدان آمــده اســت، 
حــاال 900 هــزار تومــان بــرای ســه شــب اقامــت اســیرانه در یکــی 
خانــه نیمه ســاز بــه کنــار، امــا فقــدان امکانــات بهداشــتی و حداقــل 
یــک حمــام درســت و حســابی بــرای نظافــت و شستشــو در ایــن 
ــی  ــن مکان های ــافر از چنی ــار مس ــل انتظ ــرم، حداق ــای گ روزه
ــی  ــی از پشــیمانی و نارضایت ــق نمی شــود و دنیای ــه محق اســت ک

ــذارد. ــای می گ ــر ج ــافر ب ــرای مس ب
ــت  ــدان اقام ــب در هم ــک ش ــه ی ــز ک ــره نی ــواده 5 نف ــک خان ی
ــرد  ــا می ک ــدا ادع ــه ابت ــه صاحب خان ــد ک ــد بودن ــته اند گله من داش
ــتاندارد  ــات اس ــه دارد و خدم ــای مربوط ــوز الزم از ارگان ه مج
ارائــه می دهــد ولیکــن بعــداً مشــخص شــد بــه طــور غیرقانونــی 
خانــه در اختیــار مســافر قــرار می دهــد و حتــی قســمت خرپشــته 

خانــه خــود را بــه دو مســافر مجــرد اجــاره داده اســت!
شنیدن چنین گالیه هایی از میهمان های عزیزی که به اعتبار نام و سبقه 
همدان به این شــهر مســافرت می کند واقعاً تأسف آور است و جای 
دارد تا مســئوالن امر با برنامه ریزی مدبرانه و قاطعانه شرایطی فراهم 
آورند و به افرادی مجوز دایر ســاختن خانه مسافر بدهند تا به سهم 
خود موجب رونق گردشــگری و مانع خدشــه دار شدن نام و اعتبار 

گردشگری شهرمان باشد.

برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای دولت 
در 25 نقطه همدان

 رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان همدان از برگزاری مراسم بزرگداشت 
شــهیدان رجایی و باهنر در استان خبر داد.حجت االسالم سیدحسن فاضلیان ، اظهار کرد: 
با توجه به دسیســه های منافقان از ابتدای انقالب تا کنون حدود 17 هزار شهید ترور در 

ایران وجود دارد که در این میان شهیدان باهنر و رجایی از جایگاه ویژه ای برخوردارند.
وی افزود: تاریخ نشــان از آن دارد که در میان ادیان الهی، اســالم و در بین کشــور های 
جهان ایران بیشترین قربانیان سیاست ها و اقدامات خصمانه دولت های دنیا به ویژه آمریکا 

غاصب را داشته است.

فاضلیان با بیان اینکه شــهیدان رجایی و دکتر باهنر نیاز امروز و فردای انقالب اســالمی 
اســت، اضافه کرد: این دو شهید بزرگوار اسوه علم و تقوا و در عین حال دولت مردان و 
مدیران مردمی و درد آشنا بودند که وجود چنین خصائلی در کارگزاران نظام اسالمی امری 
ضروری است.رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان همدان با تأکید بر اینکه 
اخالق مدیریتی و ســبک زندگی شــهدا عبرت آموز نسل حاضر و آیندگان است، عنوان 
کرد: شــهیدان رجایی و باهنر در خدمت به انقالب اسالمی، امام خمینی)ره(، محرومان و 
مســتضعفان ذوب بودند.وی گفت: رفتار این دو شهیدان واال مقام در حوزه های یاد شده 
سرمشقی اســت تا کارگزاران نظام در انجام فرامین ولی فقیه زمان، در خدمت به مردم و 
محرومان و در گفتار و کردار عامل به ســیره شهید رجایی و باهنر باشند.فاضلیان یادآور 
شد: بزرگداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر به علت بررسی خیانت منافقان و 

ترور 17 هزار شهید در کشور به ویژه شهدای دولت باید با مشارکت مردم هرچه با شکوه 
و آبرومندانه برگزار شــود.این مقام مسئول با بیان اینکه مراسم شهدای دولت همزمان با 
هشتم شــهریور در 9 شهرستان استان همدان برگزار می شود، خاطرنشان کرد: این برنامه 
با هدف تبیین دیدگاه های شــهیدان رجایی و باهنر در 25 نقطه از اســتان در مصالهای 
نمازجمعه، حلقه های صالحین بســیج، مســاجد، هیئات مذهبی، نشریات استان و شبکه 

استانی صداوسیما برگزار می شود.
وی عنوان کرد: مراسم بزگداشت شــهیدان رجایی و باهنر روز هشتم شهریور ماه رأس 
ســاعت 10 صبح در مسجد مهدیه همدان برگزار می شــود همچنین برگزاری نمایشگاه 
عکس و مســابقات فرهنگی هنری، فضاسازی و ارئه خدمات مختلف توسط دولت های 

ذیربط در از برنامه های جانبی این روز است.

 کاهــش 12 درصــدی متوفیان ســوانح 
رانندگی معادل 2 هزار تن تا پایان سالجاری در 
دســتور کار است. فرمانده پلیس راه کشور  با 
عنوان این مطلب گفت: هر ساله 1۶  هزار تن 
در سوانح رانندگی کشور جان خود را از دست 
می دهند که سهم جاده های برون شهری فوت 

75 درصد است.
ســید تیمور حســینی در نشســت اعضای 
کمیســیون مدیریت اجرایــی ایمنی و حمل 
و نقل اســتان همدان با بیــان اینکه امیدوارم 
شــهریور را به سالمت و کم حادثه پشت سر 
بگذاریم بیان کرد: بــا توجه به در پیش بودن 
اربعین حسینی و باز شدن مسیر خسروی باید 
تدابیر ویژه ای برای پیشگیری از بروز سوانح 

اندیشیده شود.
فرمانده پلیس راه کشــور یادآوری کرد: پیشتر 

زائــران از مرز مهران عازم کربال می شــدند 
بنابراین تمامی برنامه هــای الزم برای ایمنی 
مســیرهای منتهی به این شــهر پیش بینی و 
چالش ها و مشــکالت نیز رصد و حل شده 
بود اما با باز شــدن مرز مهران باید برنامه های 
جدیدی برای این مسیر جدید پیش بینی شود.
سردار حســینی هشــدار داد: از سال گذشته 
هشدارهایی به گوش می رسد که موید افزایش 
شمار متوفیان سوانح جاده ای است که این امر 
موید پایان تاریخ مصرف فعالیت های صورت 
گرفته تا به امروز اســت و باید کارهای جدید 

انجام داد.
وی اظهار داشــت: باید رقم ها و آمارها ارائه 
شده موجب کاهش تصادف شود اما در برنامه 
ها بیش از آنکه به اثر بخشــی توجه شــود به 

کارایی یعنی آمار و ارقام توجه می شود.

فرمانده پلیس راه کشــور بیان کرد: اگر با نگاه 
هزینه - فایده به ســوانح جاده ای توجه شود 
اهمیت اختصاص بخشــی از اعتبارات کشور 
به ایمنی راه ها بیشــتر نمایان می شود چرا که 
هزینه های  آشــکار و پنهان ناشی از تصادف 

برای جامعه و خانواده بسیار زیاد است. 
ســردار حســینی با تاکید بر اینکه در بخش 
حمل و نقل و ترافیکی نمی شــود جزیره ای 
فکر و اقدام کرد افزود: فرهنگسازی و نهادینه 
کــردن رفتارهای صحیــح در زمینه توجه به 
فرهنگ ترافیک در جاده ها بســیار سخت و 
زمانبر است؛ بنابراین باید بر روی نسخه های 
عملــی و اجرایی کار کرد. وی افزود: با توجه 
به اینکه ســهم 90 درصدی برای نقش عوامل 
انسانی در تصادف قائل هستیم ولی با قضاوت 
منصفانه هیچ محکمه ای نمی گوید که حکم 

یک خطــای راننده از جمله رانندگی با حالت 
خسته و خواب آلودگی مرگ است.

رئیس پلیس راه استان همدان ادامه داد: فردی 
که به علت اســتفاده و رانندگی با وسیله غیر 
ایمــن جان می بازد در صورت داشــتن اراده 
و اختیــار، خودروی غیر ایمن را انتخاب نمی 
کرد. ســردار حســینی با تاکید بر اینکه » راه 
باید بخشــنده باشد« گفت: وضعیت مهندسی 
و طراحــی راه باید به گونه ای باشــد که در 
صورت خواب آلودگی راننده، کمترین آسیب 
به وی و دیگر سرنشــینان خودرو وارد شود. 
وی بیان کرد: سه گروه از تصادف ها به عنوان 
شــاخص برای ایمنی به شــمار می روند که 
شــامل واژگونی، خروج خودرو از جاده بعد 
از تصادف و برخورد وســیله نقلیه با ابنیه راه 

است.

فرمانده پلیس راه کشور:

قرار است تا پایان سال ۱2درصد متوفیان رانندگی کم شود

 از جملــه برنامه هایی که مــی توان در 
راستای شــاداب ســازی روحیه شهروندان 
انجام داد ، ایجاد پارک های محله ای است که  
زمینه های مساعد و مناسبی را برای تفریح و 
سرگرمی اهالی و خانواده های محالت  بوی ژه 

محالت با جمعیت باال فراهم می کند .
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 
سه ، شــهردار همدان بیان کرد: استفاده از 
فضاهای باز شــهری جهت ایجــاد اماکن 
فراغت  اوقــات  گــذران  بــرای  تفریحی 
در محــالت از ضروریات توســعه پایدار 
محله ای اســت ، در این محله نیاز اســت 

زیرســاخت های ورزشــی و فرهنگی در 
قالــب پارکهــای محله ای جهــت گذران 
اوقات فراغت با همکاری ســایر دستگاهها 

ایجاد گردد .
صوفی در راســتای رفاه حال شهروندان این 
محله گفت : فضای ســبز مناســب، مبلمان 
پارکــی شــامل : نیمکت ، وســایل بازی و 
مجموعه ورزش صبحگاهی از جمله امکاناتی 
است که در ساخت این پارکهای محله ای به 

کار گرفته خواهد شد .
مدیر شــهرداری منطقه ســه نیز با اشاره به 
تالش جمعی واحدهای ناحیه ســه، فضای 

ســبز، فنی و معاونت خدمات شهری منطقه 
گفت :  ناحیه ســه جانمایی و طراحی پارک 
نواری مسیر سالمت در حاشیه بلوار توحید 
به متراژ حــدود 3000 مترمربع را انجام داده 
است که در حال حاضر نیز عملیات اجرایی 

آن در دست اقدام می باشد .
 وی تصریح کرد : این مســیر دارای نقاشی 
دیواری طی مسیر، تجهیزات و ست ورزشی 
و مسیر دوچرخه سواری می باشد و نخستین 
مسیر ســالمت در شهر همدان است که قدم 
خوبی در راســتای فرهنگ ســازی ورزش 

همگانی است.

همزمان عملیات اجرایی دو بوســتان یاس و 
شــقایق نیز در این محله آغاز شــده است و 
پیش بینی می شــود با تالش جهادی پرسنل 
فنی، فضای سبز، ناحیه سه و خدمات شهری 
در کوتاهترین زمان ممکــن به بهره برداری 

برسد.
مدیر منطقه ســه در پایان خاطر نشــان کرد 
: وجود این فضاها در محالت در راســتای 
شــادابی و نشاط محله ای نقش اصلی داشته 
و می توان به عنوان یکی از شــاخص های 
توسعه ای در راستای توسعه پایدار یک منطقه 

مدنظر قرار گیرد.

شهردار در بازدید از شهرک مدنی خبر داد

آغازعملیات ساخت 3 پارک محله ای 
در شهرک مدنی

 مراسم جشن غدیر همزمان با دهه والیت 
در اداره کل آموزش و پرورش اســتان همدان 

برگزار شد.
به گزارش اداره  اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش اســتان، همزمــان با دهه 
والیت مراسم جشن غدیر  با حضور مدیرکل 
و کارکنان آموزش و پرورش اســتان همدان و 
خانــواده های آنها در محوطه اداره کل برگزار 

شد.
اجرای برنامه های شاد و متنوع از قبیل موسیقی 
زنده، نمایش، مســابقه و ... از بخش های مهم 

این جشن بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان دراین مراسم 
گفت: ســیره عملی امام علی )ع( نسخه شفا 

بخش دنیای متالطم امروز است.
محمــد پــورداود اظهار کــرد: عیدغدیر عید 
جانشینی تک سوار نهج بالغت به جای خاتم 
رسوالن اســت؛ همان امامی که نزدیک ترین 
فــرد به پیامبر )ص( بود، امامی که نامه اش به 

عثمان بن حنیف زبا ن زد عام و خاص است.
پورداود با بیان این که در دنیای امروز که عده 
ای پــوچ انگاری، یأس و ناامیدی را به حیات 
بشــری تزریق می کنند، الزم است تفکر کنیم 
و زندگی بزرگانی چــون حضرت امیر)ع( را 
سرلوحه زندگی خود قرار دهیم، افزود: سیره 
امام علی )ع( نسخه شفا بخش دنیای متالطم 

امروز است.
   وی تصریــح کرد: مــوال علی )ع( نه تحت 

تأثیر جریانات بعد از رسول اکرم )ص( دچار 
گوشه گیری و عزلت شد و نه در ندامت مردم 
و روی آوردن به ســوی او دچار خود بزرگ 
بینی شد؛ بلکه در هر دو وضعیت حضور خدا 
را فراموش نکرد.   مدیرکل آموزش و پرورش 
اســتان گفت: امیرمومنان)ع( کســی است که 
نه دنیا با همه جلوه های دل فریبش توانســت 
فریبش دهد و نه شکست ها و ناگواری ها او 

را ترسانده  و نا امید کرد.
 پورداود با بیان این که امیر مومنان)ع( آن گونه 
که سزاوار دنیاست به او می نگرد، خاطرنشان 
کرد: حیات حکیمانــه و عارفانه آن حضرت 

نشان می دهد که عملکرد درست در زندگی بر 
پایه خداباوری و ایمان گرایی، معنویت، مدارا، 
قناعت و عبودیت بوده اســت و اینها مواردی 
اســت که با ورود به زندگی معمولی موجب 

جذابیت و معنا داری زندگی شده است.
    وی با اشاره به این که رویکرد موال علی)ع( 
به دنیا بــر پایه مواردی چــون ارتباط هدف 
زندگی با معنای زندگی اســت، تصریح کرد: 
تفکر در این مقوله ضروری اســت و آدمی را 
از بحث هدف زندگی و معنای زندگی گریزی 
نیست و انسان های حقیقت جو در پی آگاهی 

یافتن به این دو مقوله اند.

   وی التــزام به هدف خلقت، دل نبســتن به 
دنیــا، حرکــت و پویایــی را از ویژگی های 
زندگی معنا دار در نگاه امام علی)ع( ذکر کرد 
و افزود: هدف از خلقت عبادت است و هدف 
از زندگی باید به سوی خداگرایی باشد و مراد 
از عبادت فقط انجام احکام عبادی نیست، بلکه 
مضمونی است که همه دستگاه های هستی را 

در بر می گیرد.
   مدیرکل آموزش و پرورش اســتان تصریح 
کرد: زندگی که امام علی )ع( معرفی می نماید، 
یک زندگی ثابت و ایســتا نیست، بلکه پویا و 

متحرک است.

مدیرکل آموزش و پرورش  در جشن غدیر:

سیرهامامعلینسخهشفابخش
دنیایمتالطمامروزاست

دست بیماران کلیوی 
در دست 

"هزار دستان"
 در اقدامی نیکو گروه موسیقی سنتی"هزار 
دستان" برای حمایت از بیماران کلیوی همدان 

کنسرت موسیقی اجرا می کند.
گروه موسیقی سنتی" هزار دستان" یازدهمین 
برنامــه خیریه خود را به نفــع بیماران کلیوی 

همدان در تاریخ 29 مرداد ماه اجرا می کند. 
رئیس این گروه موســیقی اظهار داشت: چند 
ســالی هســت که برای حمایــت از بیماران 
خاص کنسرت های خیریه برگزار می کنیم که 

بازخوردهای خوبی داشته است.
جواد مرادیان افزود: در ســال های قبل برای 
کمک به بیماران  مبتال به "ام اس" ســرطان، 
روحی روانی و کلیوی برنامه اجرا کرده ایم که 
پس از این برنامه بسیاری از مردم برای کمک 
های مالی و اهدای عضو بــه بیماران نیازمند 

تشویق شده اند. 

رئیس گروه موسیقی "هزار دستان" خاطرنشان 
کرد: در کنســرتی که به زودی برای حمایت 
از بیماران کلیوی اجرا مــی کنیم چهار گروه 
نوازنــده هنرنمایی می کننــد. وی تاکید کرد: 
این گروه موسیقی از ســال 1375 مشغول به 
فعالیت است و کنسرت های بسیاری در داخل 

و خارج کشور اجرا کرده است.

معاون اقتصادی استانداری خبر داد:
تصویب سایت گلخانه ای روستای عمان 

در کمیسیون لوایح

 ظاهر پور مجاهد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان 
از حضور خود در کمیســیون لویح دولت و تائید و تصویب ســایت 
گلخانه ای روستای عمان شهرستان درگزین به وسعت 30 هکتار در این 
کمیسیون خبر داد. وی افزود: با تصویب این سایت در کمیسیون لوایح 
دولت ، مسئولین اجرایی استان و شهرستان می توانند اقدامات اجرایی و 
واگذاری قطعات شهرک را مطابق مقررات انجام دهند.معاون اقتصادی 
استانداری همچنین با یادآوری جشنواره های گوناگونی که این روزها در 
اســتان در حال برگزاری است مانند جشنواره های مبل و منبت مالیر و 
تویسرکان و نمایشگاه و همایش کیف و کفش همدان، گفت: این برنامه 
ها با همکاری تشکل های غیر دولتی ، انجمن ها و تعاونی های مبل و 
منبت و اتحادیه کیف و کفش استان انجام شده است. پور مجاهد تصریح 
کرد: برگزاری این جشنواره ها و برنامه ها نشان می دهد، مدیریت استان 
به بخش خصوصی، اتحادیه ها و تعاونی ها بها می دهد و امیدوارم آنها 

بتوانند برنامه مناسب ارائه و به کمک دستگاه های استان اجرا کنند.
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تولید بیش از 25۰ تن کلزا در فامنین

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان فامنین از پایان برداشت کلزا در این شهرستان خبر داد 
و گفت: بیش از 250 تن کلزا در این شهرستان برداشت شد.

جعفر کاویانی دلشــاد با بیان اینکه در سال زراعی جاری 221 هکتار از اراضی شهرستان  
به کشــت کلزا اختصاص داشت که در ســطح 215 هکتار عملیات برداشت انجام شد، 
خاطرنشــان کرد: در سال گذشته 175 هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان به کشت 

کلزا اختصاص داشت که 220 تن کلزا از این مزارع برداشت شد.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه شهرستان فامنین از دو بخش مرکزی و پیشخور تشکیل 

شده اســت، یادآور شد: بیشترین سطح زیرکشــت در بخش مرکزی بوده و بیش از 90 
درصد از کشاورزان بخش پیشخور دیم کار قرار دارند. 

کاویانی دلشــاد افزود: امکان کشت کلزا در تناوب با غالت آبی این شهرستان با وسعت 
7500 هکتار الزم و ضروری بوده و امید اســت در ســالهای آینده بیش از پیش شــاهد 
افزایش سطح کشت باشــیم.وی با اشاره به افت عملکرد کلزا در سالجاری، ادامه داد: به 
علت شرایط نامســاعد جوی سالجاری و خسارت آفت سن شاهد افت عملکرد در این 

سال زراعی بودیم که البته این افت عملکرد مختص کلزا نبوده است.
مدیر جهادکشــاورزی فامنین اضافه کرد: امسال مرکز خرید تعاونی روستایی فامنین کار 
خرید کلزا از کشــاورزان را بر عهده داشت در ضمن کشــاورزان در صورت تمایل می 

توانستند محصول تولیدی را تحویل کارخانه روغن خزل در نهاوند دهند.
وی با تأکید بر توســعه کشــت دانه های روغنی در فامنین، تصریح کرد: کشت کلزا در 
شهرستان فامنین سابقه چندین ســاله دارد و توسعه کشت دانه های روغنی با محوریت 

زراعت کلزا از جمله برنامه های مدیریت جهادکشاورزی فامنین است.
کاویانی دلشاد گفت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا در این سال زراعی 34 هزار 
و 400 ریال بوده که مطالبات همه کلزاکاران این شهرســتان پرداخت شــده است.مدیر 
جهادکشــاورزی فامنین یادآور شــد: عقد قرارداد با متقاضیان کشت کلزا در سال زراعی 
99-98 آغاز شده و کشــاورزان می توانند با مراجعه به واحد تولیدات گیاهی شهرستان 

اقدام به عقد قرارداد و تهیه بذر کرده و از خدمات ارائه شده بهره مند شوند.

تویسرکانی ها ۶میلیارد به برق بدهکارند
 مدیر توزیع برق تویســرکان، بدهی مشــترکان به شرکت توزیع 
نیروی بــرق را تاکنون ۶ میلیارد و 500 میلیــون تومان اعالم کرد و 
گفت: درآمد ما از فروش انرژی و انشعاب به دست می آید، پرداخت 
بدهی از ســوی مشترکان منجر به ارائه هر چه بهتر خدمات به جامعه 

هدف خواهد شد.
جلیلوند در نشســت با اصحاب رسانه با اشــاره به عبور از پیک بار 
مصرف برق از 20 مردادماه به بعد اظهار کرد: در تویسرکان با مدیریت 

خوب و انجام اقدامات تشویقی و ترغیبی مشکلی نداشتیم.
 وی با اشــاره به انعقاد تفاهــم نامه هایی با این موضــوع به ویژه با 
کشاورزان گفت: اقدام تشویقی شرکت توزیع  برق در پیک بار برای 
هر کشــاورز با این عنوان که با هر چهار ساعت خاموشی پمپ  آب، 
20 ســاعت برق رایگان به کشــاورزان داده می شد، با استقبال خوبی 

همراه بود.
مدیر شرکت توزیع نیروی برق تویسرکان با اشاره به همکاری تعدادی 
از صنایع در این خصوص با شرکت برق اضافه کرد: جلسات متعددی 
در مناطق  مختلف داشتیم و مشوق های خوبی را به جامعه هدف دادیم 
که استقبال خوبی از سوی مردم شد، البته همکاران ما هم با برنامه دقیق 

تعدیل بار خطوط را انجام دادند.
به گزارش فارس  وی درخصوص پروژه های انجام شده و پیش روی 
شرکت برق با بیان اینکه یک میلیارد تومان توسعه و احداث شبکه های 
جدید و فروش انشــعاب را داشتیم افزود: معموال اعتبارات به ما دیر 
تخصیص داده می شــود؛ اما با این وجود پروژه های بزرگی در دست 

اجرا داریم.
جلیلونــد از آغاز عملیات اجرایی خط دومداره برای ناحیه صنعتی 
فرســفج و کارخانه مهان کاغذ با حــدود یک میلیارد تومان و اخذ 
مبلــغ ۶00 میلیون تومان با پیگیــری نماینده مردم در مجلس برای 
برق رسانی به مسیر گنبد سرابی و قسمتی از سرکان در هفته دولت 

خبر داد.
وی بیان کرد: آغاز عملیات اجرایی حدود 20 کیلومتر شبکه کابل کشی 
در سطح شهرستان که عمدتا در  روستاهای بزرگی مانند سید شهاب 

است، انجام می شود.
مدیر شرکت توزیع نیروی برق تویسرکان با تاکید بر اینکه جابجایی 
شــبکه های برق رسانی داخل روستا طبق قانون بر عهده مجری طرح 
اســت مانند طرح های روستایی که با بنیاد مسکن بوده و در شهر هم 
شهرداری عهده دار آن است خاطرنشان کرد: سال گذشته در قالب یک 
مانــور بزرگ این امر را در یک روز برای حدود 30 روســتا با اعتبار 

یک میلیارد تومان انجام دادیم.
وی با اشــاره به اینکــه با حذف قبض کاغذی از ایــن به بعد تعرفه 
قبوض به صورت پیامک اطالع رسانی می شود، افزود: هزینه قبض های 

کاغذی ماهانه حدود 2 میلیارد می شود ضمن اینکه است.
فایده از کاغذ به محیط زیســت نیز آســیب می زند، اطالع رســانی 
خبرنگاران به منظور جلب مشارکت و همراهی مردم با شرکت توزیع 

نیروی برق ما را یاری خواهد کرد
وی با بیان اینکه قرار بود یک نیروگاه خورشــیدی با سرمایه گذاری 
چینی ها در تویســرکان انجام شود که ســرمایه گذار به دالیلی چون 
تغییرات نرخ ارز و... از کار منصرف شــد اظهار کرد: البته افرادی که 
زمین در اختیارشان گذاشته شده، می گویند همچنان دنبال سرمایه گذار 

هستیم.

آگهیفراخوانداوطلبینعضویتدرهیأتمدیرهوبازرساتحادیههایصنفی
اتحادیه فروشندگان آهن، لوله و لوازم بهداشتی ساختمان، کاشی و سرامیک

علی سلیمانی- رئیس هیأت اجرایی انتخابات

بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی، در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه فروشندگان آهن، لوله و لوازم بهداشتی 
ساختمان و کاشی و سرامیک شهرستان همدان برگزار گردد. لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط 
آنان اعالم گردیده دعوت به عمل می آید از روز شنبه مورخ 98/6/2 لغایت روز شنبه مورخه 98/6/16 به مدت 15 روز کاری )بدون احتساب ایام تعطیل( 
با مراجعه به سامانه iranianasnaf.ir )در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران )انتخابات الکترونیک(/ ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیه های صنفی( 
نسبت به ثبت نام و تکمیل پرسشنامه و بارگذاری تصاویر شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب، مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه و عکس پرسنلی و اخذ کد 

رهگیری اقدام نمایند و با در دست داشتن مدارک ذیل به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند.

شرایطداوطلبین
1(تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

2(اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3(عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس

این  )در  مخدر  مواد  به  اعتیاد  نبود  و  موثر  کیفری  پیشینه  سوء  نداشتن   )4
خصوص استعالم مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر می شود(.

5( نبود اشتهار به فساد 
فاقد سابقه عضویت در  افراد  برای  6( داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
هیأت مدیره اتحادیه )مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش 

و پرورش(.
7( حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

8- داشتن پروانه کسب معتبر دائم: پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که 
تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی 
تغییر  ، واحد صنفی فعال و مکان آن  نداده  اجاره  یا  و  به غیر واگذار  را  خود 

نیافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

مدارکموردنیازثبتنام:
1-دو قطعه عکس 4×3 جدید 

2-یک برگ تصویر پروانه کسب 
3-یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه 

4-یک برگ تصویرکارت ملی 
5-یک برگ  تصویر مدرک تحصیلی )دیپلم به باال(

6-یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت 
مدیره می باشند.

7-آدرس، تلفن و کدپستی منزل و سابقه فعالیت در رسته مربوطه

عبارت صنفی نظام قانون 30 ماده برابر اتحادیهها اختیارات و وظایف
استاز:

الف( ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع 
و  مصوبات  اجرای  ب(  شهرستان،  اصناف  اتاق  به  مشاغل،  برای  الزم  پروانه های 
بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت د( صدور پروانه کسب با دریافت 
تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ه( ابطال پروانه کسب و 
تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری 
از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند مطابق ماده )27( 
این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد و( تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن 
تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب ز( تنظیم 
ترازنامه ساالنه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای 
رسیدگی و تصویب ح( ایجاد تسهیالت الزم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی 
به طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیر دولتی ط( تشکیل کمیسیون های 
و  آموزشی  و  فنی  واحدهای صنفی،  بازرسی  اختالف،  به شکایات حل  رسیدگی 
کمیسیون های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت ی( وصول مالیات، عوارض و هزینه 
خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت 
ک( هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز 
تدریجی کاالها و معامالت عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با 
احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد ل( ارائه 
پیشنهاد به منظور تیین نرخ کاال و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد 
نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و 

تصویب کمیسیون نظارت و...

وظایف هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه برابر ماده 11 اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی 
رئیس:

-انجام کلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیأت مدیره شرکت در اجالس اتاق اصناف، امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه، ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه 
به اتاق اصناف هر سه ماه یکبار، گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه به صورت ساالنه، موافقت یا مرخصی و مأموریت اعضای هیأت مدیره، کسب 
موافقت  رئیس اتاق اصناف برای مرخصی و مأموریت خود، پیگیری فعالیت های توسعه ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره وری و بهبود کسب و کار، پیگیری 

و برنامه های مدون اتحادیه، انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی برابر آیین نامه بند ب ماده 37 قانون نظام صنفی 
نوابرئیس

-در غیاب رئیس اتحادیه )هنگام مرخصی و مأموریت(، نواب رئیس به ترتیب سمت وظایف وی را بر عهده دارند، شرکت در جلسات با هماهنگی رئیس اتحادیه، پیگیری 
و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه 

دبیر 
-تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیأت مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه، هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رئیس اتحادیه 

خزانهدار
-مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه، اظهار نظر در خصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی ساالنه اتحادیه، پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای 

اتحادیه در چارچوب  آیین نامه تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی ، ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیأت مدیره به صورت ماهانه 
بازرساتحادیه

بررسی، بازرسی و تهیه گزارش از عملکرد هیأت مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله در اجرای آیین نامه شرح وظایف بازرس از جمله نحوه صدور، تمدید، تعویض 
و ابطال پروانه کسب در اتحادیه، نحوه اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، نحوه 
اجرای ماده 28 قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه 
دریافتی به ازای خدمات غیرموظف و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد، تشکیل کمیسیون ها، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای مصوبات 
و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت، بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه، بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از 

مبالغ دریافتی اتحادیه  با حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران و...

تاریخانتشار:98/5/28-نوبتاول

بیمه نامه کوثر خودرو بیل مکانیکی به شماره بیمه نامه 
 DBS8TIS709941EG 1397/1010/656468 به شماره موتور
و شماره شاسی 1694 به نام یدا.. چهاردولی به شماره شناسنامه 19 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی فاطمه سوری فرزند علی اصغر به شماره ملی 
0019547897 رشته روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا به شماره 

دانشجویی 9412374017 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.



آگهيمزایده

دهیاری قاسم آباد

دهیاری قاسم آباد در نظر دارد مستند به بند ب ماده 
یک  فروش  به  نسبت  ها  دهیاری  مالی  نامه  آئین   25
دستگاه کامیونت ایسوزو 6 تن مدل 1393 از طریق 

برگزاری مزایده اقدام نماید.
متقاضیان خرید می توانند قیمت پیشنهادی خود را تا 
ده روز پس از انتشار آگهی کتبا به دهیاری اعالم نمایند.

و  شد  خواهد  دریافت  نقد  وجه  فروش  مقابل  در 
پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و هزینه درج آگهی 

در روزنامه به عهده خریدار خواهد بود
قیمت پایه 2/400/000/000 ریال با کاربری 

زباله کش

روابط عمومی شرکت توزعی نیروی 
ن ربق استان همدا

معصومه کمالوند «

 آیین رونمایی مســتند "ورکواز نهاوند" 
جمعه گذشته در تهران برگزار شد.

برنامه ای که چند سالیســت با عنوان های 
مختلف محور ورکــواز نهاوند یک غذای 
محلی کــه ظاهرا چندی پیش ثبت ملی هم 
شــد، به میزبانی موسســه فرهنگی هنری 
علیمرادیــان در میرداماد تهــران برگزار می 

شود. 
محتوای این برنامه دعوت از مسئوالن ارشد 
شهرستان و ســخنرانی و حضور نهاوندی 
های مقیم پایتخــت و چند نفر از بازیگران 
تقریبا مطرح ســینما و تلویزیون اســت که 
بعنوان میهمانان ویژه این مراسم هم دعوت 
می شوند و خروجی خاصی هم از آن دیده 

نمی شود. 
این برنامه نقدها و حرف های قابل شــنیدن 

را بدنبال داشت.
 بنام نهاوند بکام؟!

نخســت؛ مردم می گویند، چرا برنامه به نام 
نهاوند بود و در تهران برگزار شد؟!

اما اینکه نهاوندی هــای مقیم یک جا یک 

روز در سال جمع می شوند حرکت خوبی 
است اما برای چه و نتیجه چه می شود جای 

پرسش دارد. 
مشــابه این برنامــه ها را شهرســتان های 
همجوار و حتی استان های دیگر هم دارند 
و درآن تصمیمات مهم و اتفاق های خوبی 
برای شهرستان رقم می خورد اما از این توقع 
هم که بگذریم این آیین ظاهرا یک دورهمی 
است که گاهی استفاده های سیاسی هم در 
آن می شــود مثال از یک کاندیدای احتمالی 
هم به عنوان میهمانی که تنها اسمش در بنر 
خوش آمد است دعوت می شود و تا پایان 

مراسم هم تماشاگر می ماند. 
از همه این ها گذشــته اصــل مطلب اینکه 
جشــنواره ورکواز و رونمایی از مســتند و 
برنامه های اینچنینی آنقدر در موقعیت فعلی 
شهرستان جایگاهی ندارد که به نام نهاوند و 
در تهران برگزار شود و مسئوالن شهرستان 
را یک روز در تهــران ماندگار کند و حتی 
عذر خواهی هم کنند که آقای اســتاندار در 
این برنامه حضور ندارند! آن هم به میزبانی 
موسسه ای بنام آیت ا... علیمرادیان که یکی 

از علمای مشهور و بنام شهرستان که انتظار 
می رود حرمــت موسســه را متولین نگه 
دارند و دنبال کارهای فرهنگی بزرگ  برای 

شهرستان باشند.
 امام جمعه نهاوند

 بسیار ناراحت و دلخور شدم
امام جمعه نهاوند هم روز شنبه  در شورای 
فرهنگ عمومی شهرســتان از انتشار عکس 
های هنرمندان در جشــن ورکواز نهاوند در 
تهران که در فضای مجازی منتشر شده است 
انتقاد کردو گفت: از موضوع  انتشار عکس 
های بسیار مبتذل چند نفر )بازیگر( با ظاهر 
های نیمه عریان در این مراسم که مربوط به 
نهاوند و در تهران برگزار شده و بنام نهاوند 
است آن هم توسط موسسه ای که بنام آیت 
اله علیمرادیان است ، خیلی به ما برخورد ، 

بسیار ناراحت شدیم.
 به کجا چنین شتابان؟

حجت االسالم مغیثی گفت برخی چه فکر 
می کنند ؟ میخواهند بــا این کارها به کجا 
برســند؟ برخی می خواهند با این کارها به 

کجا برسند و چه چیزی را ثابت کنند؟  

خداونــد به مجریان ایــن برنامه ها عقل و 
فراست دهد و اقال آبروی خودشان را نبرند.

 سهم نهاوند از توسعه؟
این گفته های امام جمعه در شورای فرهنگ 
عمومی بعــد فرهنگی موضوع اســت اما 
موضوع دیگر این برنامه ها که قابل پرداختن 
است اینکه مسئوالن بخودشان بیایند و ببینند 

دقیقا کجای کار هستند؟  
در اســتانی که هر کدام به نوعی ســمت و 
ســوی توسعه را پیش گرفته و با تمام قوای 
داشــته ها و ظرفیت ها در حال پیش روی 
هستند و ابراز وجود، نهاوند دقیقا کجای این 

ماجرا ایستاده است؟ 
وقتی در برنامه ای پشــت تریبون از آمار و 
ارقام ظرفیت و پتانسیل های نهاوند می گوییم 
آیا همانطور هم عمل می کنیم و برای معرفی 

این ظرفیت ها اقدام و حرکتی کرده ایم؟
 جشنواره های نهاوند

 از حرف تا عمل

سیب نهاوند که رتبه اول استان دارد تا تولید 
عسل و بسیاری محصوالت آن یک جشنواره 

در سال فالن برگزار شد و دیگر هیچ. 
قرار بود جشن برداشت سیب برگزار شود تا 
باغدار نهاوندی در بحران نبود صنایع تبدیلی 
محصول سیبش را کنار جاده های ده بوره راه 
با گونی رها نکند و یا استان همجوار با قیمت 
داللی به  کامیون نگیرد و زحمتش بر دوش 

باغدار نهاوندی دوچندان جاخوش کند. 
قرار بود جشنواره توانمندی های  عشایر و 
روستاییان برگزار شود و در سال حمایت 
از تولید داخل حامی و دســت گیر تولید 
کننده بومی باشــیم که لنــگ لنگان چرخ 
توســعه را می چرخاند تا نانی به ســفره 
کارگری آشــنا کند.قرارها بسیار واما آنچه 
منتظر رخ داد آن بودیم فراموشــی وعده 
هــا در غبــار امیدهای دور از دســترس 
مســئوالنی بود که حافظه شــان ظاهرا در 

خواب روزمرگی به سر می برد.
 بزرگان بزرگی کنند

سخن اصلی این است چرا با همه ظرفیت ها 
و شاخصه های مهم این شهرستان، هنوز قدر  
ندانســته ایم و دنبال دیده شدن با کارهای 

کوچکیم؟
اگر بحث از ظرفیت و توانمندی اســت که 
ظرفیت های بسیاری در این شهرستان خاک 
می خورد و دســت آخر هم در غفلت و بی 
توجهی متولیان و بغض نادیده شــدن ها ، 
کوچ می کند. قدم های بزرگی هســت که 

بزرگ تر می خواهد بردارد.
تقویت مجموعه های علیمرادیان

ایــن مرکز فرهنگی که ســال ها پیش  ثقل 
خروجی و کارهــای مهم و بزرگ فرهنگی 
برای شهرســتان در حوزه های مختلف بود 
وسایر شهرستان ها از این مرکز الگو گرفتند 
و در اوج هســتند،  حــاال نبایــد بامیزبانی 
اینچنین برنامه هایی که نقل فضای مجازی 

شد و نقد کاربران و مسئوالن فرهنگی را به 
همراه داشت، قداست نام آیت ا... علیمرادیان 

را به حاشیه کارهای سیاسی تنزل بدهد!
  از پایگاهی المپیک غرب کشور 

تا ویرانه ای فراموش شده
از طرف دیگر حال ناخوش ســرمایه های 
علیمرادیان خیر بزرگ نهاوندی در شهرستان، 
ضرورت توجه به مدیریت این مجموعه را 

تشدید می کند.
اوضاع حاکم درمجموعه ورزشی علیمرادیان 
که روزگاری پایگاه المپیک غرب کشور بود و 
میزبان اردوهای ملی، حاال وضعیت رها شده 
و مدیریت ضعیف آن را به حاشیه و کما برده 
و ایــن ظرفیت بزرگ را در شــرایطی که می 
توانست نهاوند را به قطب میزبانی بازی های 

کشوری تبدیل کند، به قهقرا کشانده است.
مجموعه ورزشی که  این روزها با مدیریت 
چند گانه خود نقل محافل ورزشــی شــده 
امروز در شــرایطی است که حتی در تامین 

حقوق کارگران خود ناتوان مانده است.
خوابگاه و اســتخری که از وزارت ورزش 
مصادره کرده  به تعطیلی کشاند و نتوانست 
آن را تبدیل به سرمایه های این مجموعه کند.
نمونــه ایــن مجموعه در شــرایطی دیگر، 
مجموعه ورزشــی شــهید حاج بابایی شهر 
مریانج اســت که امروز پایگاه و نقطه قوتی 
برای ورزش استان است و متاسفانه با ورود 
و مداخله برخی سیاســیون به ظاهر دوست 
مهندس علیمرادیــان چه در تهران و چه در 
نهاوند مجموعه را به وضعیت اسفناکی دچار 

کرده است.
 یاری کنید

"ورکــواز" تلنگری بود به کســانی که نام 
مسئول و دلسوز را یدک می کشند تا دستی 
برآرند و کاری بکنند پیش از آنکه نهاوند در 
لقلقه زبان ها به غبار فراموشــی ها سپرده و 

مرگ تدربجی اش را ناظر باشیم!

» ورکواز« نهاوند با چاشنی سیاست و غفلت در تهران رونمایی شد

قداستنامآیتا...
راپاسبدارید
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کودتای 28 مرداد
 نقطه تاریک در تاریخ معاصر ایران

 28 مرداد در تاریخ معاصر کشورمان یادآور روزی است که فضای 
سیاسی ایران تاریک تاریک  شد و  در شرایطی که ملت ایران در مسیر 

استقالل طلبی و آزادیخواهی حرکت  در حرکت بود.
کودتای 28 مرداد 1332 در حالی توســط استکبار طراحی و با هدف 
ســرنگون کردن دولت مردمی مصدق به اجرا گذاشــته شد که تقریبا 
یک دهه قبل از آن فضای سیاســی جامعه تحوالت زیادی را به خود 

دیده بود.
اوج تحوالت اسفند سال 1329 بود که در ملی شدن صنعت نفت بروز 
و ظهور داشــت. اتفاق مهمی که بزرگ ترین حرکت ضد استعماری 
دهه 20 بود و نقطه عطفی در تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران 

به شمار می رود.
آنچه در این حرکت تاریخی نمایان شد، نفی استعمار و استقالل طلبی 
ملت ایران بود که در کنار اســتبدادزدایی و مقابله با طاغوت به عنوان 

یک آرمان بزرگ دنبال می شد. 
پس از آن و در دوره نخســت وزیری مصدق نیز همین رویکرد دنبال 
شد تا اینکه دست های پنهان و آشکار استعمار و استکبار با انجام یک 
کودتا دیده شد. هدف کودتا ساقط کردن همان دولتی بود که از یکسو 
استبداد را هدف قرار داده بود و نهایت تالش خود را در جهت محدود 
کردن شاه و سلطنت داشــت و از سوی دیگر با توجه به تجربه ملی 
شــدن نفت و کوتاه شدت دست بیگانگان  از کشور  نگرانی استکبار 

را دوچندان نموده بود. 
کودتا به عنــوان یک اقدام غیرقانونی و البته ضــد ملی تنها ترفند و 
تاکتیک دشمنان ملت بود که سرانجام در 28 مرداد 32  به اجرا درآمد 
و نتیجه آن غروب دولتی بود که به پشتوانه مردم گام های موثری در 

جهت استقالل و آزادی برداشته بود.
امروز کودتای 28 مرداد به عنوان یکی از سندهای مشخص در توطئه 
های استکبار و به طور ویژه دسیسه های آمریکا لکه ننگی در سیاست 

های کاخ سفید به شمار می رود.
اذعــان مقامات آمریکا به این اقدام نابخردانــه که منافع ملی ایران را 
نشانه رفتند، خود گویای حرکت استکباری آنها و  خصومت با ملت 

ایران است.
از سوی دیگر این اتفاق که به نوعی از سوی دشمن زخم خورده رقم 
خورد،  نشــان می دهد که مردم ایران در مسیر آزادیخواهی، استقالل 
طلبی و هویت خواهی خود هزینه های زیادی را متحمل شده است.

با کودتای 28 مرداد 1332 به دوره هر چند کوتاه فضای باز سیاســی 
پایان داده شــد و استبداد پس از 12 سال دوبار برگشت و این بار در 

شکل و شمایل متفاوت و با ابزارهای نوین این فضا بسته شد.
پس از این اتفاق بود که حاکمیت بیش از پیش به ســمت استبداد و 
تمامیت خواهی حرکت کرد و شــاه در قامت یک شــخص مستبد و 

دیکتاتور ظاهر شد.
از سوی دیگر کودتای ســال1332 آغازگر روندی بود که طی آن بار 
دیگر کشورمان جوالنگاه بیگانگان و نفوذ روزافزون آمریکایی ها شد.

این شــرایط پس از کودتا رقم خود اما آنچه توسط ملت و گروه های 
اجتماعی دنبال می شــد همان آرمان استقالل طلبی و هویت خواهی 
بود که گرچه در ســایه حاکمیت استبدادی در سال های بعد از کودتا 
چندان آشــکار نبود اما این روند دیری نپایید و پس از مدتی حرکت 
ملت در جهت این آرمان ســرعت گرفت تا اینکه در انقالب اسالمی 

به منصه ظهور رسید.

شناسایی و حذف عوامل فسادزا 
گام بعدی قوه قضاییه خواهد بود

 دبیر کمیســیون اصل 90مجلس گفت: آقای رئیســی حرکت خوبی را در 
قوه قضاییه آغاز کرده که اقدامات وی موجب امید در جامعه شــده و اینگونه 

حرکت ها اعتماد بیشتر مردم به مسئولین و نظام را در پی دارد.
به گزارش فارس، محمدرضا امیرحســنخانی با اشاره به عملکرد دستگاه 
قضا در برخورد با مفاســد گفت: آقای رئیســی در قــوه قضاییه حرکت 
خوبی را آغاز کرده و درخواســت ما این اســت که این حرکت همچنان 
تداوم داشــته باشــد. وی افزود: ما امروز نیاز به شعار دادن نداریم باید 
کارهــا جنبه عملیاتــی به خود بگیرد و مردم به قدر کافی گوششــان از 
شــعار پر اســت و مانند عملکرد امروز قوه قضاییه بایــد کارها عملیاتی 

شود.  انجام 

نفتکش گریس ۱ در حال ترک جبل الطارق است
 نفتکــش گریس 1 که اوایل هفته مجوز ترک جبل الطارق را پس از یک ماه 

توقیف دریافت کرد، در حال ترک این منطقه است.
 ایــن نفتکــش بدســت تفنگــداران دریایــی انگلیــس بــا ایــن ســوء ظــن کــه 
ــف  ــما توقی ــوریه اســت، رس ــه س ــا علی ــه اروپ ــای اتحادی ــض تحریم ه ناق

شــده بــود.
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران،دیــوان عالی جبل الطارق روز پنجشــنبه 
هفتــه  گذشــته بدون توجــه به درخواســت وزارت دادگســتری آمریکا 
مبنــی بر جلوگیــری از آزادی گریس 1 و تحویل آن به واشــنگتن جهت 
مصــادره، حکم آزادی این نفتکش حامل نفت ایران را صادر کرد. به نقل از 
خبرگزاری اســپوتنیک، نفتکش  گریــس 1 پس از 5 هفته توقیف، در حال 

ترک جبل الطارق است.

اولویت اقتصاد 
حذف ۴ صفر از پول ملی نیست

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: در شرایط موجود 
اولویت ما رسیدگی به موضوعات بسیار مهم تری در حوزه اقتصادی است که 
وقت دولت و نمایندگان بایــد به آن اختصاص یابد، مردم نیز انتظار دارند که 
نمایندگان بتوانند متناســب با شرایط اقتصادی موجود و اولویت های اقتصادی 

تصمیماتی را برای بهبود شرایط اتخاذ کنند. 
بــه گــزارش مهر،محمدرضــا پورابراهیمــی ادامــه داد،حــذف صفــر بــه ســاده 
ــدام   ــن اق ــا ای ــد ام ــی کشــور کمــک می کن ــور حســابداری و پول ســازی ام
عــالج تــورم  نیســت فقــط یــک مواجــه هســت. دولــت هــا بایــد بــه ســمتی 
حرکــت کننــد کــه تضمیــن الزم جهــت عــدم کاهــش ارزش پــول ملــی بــه 

ملــت و مجلــس بدهنــد.

آگهیمزایدهعمومی)نوبتاول1398(

روابط عمومی دانشگاه نهاوند

دانشگاه نهاوند در نظردارد با اجاره غذا خوری دانشگاه جهت تهیه مواد اولیه ،طبخ وتوزیع غذا  موضوع را به پیمانکارواجد 
شرایط ودارای صالحیت واگذار نماید لذا از پیمانکاران دعوت به عمل می اید درصورت تمایل از تاریخ انتشارآگهی جهت 
سایت  به  مزایده  اسناد  دریافت  برای  و  مراجعه  نهاوند(   - بروجرد  کمربندی  )کیلومتر3  نهاوند  دانشگاه  به  ازمحل  بازدید 

دانشگاه نهاوند به آدرسwww.nahgu.ac.ir و یا به دفتر معاونت اداری ومالی دانشگاه نهاوند مراجعه نمایند.

شرایط ومدارک:
1-تضمین شرکت درمزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا نقدا به حساب شماره0109235972001به نام دانشگاه نهاوندنزد بانک 

ملی شعبه 22بهمن واریز نماید.
2-هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.

3-تاکید میگردد ضمانت نامه،مدارک، ورزومه کاری،پیشنهادقیمت در سه پاکت مجزا ارائه گردد.
3-شرکت در مزایده هیچ گونه حقی ایجادنخواهد نمودو دانشگاه در قبول و رد هرکدام از پیشنهاد دهندگان و منتفی نمودن 

آن مختار است.
5-پس از بررسی صالحیت وتوانایی شرکت کنندگان در مهلت مقرر واعالم نتیجه ،برنده مزایده موظف است قراردادرا امضاءنماید.
در غیر اینصورت سپرده شرکت در مزایده به نفع دانشگاه ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میگردد در صورت امتناع نفر دوم 

سپرده وی نیز ضبط ومزایده تجدید خواهد شد.
)م الف 121(   

روزبازگشایی پاکاتمحل تحویل پیشنهادمهلت شرکتمبلغ ضمانتنوع پیمانردیف

دفتر معاونت اداری 500000001398/6/06اجاره غذاخوری1
و مالی

1398/6/09
ساعت10صبح

 وزیر کشــور  با اشــاره به تفاوت ها و 
ارزیابی شاخص های مدیر موفق و ناموفق 
گفت: رویکرد مسئوالن استانداری ها باید 
در چهارچوب خلق ثروت برای مردم باشد 
اســتانداری ها باید توانایی داشته باشند که 
با برنامه ریزی از بهــره وری ظرفیت های 
در شــهرها و روستاها از آب، خاک و هوا 
برای استان خود تولید ثروت کنند.رحمانی 
فضلی ادامه داد، نگاه مسئوالن استان ها باید 
افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش ارزش 
افزوده ها باشــد. ما در برابــر خدا و مردم 
مسئول هستیم. مدیران نسبت به اینکه یک 
فرد گرسنه و یا یک گناهکار که بخاطر نیاز 
مالی خالفی انجام می دهد مســئول است.

وی با تاکید بر ضــرورت تالش و همت 
مســئوالن برای حل مشکالت اقتصادی و 
معیشتی مردم در استان ها گفت: فرمانداران 
و استانداران و روسای بخش های اقتصادی 
اگر  میان مردم حاضر شوند و از مشکالت 
آگاه شوند 70درصد مسایل استان و کشور 
شناسایی و حل می شود.رحمانی فضلی با 
انتقاد به برخــی ادارات و بانک ها در عدم 
پاسخگویی افزود: استانداری ها متولی امور 
هســتند نباید در تعارفات و رو دربایستی 
های ســازمانی گرفتار شوند و با جدیت با 

کوتاهی ها برخورد کنند.
وزیر کشــور تصریح کرد: استانداری باید 

هر کدام در حدود یکصــد واحد تولید و 
اقتصــادی را بی نام آمــاده واگذاری کنند 
مجوز هــای الزم را دریافــت و منابع آن 
را مشــخص و به افرادی که صالحیت و 

تخصص دارند واگذار کنند
. وی در نشســت هم اندیشــی معاونان 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری های 
کشور که در محل وزارت کشور برگزار 
شــد، اظهار داشــت: اســتانداری ها در 
بخش افزایش بهروری، رشــد اقتصادی، 
ســرمایه گذاری  افزایش  بیــکاری،  نرخ 
در اســتان ها باید هدف گــذاری کرده و 
برنامــه کالن را باید به دســتگاه ها ابالغ 
کنند. وظیفــه اقدام و پیگیری هر کدام از 
دستگاه های اجرایی مشخص است و باید 
بر اساس شــاخص های ابالغی گزارش 

دهند.
به گزارش ایرنا، وزیر کشــور با بیان اینکه 
تاکنون نگاه ســنتی به وزارت کشور صرفا 
یک نگاه سیاســی و امنیتی بوده اســت، 
اظهارداشــت: در رویکــرد جدیدوزارت 
کشــور و اســتانداری ها در بســیاری از 
حوزه ها، نقش هماهنگی و هدایتگر ستادی 
دارند. رئیس جمهوری هــم همواره تاکید 
داشتند که وزارت کشور باید به عنوان یک 
نهاد هماهنگ کننده به صورت پیگیر و فعال 

عمل کند.  

رحمانــی فضلــی با اشــاره بــه نقش 
هماهنگی و تسهیل گری وزارت کشور و 
استانداری ها تاکید کرد: استانداری ها باید 
ظرفیت های اقتصادی اســتان را شناسایی 
و ایجاد کننــد و نباید بجای وزارتخانه ها 
و دستگاه های اجرایی، عمل کنند.  وزیر 
کشــور با بیان این که برنامه ریزی کالن 
و تعیین شــاخص ها در ایجاد تسهیالت 
و رفــع موانــع تولید برای اســتان ها به 
عهــده وزارت کشــور و اســتانداری ها 
اســت، گفت: ما باید برنامه داشته باشیم 
و شــاخص های کالن را مشــخص کنیم 
و دســتگاه های اجرایی بر همین مبنا بر 
اســاس شــیوه های دقیق و علمی، عمل 
کننــد و گــزارش کننــد.وی تاکید کرد: 
همه باید با عالقــه و انگیزه و جدیت و 
با برنامه ریزی دقیــق در حوزه اقتصادی 
به ویژه در شــرایط کنونی که اقتصاد به 
معنی امنیت سیاســت، استقالل و جنگ 
اســت باید در مقابل دشمن که جنگ و 
تروریسم اقتصادی را بر ضد مردم ایران 

آغاز کرده، بایستیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: در هفت هشت 
ماه اخیر در ایجاد ثبات و آرامش نسبی در 
کشــور و کاهش برخی قیمت ها افزایش 
تولیــد و نظام توزیع موفق عمل کرده ایم و 
این به معنی موفقیــت در حوزه اقتصادی،  

موفقیت در حوزه امنیت و مقابله با تبلیغات 
روانــی و موفقیــت در حوزه سیاســی و 
استقالل است. اقتصاد ما امروز صرفا معنی 
اقتصادی ندارد و همه ما مسئولیت ویژه در 

حوزه اقتصادی داریم.
 استانداری ها کلینیک ٢۴ ساعته 

درمان اقتصادی راه اندازی کنند
وزیر کشــور اظهار داشــت: هــر کدام از 
اســتانداری ها باید یک واحــد اورژانس 
و کلینیک شناســایی و درمان بیماریهاهی 
اقتصــادی را  24 ســاعته در اســتانداری 
داشته باشــند، و دائم فضا را رصد کند نه 
اینکه هفتگی مســایل اقتصادی را پیگیری 
کند، بلکه باید مــداوم در جریان تحوالت 
و مســایل اقتصادی قرار گیرند.وی گفت: 
اســتانداری هــا بایــد بتوانند بــا آگاهی 
کامل از ظرفیت هــای قانونی امکانات و 
تسهیالت موجود در اســتان ها، کار مردم 
را راه بیاندازنــد، مشــکل تولیدکنندکان و 
کارآفرینان را حل کنند و اگر در این زمینه 
حتی 20درصد هم موفق شوند، چشم گیر 

است که معتقدم با این روش بیشتر از موفق 
خواهند شد.رحمانی فضلی با تاکید بر توجه 
ویژه به بهره وری  گفت: هر اســتانی برای 
حتی چند صدم درصد افزایش بهره وری، 
برای کاهــش مصرف انــرژی باید برنامه 
داشته باشد و اقدامات خالقانه و مبتکرانه و 
جدید را در این زمینه ها جمع آوری و این 
روش های را به دستگاه منتقل و ابالغ کند 
و در نهایت یک بانک اطالعاتی از نتایج و 

دستاوردها ایجاد شود.
وزیر کشــور اســتانهای مرزی و تبادالت 
مــرزی و جزایر را یک ظرفیــت ویژه در 
کشــور توصیف کرد و افزود: در کارگروه 
توسعه استان های شرق و غرب موضوعات 
مختلف مطرح می شود، اما ظرفیت بیشتری 

برای پی گیری وجود دارد
 استارتاپ ها را دولتی نکنید

رحمانی فضلی همچنین با اشاره به نقش 
و جایــگاه شــرکت های دانــش بنیان و 
استارتاپ ها تاکید کرد: استارتاپ ها نباید 
دولتی شــوند، و اگر حتی به این ســمت 

هم حرکت کردنــدو از منابع مالی دولتی 
و رانت استفاده کنند باید مانع بشویم، این 
ها برای ایجاد روش های جدید و چابک 
خدمات راه اندازی می شــوند و اگر در 
جایی مشــکلی داشــتند دولت باید فقط 
هدایتگر و تســهیل گر در حل مشکالت 
اداری آنها باشــد، در حال حاضر هم در 
کشور موفق عمل کرده اند و موانع توسعه 
آنهــا را رفع کند. وزیر کشــور بر تدوین 
بانک اطالعاتی در هر اســتان تاکید کرد 
و افزود: یکــی از نقاط ضعف موجود در 
حوزه سرمایه گذاری اقتصادی، عدم ثبت 
و فقدان صحیــح و دقیق اقتصادی در هر 
استان اســت و ســرمایه گذار به تحلیل 
روشــن در منطقه و استان و کشور ندارد 
تا بتوانــد به آن مراجعه کنــد، این بانک 
باید ایجاد شده و اطالعات آن به صورت 
شــفاف در دســترس عموم قرار بگیرد تا 
ســرمایه گذار عالوه براین آگاهی از نیاز 
داخلی به کاال و آگاهی از قیمت ها میزان 

تحصیل سود را نیز بتواند برآورد کند.

وزیر کشور با اشاره به لزوم راست محور اقتصادی:

ثروتمندشدنمردم
رویکرداستانداریهاباشد

 معاون سیاســی وزیر امور خارجه 
گفــت که تــا زمانی که منافــع ایران 

تامین شود ایران در برجام می ماند.
با اشــاره به حضور   ، مهرداد الهوتی 
ســید عباس عراقچی در جلســه روز 
گذشته فراکسیون مستقلین اظهار کرد: 
در این جلسه عراقچی این موضوع را 
مطــرح کرد که فعالیت های هســته ای 
بین المللی است  ایران دارای مآغازیت 
و تا زمانی که منافــع ایران در برجام 
تامین شــود ایران در برجام می ماند و 
بــا هر تهاجمی مقابل بــه مثل خواهد 

کرد.
وی افــزود: معــاون وزیــر خارجــه در 
ــه  ــن وزارتخان ــرد ای خصــوص عملک
ــه  ــه ب ــه وزارت خارج ــت ک ــز گف نی
آمریــکا  توطئه هــای  شــکلی  هــر 
تدابیــری  و  می کنــد  خنثــی  را 
ــاع  ــاد اجم ــع ایج ــه مان ــیده ک اندیش
ــران  ــه ای ــکا علی ــور آمری ــول مح ح

می شــود و تــا االن هــم تدابیــرش 
ــت. ــوده اس ــق ب ــه موف ــن زمین در ای

به گزارش ایسنا،ســخنگوی فراکسیون 
مســتقلین خاطرنشــان کــرد: در این 
جلسه همچنین راه هایی برای مبادالت 
اقتصادی و فروش نفت ایران مطرح و 
عنوان شد که این تدابیر کمک می کند 
ما نفت خود را بفروشــیم و کاال وارد 

کنیم.

عراقچی: تا زمانی که منافع مان 
تامین شود در برجام می مانیم
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نیش و نوش

خبر

کاهش ثبت نام با گران شدن قیمت تحصیل
 تــورم و نوســانات اقتصــادي طــي چندمــاه اخیــر روي تمامــي 
موضوعــات اثــرات خــود را گذاشــته به طــوري کــه حتــي بخــش 
آمــوزش نیــز تحت الشــعاع قــرار گرفتــه و در امــان نمانــده اســت. 
ــر  ــل ب ــت تحصی ــش قیم ــه افزای ــیب هایي ک ــن آس ــي از ای یک
ــه شــکلي  ــل اســت؛ ب ــرک تحصی ــه ت ــار ب جامعــه مي گــذارد اجب
کــه پــس از افزایــش هزینه هــا برخــي خانواده هــا ترجیــح 
ــیب  ــن آس ــه ای ــوند. البت ــازار کار ش ــدان وارد ب ــد فرزن مي دهن
ــدا  ــود پی ــهر نم ــیه هاي ش ــا حاش ــک ی ــهرهاي کوچ ــتر در ش بیش
ــزان  ــش می ــراي افزای ــود ب ــد ب ــي خواه ــود عامل ــه خ ــد ک مي کن

آســیب هایي کــه در ایــن مکان هــا وجــود دارد.
 تاثیر افزایش قیمت ها بر آموزش

ــا یــک کارشــناس آمــوزش در خصــوص اینکــه  ــه گــزارش برن ب
افزایــش قیمت هــا بــه چــه میــزان تاثیــر بــر آمــوزش دارد، گفــت: 
ــي  ــوزش و حت ــن موضــوع روي آم ــر بســیار ای ــا شــاهد تاثی قطع
ــم  ــد خواهی ــي جدی ــوزان در ســال تحصیل ــام دانش آم عــدم ثبت ن
ــر و حاشــیه هاي شــهرها  ــال در شــهرهاي کوچکت ــراي مث ــود، ب ب
ــاي  ــره دهک ه ــراد در زم ــیاري از اف ــه بس ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب بن
پایین تــر جامعــه از لحــاظ اقتصــادي قــرار مي گیرنــد و در مقابــل 
ــکل  ــا مش ــود ب ــتي خ ــي معیش ــاي اصل ــیاري از نیازه ــن بس تامی
ــود و  ــر خ ــر را ب ــاي دیگ ــد هزینه ه ــوند، نمي توانن ــه مي ش مواج
خانــواده متحمــل کننــد در نتیجــه ترجیــح مي دهنــد کــه فرزنــدان 
ــازار کار در  ــه ســمت ب ــد و آنهــا را ب خــود را از تحصیــل بازدارن

دوره نوجوانــي ســوق دهنــد. 
مهــدی بهلولــي ادامــه داد: امــروزه بایــد پذیرفــت آمــوزش هزینــه 
ــد و  ــي مي کن ــتر خودنمای ــا بیش ــي هزینه ه ــل باق دارد و در مقاب
ــود  ــا وج ــارج ب ــن مخ ــس ای ــد از پ ــراد نمي توانن ــیاري از اف بس
ــن  ــد و آن را تامی ــتند برآین ــوز هس ــه دانش آم ــد ک ــن فرزن چندی
ــه  ــود را ب ــدان خ ــتر فرزن ــه بیش ــد ک ــعي مي کنن ــس س ــد، پ کنن

ــد.  ــي آن اســت ســوق دهن ــد مــالک اصل ــه درآم ــي ک مباحث
شــهر،  حاشــیه اي  مناطــق  در  دانســت  بایــد  داد:  ادامــه  وي 
ــد  ــا نبای ــود و م ــت مي ش ــور یاف ــه وف ــي ب ــیب هاي اجتماع آس
ــفانه  ــا متاس ــزوده شــود ام ــن آســیب ها اف ــداد ای ــه  تع ــم ب بگذاری
ــوزان از  ــیاري از دانش آم ــدن بس ــا و بازمان ــن هزینه ه ــود ای باوج

تحصیــل، آســیبي هاي بعــدي شــکل مي گیــرد.
 شهریه هاي نامتعارف در مقطع پیش دبستاني

ــط در  ــن معضــل فق ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب ــز ب ــه نی ــي در ادام بهلول
ــهریه هاي  ــث ش ــه مبح ــت ب ــیه اي نیس ــک و حاش ــهرهاي کوچ ش
نامتعــارف در مقطــع پیش دبســتاني بــه عنــوان ســرآغاز دوره آموزش 
عالــي پرداخــت و بیــان کــرد: نمي تــوان گفــت کــه هزینه هــا فقــط 
در شــهرهاي کوچــک و حاشــیه شــهرها خــود را نشــان داده اســت، 
هرچنــد تاثیرپذیرتریــن مناطــق ایــن مکان هــا هســتند امــا بــا توجــه 
بــه همــان موضــوع کــه گفتــه شــد آمــوزش هزینه هــاي باالیــي دارد. 
در شــهرهاي بزرگتــر نیــز شــاهد اثرگــذاري آن هســتیم، بــراي مثــال 
شــهریه مقطــع پیش دبســتاني در یکــي از مناطــق تهــران در حــدود 
ســه میلیون تومــان اســت. در نــگاه اول شــاید بگوییــم بــا توجــه بــه 
وضــع اقتصــادي حــال حاضــر هزینــه اي مناســب بــراي نگهــداري و 
ــي  ــا هســتند خانواده های ــن مقطــع باشــد ام ــودکان در ای ــوزش ک آم
کــه نمي تواننــد ایــن هزینــه را تامیــن کننــد و اجــازه رفتــن کــودک 

ــد. ــتاني را نمي دهن ــه پیش دبس ــود ب خ
ــري  ــه مبحــث جلوگی ــز ب ــه نی ــي در ادام ــناس آموزش ــن کارش ای
ــان  ــت و خاطرنش ــوص پرداخ ــن خص ــران در ای ــل دخت تحصی
کــرد: در گذشــته بســیاري از عوامــل فرهنگــي باعــث جلوگیــري 
ــاس  ــا براس ــیاري از خانواده ه ــد و بس ــران مي ش ــل دخت از تحصی
را  دختــران  تحصیــل  اجــازه  آموزه هــاي ســنتي  از  بســیاري 
ــوز  ــن موضــوع هن ــز متاســفانه ای ــد، در حــال حاضــر نی نمي دادن
هــم در بســیاري از مناطــق مختلــف کشــور وجــود دارد و شــاهد 
ــران  ــد دخت ــازه نمي دهن ــه اج ــتند ک ــي هس ــتیم خانواده های هس

ــد. ــل دهن ــه تحصی ــي ادام ــس از مقطع خــود پ

همدان پیام: هیچ واحد تولیــدی در همدان به خاطر تحریم ها تعطیل 
نشده است 

 به خاطر سوراخی جیب مردم تعطیل شده !!
فــارس: کلنگ زنی و افتتاح 5 پروژه ارتباطات و فناوری اطالعات در 

تویسرکان 
 این کلنگ طالیی رو بنگهدارید دکورسه سال دوباره الزم میشه!!

جام جم:اجازه نمی دهیم مرغ گران شود 
 ولی به نظر میرســه مرغ ها خودشون خجالت می کشن قدم به 

پله های بعدی بزارن!!
نوید لرستان: یاس و نا امیدی مردم از دولت تدبیر و امید 

 قراره دولت بهشون کوپن امیده بده ؟!
صدای زنجان: اعتقادی به برگزاری جداگانه جشنواره آش نداریم

 حبوبات هم به جشنواره پیوست!!
همشهری: ابراهیمی بمب جدید پدیده؟

 نگران نباش تا شب چهارشنبه سوری منفجر نمیشه
ایران: چه خبر از آهوی شیراحمد؟

 رفته جنگل برای بچه هاش غذا بیاره 
زنگان امروز: حافظ شیرازی از منظر گوته آلمانی 
 حافظ هم هوای سفر خارجی به سرش زد؟!

همشهری: دود سفید در اردوگاه آبی 
 بدون شرح

صدای آزادی: فضای مجازی در کرمانشاه قهوه خانه ای اداره می شود 
 روشی جدید برای تفریح

ندای توی:22 روز تا اتمام قاچاق بنزین 
 صادر کنندگان بنزین21 روز وقت دارید

تسنیم: فرودگاه همدان میزبان پروازهای عتبات عالیات می شود 
 اگه هواپیماهاش پنچر نشه 

زنگان امروز:تجارت تلخ
  شکالت هم دارن؟ 

آوای ماکو:چطور حساب های بانکی کاربران ایرانی از ترکیه خالی می شود
 با رمز سوم 

8 هزار پرستار برای بیمارستان های 
تازه تاسیس جذب می شوند

 مدیرکل دفتر توانمندســازی و بهبود سرمایه ای معاونت پرستاری 
وزارت بهداشــت گفت: بیشتر 8 هزار پرستار پیمانی برای بیمارستان 
هــای تازه احداث شــده جذب می شــوند. زیرا در ســال های اخیر 
بیمارستان های زیادی افتتاح شــد و نیروهای پرستاری از بخش ها و 
قسمت های دیگر تامین می شدند که کمبود نیروی پرستاری در بخش 

های دیگر اتفاق می افتاد.
احمد نجاتیان در گفت و گو با ایرنا درباره استخدام نیروهای پرستاری 
در وزارت بهداشت افزود:  امسال در کل گروه های مورد نیاز وزارت 
بهداشت حدود 9 هزار مجوز اخذ شده که اکثر این موارد که نزدیک 

به 8 هزار نفر هستند را پرستاران تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: ساالنه به جذب حدود 9 تا 10 هزار نیروی پرستار نیاز 
داریم تا در مدت 4 تا 5 سال آینده بتوانیم کمبودهای موجود در زمینه 

نیروی پرستاری را در کشور جبران کنیم.
نجاتیان بیان کرد: قرار بر این بود که مجلس شورای اسالمی ساالنه 9 
تا 10 هزار مجوز استخدام به پرستاری بدهد که با توجه به مشکالت 
موجود، در سال جاری حدود 8 هزار مجوز برای جذب پرستار محقق 
شده اســت.مدیرکل دفتر توانمندســازی و بهبود سرمایه ای معاونت 
پرستاری وزارت بهداشت اظهار داشت: مجوز استخدام پرستار برای 
ســال آینده هم اخذ شــده و پیگیری های الزم در این زمینه در حال 
انجام اســت. البته ساالنه وزارت بهداشت نیروی پرستاری جذب می 
کرد، اما این نیروها به صورت شــرکتی بوده و پایدار نبودند و امسال 
با شــرایط جدید، نیروهای پیمانی پرســتار وارد سیستم می شوند تا 
کمبودها جبران شود.وی درباره زمان اعالم فراخوان و برگزاری آزمون 
برای نیروهای پرســتاری نیز گفت: امیدواریم تا قبل از پایان نیمه اول 
سال، فراخوان جذب نیروهای پرستاری اعالم و امتحان در مهر یا آبان 
امسال برگزار شود. البته امتحان توسط سازمان سنجش برگزار می شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس از استخدام  8 هزار نیروی پرستاری خبر داده است.

حمایت مالی بنیاد نخبگان از رتبه های زیر ۱۰ کنکور
 مشــاور معاون علمی وفناوری رئیس جمهور از حمایت مالی بنیاد ملی نخبــگان از رتبه های زیر 10 کنکور خبر داد و گفت: این 
حمایت مالی یک ساله خواهد بود و در صورت حفظ برتری حمایت ها و تسهیالت بنیاد تا پایان دوره تحصیلی و حتی فارغ التحصیلی 

ادامه خواهد داشت.
علی وطنی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به جزئیات حمایت های بنیاد ملی نخبــگان از رتبه های برتر کنکور 98، اظهار کرد: 
دانشــجویان نمونه و برتر از همان روز اول تحت پوشــش حمایت های بنیاد ملی نخبگان قرار می گیرند و این حمایت ها )تامین 
هزینه زندگی،  مســکن،  اشــتغال و غیره( به شرط اینکه افراد افت تحصیلی نداشته باشند و معدل آن ها باال باشد، در تمام دوران 

تحصیل ادامه دارد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال برترین های کنکور با حفظ شرایط برتری می توانند به عنوان دستیارهای آموزشی در دانشگاه ها مشغول 

به کار باشند و حتی این افراد به راحتی می توانند جذب شرکت های دانش بنیان شوند. 

کاهش گفتگوی خانواده های ایرانی
 از 2 ساعت به 2۰ دقیقه

 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه بسیاری از فرزندان و سالمندان ما امروز احساس تنهایی می کنند، گفت: 
این به دلیل خال موجود در مهارت های ارتباطی اســت به طوری که در خانواده های ایرانی گفتگو در طول روز از 2 ســاعت در حال 

حاضر به کمتر از 20 دقیقه رسیده است.
معصومه ابتکار، مهمترین کارکرد خانواده را موضوع حمایتی و فراهم کردن زمینه های آرامش و آســایش اعالم کرد و افزود: باید به 

سمت گفتگوی ملی با ارتقای مهارت اعضای خانواده حرکت کنیم.
وی بــه ازدواج در ســنین کودکــی اشــاره و اظهــار کــرد: هــر چنــد ایــن موضــوع در کشــور بحرانــی نیســت امــا حتــی یــک مــورد 
ازدواج در ســنین پائیــن بــرای مــا خوشــایند نیســت بــر ایــن اســاس  تــالش می کنیــم تــا ممنوعیــت کــودک همســری را در گــروه 

ســنی زیــر 13 ســال بــه مجلــس ارائــه و در ایــن زمینــه براســاس مصوبــه قانونــی برنامه هــا اجرایــی شــود.

پروین سلیمی «

 همــدان در ردیــف 12 اســتان برتر 
کشوری ،در کسب رتبه اولی های کنکور 
قرارگرفته اســت وبار دیگر جوانان دیار 

بوعلی سینا افتخار آفریدند.
این روزها نتایج کنکور رکن اصلی مباحث 
و محافل اســت ، بر همین اساس از دانش 
آموزی  در اســتان همدان تجلیل شد ، که 
از خروجی های برتر دبیرستان ) خیر ساز 
(نمونه دولتی حضرت آمنه )س( اســت. 
توانســته با اراده وپشتکار سرنوشت خود 
را تغییر داده و برای خانواده و اســتان خود 
افتخار آفرینی نماید. ســیده آمنه موسوی 
لقمان در بدو ورود به دبیرســتان حضرت 
آمنه س، علی رغم قبولی در رشــته علوم 
ریاضی ، به جهت عالقه ، تغییر رشته داده 
و در رشته علوم انسانی مشغول به تحصیل 
شد.شایان ذکر است که وی موفق به حفظ 
11 جزء از قرآن کریم نیز می باشد. امسال 

اســتان همدان در ردیف 12 اســتان برتر 
کشوری در کســب رتبه اولی های کنکور 
قرار گرفته اســت. مدیــر کل آموزش و 
پرورش استان همدان با بیان موضوع فوق 
، اولویت های دستگاه تعلیم وتربیت وسند 
تحول بنیادین را در ادغام شــدن سه مثلثی 
دانست که جوهره اصلی آن تربیت نیروهای 
متخصــص ، بها دادن بــه حرفه آموزی و 
همچنین بــا پرورش و آمــوزش تکمیل 
میشــود ، گفت : خدا محــوری ، اجتماع 
محوری ، زیبایی شناختی و هنر آموزی از 
اولویتهای نظام آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است .در این مراسم مدیر دبیرستان 
نمونه حضرت آمنه )س( گفت : دبیرستان 
این دبیرستان توســط مرحوم دکتر حبیب 
لباف و بانو مدیا خلج امیرحسینی در سال 
1384 تاســیس شده اســت، که 410 نفر 
دانش آموز در سه رشته تحصیلی تجربی ، 
ریاضی و انسانی مشغول به تحصیل هستند 

.وی علت موفقیت این دبیرستان را مرهون 
تالش و پشــتکار مضاعف دانش آموزان ، 
وجود نیروهای متعهد و توانمند در عرصه 
های آموزشــی و اجرایــی و برنامه ریزی 
مدون دانست و اعالم نمود: این دبیرستان 
نه تنها در قبولی دانش آموزان هر سه رشته 
در کنکور سراسری موفق بوده است. بلکه  
رتبه های کشــوری و استانی متعددی در 
زمینه های المپیاد ، جشــنواره ها، فعالیت 
های پژوهشــی، قرآنی، هنری ، فرهنگی و 

مذهبی ...کسب نموده است.
وی عنوان کرد: در کنکور 98 ، در رشــته 
ریاضی ، از 20 نفر دانش آموز 10 نفر موفق 
به کسب رتبه های 2 و 3 رقمی شده اند و 
در رشــته انسانی از 50 نفر دانش آموز 18 
نفر موفق به کسب رتبه های تک رقمی ، 
دو رقمی و سه رقمی شده اند همچنین در 
رشــته تجربی سه نفر موفق به کسب رتبه 
سه رقمی شده اند و بقیه دانش آموزان نیز 

با کســب رتبه های خوب در دانشگاهای 
معتبر دولتی پذیرش خواهند شد.

در مراسم تجلیل ازدانش آموز  دارنده رتبه 
4 کشور  لحظات خوبی خلق شد .

والدین و اقــوام دانش آموز ســیده آمنه 
موسوی لقمان ، تا دبیرستان وی را همراهی 
کــرده و مســئولین اداره کل آمــوزش و 
پرورش اســتان همدان و مسئولین  ناحیه 
یک شهرستان همدان ، اعضای انجمن اولیا 
و مربیــان ،دبیران  و عوامل اجرایی از وی 

استقبال گرمی به عمل آوردند.
ســیده آمنه موســوی لقمــان ، عالوه بر 
قدردانــی از دبیران خود ، از روش مطالعه 

اش در طول سال تحصیلی گفت:
ابتدای ســال دهم و یازدهم روش درس 
خواندنم این گونه بود که کتابهای درسی 
را با دقت و با روش نکته برداری کنکوری،  
مطالعه می کردم و سال دوازدهم نیز به طور 

جدی تر، این شیوه را ادامه دادم .

وی افزود:  در هیچ کالســی تقویتی بجز 
کالس های  درسی دبیرستان حضرت آمنه 
)س( شــرکت ننموده و تنها کتب درسی 
دوران دبیرســتان مورد مطالعــه من بوده 
اســت.  موسوی لقمان در ادامه ی  مراسم 
تجلیل ، با تقدیم شاخه گل ، از پدر ومادر ، 

دبیران و عوامل اجرایی قدردانی کرد. 
و هدایایی به رســم یادبــود از طرف خیر 

محترم بانو مدیا خلج امیرحسینی ،  رئیس 
ناحیه یک و دبیرســتان حضرت آمنه س ، 
به وی اهدا شد.الزم به ذکر است مدیر کل 
آموزش و پرورش استان همدان قول تقدیم 
یک هدیه ارزشمند و نفیس در مراسم ویژه 
ای که به همین مناسبت برگزار خواهد بود 
را به ســیده آمنه موسوی دانش آموز  برتر 

کنکور استان همدان داد.  

علی حیدری «

 یکی از مهم ترین عناصر ســازنده حیات 
اجتماعی انسان ها عدل و دادورزی و پرهیز از 
ظلم است. شاید در گام نخست این طور به نظر 
برسد که عدالت ورزی فقط متوجه حاکمان و 
رهبران جوامع است و دیگر شهروندان سهمی 
از این مقوله ندارند. بدون اینکه بخواهیم این 
واقعیت را انکار کنیم، اما تصور دقیقی نیست 
اگر چنین بیندیشیم که عدالت مختص حاکمان 
اســت. به بیان دیگر، هر فردی در مناســبات 
خویش نیاز به رعایت عدالت دارد و نســبت 
به اعضای خانواده خود، همسایه ها، همکاران، 
همکالسی ها و ســایر اعضای جامعه ملزم به 
دادورزی و پرهیز از ظلم و ستم است. بنابراین 
توجه نمودن به مقوله عدالت و اهتمام به تحقق 
آن، از بایسته های هریک از شهروندان جامعه 
اســت و نمی توان در این میان استثنایی قائل 

شد.
هنگامی کــه ســخن از امیــر مؤمنــان علی 
علیه الســالم و غواصــی در اقیانــوس عمیق 
کالم ایشــان برای دســتیابی به الماسی به نام 
عدالت می شــود، دو حس متفاوت به انسان 
دســت می دهد.  اول اینکه بسیار مایه مسرت 
می شود وقتی که مشاهده می کنیم مقوله عدالت 
جایگاه بسیار واالیی در اندیشه علوی دارد و 
ما شیعیان چنین امامی هستیم. حس شرمساری 
از سوی دیگر بدین جهت که دقت و حساسیت 
بســیار باالی آن امام همــام در رعایت مقوله 
عدالت، ما را در این اندیشــه فرومی برد که با 
این ســهل انگاری هایی که اکثریت ما مدعیان 
شیعه گری در زمینه رعایت عدالت داریم، آیا 
می تــوان خود را پیرو راســتین آن امام همام 

قلمداد کنیم!؟ 
به هــر جهت می کوشــیم نگاهی به ســیره 
امیرالمؤمنین علی علیه السالم در جهت تحقق 
عدالت اجتماعی داشته باشیم. باشد که خود نیز 

بتوانیم بیش ازپیش در این مسیر گام برداریم. 
عدالت به صورت یک فلسفه اجتماعی اسالمی 
موردتوجه موالی متقیان بوده و آن را ناموس 
بزرگ اســالمی تلقی می کرده و از هر چیزی 
باالتر می دانسته است. سیاستش بر مبنای این 
اصل تأسیس شــده بود، ممکن نبود به خاطر 
هیچ منظــوری و هدفی کوچک ترین انحراف 
و انعطافی از آن پیدا کند. همین امر، مهم ترین 
عاملی بود که مشــکالتی زیاد برای ایشــان 
ایجــاد کرد. امام علی )ع( به یکی از مهم ترین 
چهره های قضایی آن زمان یعنی »شریح قاضی« 

چنین می نویسد:

بــه من خبر دادند که خانه ای با هشــتاد دینار 
خریده ای، و ســندی برای آن نوشــته ای، و 
گواهانی آن را امضا کرده اند! ای شریح! به زودی 
کسی به ســراغت می آید که به نوشته ات نگاه 
نمی کند، و از گواهانت نمی پرســد، تا تو را از 
آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بســپارد. ای 
شریح! اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران 
یا با پول حرام نخریده باشی، که آنگاه خانه دنیا 

و آخرت را ازدست داده ای. 
امام علــی)ع( در نامه دیگری خطاب به یکی 
از فرمانداران حکومت خویش به نام زیاد بن 
ابیه بــا ادبیات تندی وی را از خیانت بر حذر 

می دارد:
همانا من، به راســتی به خدا سوگند می خورم، 
اگر به من گــزارش کنند که در اموال عمومی 
خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت 
گیرم که کم بهره شــده، و در هزینه عیال، در 

مانده و خوار و سرگردان شوی!
یکی از مهم ترین اقدامات امیر مؤمنان علی)ع( 
اقداماتی در جهت برقراری عدالت اجتماعی و 
توزیع عادالنه ثروت عمومی جامعه بود. امام 
علی)ع( حتی زمانی که مســؤولیت رسمی در 
حاکمیت نداشتند و عمر بن خطاب در رأس 

کار بود، وی را چنین نصیحت می کرد:
سه چیز است که اگر آن ها را به خاطر بسپاری 
و بــدان عمل کنی، از چیزهایــی دیگر تو را 
کفایت می کند و اگر آن هــا را رها کنی، چیز 
دیگــری غیر از آن ها تو را ســودمند نخواهد 
بود.عمر گفت: ای ابوالحســن، آن ها کدم اند؟ 
حضرت فرمــود: اجرای حّد بر نزدیک و دور 
)خودی و غیرخودی(، حکم بر پایه کتاب خدا 
در هنگام خشنودی و خشم و تقسیم عادالنه 
بین سرخ و ســیاه. عمر به حضرت فرمود: به 

جانم سوگند که کوتاه و رسا سخن گفتی!
امام علی )ع( ســفارش هایی کــه کارگزاران 
خویش داشــت همواره به لزوم فقرزدایی در 
جامعه اسالمی توسط حاکم تأکید می ورزید. 
در یکی از نامه های مهم نهج البالغه، ایشــان 
خطاب به مالک اشــتر، زمامدار مصر، چنین 

می نویسد: 
پس برای خدا پاســدار حّقی باش که خداوند 
برای این طبقه معیّن فرموده اســت: بخشــی 
از بیت المال، و بخشــی از غّله های زمین های 
غنیمتی اسالم را در هر شهری به طبقات پایین 
اختصاص ده، زیرا برای دورترین مســلمانان 
همانند نزدیک ترین آنان سهمی مساوی وجود 
دارد و تو مســئول رعایت آن می باشی... مبادا 
ســر مستی حکومت تو را از رسیدگی به آنان 

بازدارد، که هرگز انجام کارهای فراوان و مهم 
عذری برای ترک مســئولیت های کوچک تر 
نخواهد بود. همواره در فکر مشــکالت آنان 
باش، و از آنــان روی بر مگردان، به ویژه امور 
کســانی را از آنان بیشتر رســیدگی کن که از 
کوچکی به چشــم نمی آیند و دیگران آنان را 
کوچک می شــمارند و کمتر به تو دسترســی 

دارند.
اما یکی از لحظات حســاس و سرنوشت ساز 
در اجرای عدالت برای هر یک از ما انســان ها 
زمانی اســت که فردی از خویشــان خود را 
نیازمنــد می بینیم و چنیــن می پنداریم که در 
این شــرایط می توان از حقوق عمومی مردم 
برای این منظور اســتفاده کرد. در محضر علی 
علیه السالم می آموزیم که عدالت ورزی تا چه 
اندازه حســاس و طاقت فرساســت! آنگاه که 
عقیل، برادر ناتوان و نیازمند چنین درخواستی 

دارد:
به خدا عقیل را دیدم پریش و سخت درویش. 
از من خواست تا منی از گندم شما بدو دهم، 
و کودکانش را دیدم از درویشی موی ژولیده، 
رنگشان تیره گردیده گویی بر چهره هاشان نیل 
کشیده، و پی درپی مرا دیدار کرد و گفته خود 
را تکرار. گوش به گفته اش نهادم، پنداشت دین 
خود را بدو دادم، و در پی او فتادم، و راه خود 
را به یکسو نهادم. پس آهنی برای او گداختم، 
و به تنش نزدیک ساختم، چنان فریاد برآورد، 
کــه بیمار از درد. نزدیک بود از داغ آن بگدازد 
و قالب تهی ســازد. او را گفتم نوحه گران بر 
تو بگریند، گریستن مادر به داِغ فرزند! از آهنی 
می نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته 
و مرا به آتشی می کشانی که خدای جبارش به 
خشــم گداخته؟ تو بنالی از آزار و من ننالم از 

سوزش خشم کردگار؟!
آری! در عدالت ورزی موال علی علیه الســالم 
اندکی راهی برای مســامحه نیســت. عظمت 
شخصیت ایشــان به قدری اســت که نه فقط 
شیعیان و مسلمانان که جرج جرداق مسیحی 
نیز تمام قد به احترام می ایســتد و این گونه در 

مدح دادگری امیر مؤمنان علی)ع( دادِ ســخن 
می دهد:

»هیچ جای شگفت نیست که علی دادگرترین 
مردم باشد، بلکه اگر چنین نبود جای تعجب 
بود! داســتان علــی در موضــوع عدالت، از 
یادگارهای پرارزشی است که مقام انسانیت و 
روح انسانی را شرف می بخشد. امام در موقع 
محاکمه یا اجرای عدالــت، بین خود و توده 
مردم فرقی نمی گذاشــت، بلکه برای آرامش 
روح خویــش، در صورت لــزوم در محاکمه 
شرکت می کرد. به همین سبب، علی وقتی که 
زره خــود را در نزد یک مرد عادی مســیحی 
پیــدا کرد، او را به پیش یکــی از قضات بنام 
ُشــریح برد تا موضــوع را در آنجا حل کنند. 
هنگامی که هردو در برابر قاضی قرار گرفتند، 
علی گفت: این زره من اســت و من آن را نه 
فروخته ام و نه به کســی بخشیده ام! قاضی از 
مرد مسیحی پرسید که درباره ادعای پیشوای 
مسلمانان چه می گویی؟ عرب مسیحی گفت: 
این زره از آن من است و البته من امیر مؤمنان 
را دروغ گــو نمی دانم! قاضی به ســوی علی 
برگشت و پرسید: شما گواه و دلیلی دارید که 
این زره مال شماســت؟ علی خندید و گفت: 
شــریح راســت می گوید، من گواهی ندارم. 
شریح زره را به مرد مســیحی داد و او به راه 
افتاد و امیرالمؤمنین به او می نگریست، ولی آن 
مرد چند قدمی بیشــتر نرفته بود که برگشت 
و گفت: من شــهادت می دهم کــه این گونه 
داوری از داوری های پیامبران اســت. پیشوای 
مســلمانان مرا به نزد قاضی می آورد و قاضی 
بر ضد او حکم می کند! و سپس گفت: به خدا 
زره از آن توســت، و من در ادعای خود باطل 
بودم. پس ازآن این مرد از باوفاترین سربازان و 
بهترین یاران علی شــد و در ماجرای نهروان 

برضد خوارج در کنار علی ایستاد.
*منابع
بروجردی، حسین، منابع فقه شیعه، ترجمه مهدی 
حسینیان قمی
جرج جرداق، امام علی )ع( صدای عدالت انسانی، 
ترجمه خسروشاهی
شریف الرضی، نهج البالغه، ترجمه سید جعفر شهیدی
شهید مطهری، بیست گفتار

عدالتاجتماعی
درآینه
والیتعلوی

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان:

بار دیگر جوانان دیار بوعلی سینا افتخار آفریدند  
■  دانش آموز همدانی حائز رتبه 4 کشوری، از معلمان خود تقدیر و تشکر کرد

بیمه نامه خودرو سواری پژوپارس به شماره بیمه نامه 
1110/587410/97/000399 به شماره موتور 12690002465و شماره 

شاسی NAAN41DC9BE609710 به نام احمدعلی پاشائی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اقتصـاد

نگاه

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

عیدی مخابرات به مناسبت قربان تا غدیر

 مدیرعامل شــرکت مخابرات منطقه همدان از ارائه بسته های اینترنتی به مناسبت عید 
قربان تا غدیر خبر داد و گفت: قبوض کاغذی مخابرات از مهرماه حذف می شود.

محمدعلــــی گرزین از ارائه بسته های اینترنتی به مناسبت عید قربان تا غدیر خبر داد و 
اظهارکرد: بســته های »فوتون ADSL قربان تا غدیر« شرکت مخابرات با هدف برآوردن 
نیاز به مصرف ترافیک باند پهن بیشتر با هزینه کمتر برای مشتریان و همچنین ایجاد حس 

رضایت بین مشتریان ارائه می شود.
وی با بیان اینکه مشتریان فعال از طریق سامانه 2020 یا مراجعه حضوری و یا پنل خود در 

سامانه نسبت به فعال سازی بسته های طرح اقدام کنند گفت: زمان ارائه سرویس از ساعت 
24 ، 19 مردادماه تا ساعت 24، یکم شهریورماه است.

مدیرعامل شــرکت مخابرات منطقه همدان با تاکید به اینکه این بســته قابل اســتفاده 
برای تمام مشــتریان موجود اینترنــت باند پهن مخابرات ایران اســت افزود: اطالع 
 SMS و همچنین UpـPop رســانی بســته ها از طریق پنل مشــتری و به صورت

انجام خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: به محض فعالسازی طرح اولویت اول مصرف مشتری به صورت 

اتوماتیک به بسته اینترنت زماندار قربان تا غدیر 98 تغییر پیدا می کند.
گرزین با اشاره به اینکه پس از پایان حجم و یا زمان طرح مصرف عادی مشتری بر اساس 

سرویس اصلی از سر گرفته می شود گفت: در تمام سرویس های موجود اینترنت مخابرات 
ایران تغییری در زمان قرارداد مشتری به وجود نمی آید.

وی در ادامه بیان کرد:  از مهرماه قبض کاغذی تلفن چاپ نمی شــود و مشترکان می توانند 
در سایت  www.Tci.ir اطالعات الزم را به دست آورند.

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه همدان خاطرنشان کرد: در این طرح افراد با داشتن 
اکانــت »مخابرات من« قدم به دنیــای جدیدی از امکانات می گذارنــد که می توانند 
حســاب خود را کنترل کرده و از مزایایی نظیر مشــاهده ریزمکالمات، مشــاهده ریز 
مصرف  پرداخت راحت قبض، مدیریت مصرف ADSL و فعالســازی سرویس های 

تلفن ثابت بهره مند شوند.

ارایه برنامه های جدید کارت سوخت 
در هفته آینده

 ســخنگوی شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی گفت: هفته آینده 
برنامه های جدیــدی را برای اجرای 
طرح الزام استفاده از کارت سوخت 
شخصی در نظر داریم که در روزهای 

آتی اطالع رسانی خواهد شد.
 فاطمه کاهی درباره برنامه شــرکت 
ملی پخش برای اجرای جدی تر طرح 
الزام کارت ســوخت شخصی اظهار 

کرد: در حال حاضر کارت سوخت جایگاه داران برای سوخت رسانی 
در سراســر کشــور وجود دارد، اما قصد تغییر و تحوالت در شرایط 

فعلی را داریم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود و  در پاســخ به این سوال 
که افرادی که به هر دلیلی کارت ســوخت آن ها قفل شده است، باید 
چه اقداماتی انجام دهد، به ایسنا گفت: این افراد باید نسبت به حذف 
رمز کارت هوشمند سوخت اقدام کند و برای این کار باید به یکی از 
نواحی یا مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مراجعه و 

با داشتن مدارک هویتی به حذف رمز کارت اقدام کند.
به گفته سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی الزم است 
افراد برای وارد کردن رمز کارت ســوخت به این مساله توجه داشته 
باشد که باید چهار شــماره سمت راست کد ملی شخصی که کارت 
ســوخت به نام آن فرد است، وارد شــود؛ در غیر این صورت کارت 

قفل خواهد شد که الزم است نسبت به حذف رمز کارت اقدام کند.
کاهی با اشاره به مدارک هویتی الزم برای حذف رمز کارت هوشمند 
ســوخت درباره حذف رمز کارت حضور مالک وســیله نقلیه جهت 
این امر الزامی بوده و در صورت درخواســت توسط شخص دیگر با 
ارائه ی وکالت نامه محضری و یا برگه انحصار وراثت حذف رمز کارت 

سوخت امکان پذیر است.
برای اشــخاص حقیقی یکی از مدارک شناســایی مالک وسیله نقلیه 
)شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه( و برای اشخاص حقوقی معرفی نامه 
سازمان مربوطه با درج شماره ملی به همراه کارت ملی نماینده معرفی 
شــده و همچنین کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله 
نقلیه، تکمیل فرم درخواســت رمزگشــایی و در دست داشتن اصل 
کارت سوخت جهت حذف رمز کارت هوشمند سوخت الزامی است.

مردم تحمل می کنند اگر...
 ریچارد نفیو نویسنده کتاب هنر تحریم ها می گوید: هدف تحریم 
ها تحت الشــعاع قرار دادن قاطعیت ،عزم روان شــناختی و کاهش 

استقامت روان شناختی مردم کشور هدف است.
امروز که  جامعه  با مسائل و مشکالت مختلف اقتصادی ،اجتماعی و 
سیاســی روبه رو است جدی گرفتن مطالبات و دغدغه های  مردم با 
توجه به اهداف دشمنان خارجی با اهمیت تر از همیشه باید در دستور 

کار مسئولین قرار بگیرد.
معموال مردم در برخورد با مشــکالت و گرفتاری ها بر اساس فرمول 
و تجربیات خود قضاوت می کنند.وقتی می بینند که مشــکالت کمتر 
نشــده که هیچ بلکه افزایش هم پیدا کرده و حتی پیچیده تر هم شده 
از بهبود اوضاع در آینده نا امید می شوند و با نگاه کردن به صالحیت 
و ظرفیت های مدیریتی کشــور اعتماد خود به نظــام اداری را نیز از 

دست می دهند.
این ناامیدی که در صورت نداشــتن برنامــه و اراده جدی برای حل 
مشکالت مردم با بی اعتمادی،کاهش سرمایه اجتماعی و  بی میلی در 
مشارکت اجتماعی و چه بســا اقدامات تند هم همراه می شود زنگ 
خطری برای مســئولین و سیاست گذاران کشــور است که فراموش 
نکنند اگر چاره جویی های خود را بر مبنای سیاســت های تریبونی و 

تبلیغاتی و نه واقعی و اساسی قرار داده اند در اشتباهند.
مردم احساس می کنند مســئولین به جای چاره جویی عاقالنه برای 
مشــکالت کشور سرگرم دغدغه ها و اهداف سیاسی و جناحی خود 
هستند تا زمان انتخاباتی دیگر برسد و همین مردم که زخم بی اعتمادی 
در ذهن و باور آنها نشســته اســت بار دیگر مطالبات و زندگی شان 
ِورد زبان مســئوالن فعلی و بعدی شــود و پــس از آن به جای رفع 
گرفتاری هایشــان به تحمل و وعده های دور و دراز دعوت شوند که 
ما برای مشکالت کشــور برنامه داریم جامعه اگر همراهی )بخوانید 

تحمل( کند از این مشکالت هم عبور می کنیم .
جامعــه تحمل می کند همانطور که تا االن کرده اســت اما دعوت به 
تحمل زمانی اثر بخش است که صداقت و توانایی گویندگان آن برای 
مردم قابل باور باشــد.باور نکردن مردم و کاهش اعتماد مردم با شیب 
تندتر، از نقشــه های خارجی برای زمین گیر کردن ایران خطرناک تر و 
مهلک تر اســت و البته راه حل برطرف کردن این بی اعتمادی ها خیلی 

هم پیچیده نیست.
ارتباط مســتمر و نزدیک مســئوالن و مردم، پایین آمدن از پشــت 
تریبون ها و میزهای مصاحبــه و ورود به عرصه عمل و میدان تالش 
بیشــتر و با برنامه تر، مبارزه جدی با فســاد در نظام اداری و مدیریتی 
کشور می تواند اعتماد رفته را به جوی بازگرداند و مردم را به این باور 
برساند مسئوالن نه فقط در آمار و ارقام بلکه با گوشت و پوست خود 
مشکالتشــان را لمس می کنند و خواب از چشمان آنها گرفته شده که 
هر روز و هر ماه و هر سال اقال بخش کوچکی از گرفتاری های آنها را 

حل کرده اند. در بحث فساد این مسئله جدی تر است.
در جامعه اســالمی شاخص مردم برای مبارزه با فساد ،سیره حکومت 
حضرت علی اســت که با بیانی رســا و قاطعانه در نامه 53 به مالک 
اشــتر  در برخورد با کارگزار خائن دستور می دهد که اگر یکی از آنها 
دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد 
به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را تازیانه بزن، آنچه که از اموال 
در اختیار دارد از او باز پس گیر ،او را خوار دار و خیانت کار بشــمار 
و قالده بدنامی بر گردنش بیفکن. جمهوری اسالمی نیز برای نیکنامی 
تاریخی، چاره ای جز پیمودن راه امام علی )ع( ندارد و برخورد شدید 
و بی تعارف با مسئوالن مجرم یکی از مؤلفه های سنجش میزان قرابت 
جمهوری اسالمی با حکومت امیرالمؤمنین )ع( است. این یک آزمون 

تاریخی و قضاوت ساز است.
*پژمان گرامی

آب یعنی زندگی

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

فراخوانمزایدهعمومیفروشکنتورداغیو
کابلمسیاسقاطبهشمارهج/98/168

  شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد اموال زیر را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند  
شماره  صادرات  بانک  سپهر  حساب  به  واریزي  ریال   300/000 مبلغ  به  بانکي  فیش  داشتن  همراه  با  توانند  مي  متقاضیان 
به آدرس مندرج در  به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان همدان  0101396197001 جهت تهیه اسناد مزایده 

فراخوان مراجعه نمایند.

زمان خرید اسناد : ساعت اداري ازمورخ 98/05/28 لغایت 98/06/05
 زمان بازدید : ساعت اداري ازمورخ 98/05/08 لغایت 98/06/16 )بازدید خریداران اسناد مزایده از مورد مزایده صرفا با نامه 

مدیر امور مالی شرکت آب و فاضالب استان همدان امکان پذیر خواهد بود(
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : 98/06/16

زمان گشایش پیشنهادها : 98/06/17ساعت 10
پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب سپهر بانک صادرات شماره 
0101396197001  واریز و یا چک بانکي تضمیني در وجه شرکت تهیه ویا از مطالبات قطعی تائید شده نزد شرکت بلوکه نماید 
و  حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک بانکي و یا گواهی مطالبات قطعی تائید شده را ضمیمه پیشنهاد به شرکت 

تسلیم نماید. 
به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، فاقد امضاء، مشروط وپیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،سپرده هاي 
مخدوش، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن، ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار پیشنهاد ها 

3 ماه است.       
محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب استان 

همدان و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
  این آگهي در سایت پایگاه ملي مناقصات و سایت شرکت آب و فاضالب استان همدان درج شده است .

نوبت اول

مقدار)تقریبی(موردمزایدهرد
)کیلوگرم(

قیمتکارشناسی
)ریال(

مبلغتضمینشرکت
درمزایده)ریال(

توضیحات/محل

        به تعداد حدودا” 9000 عدد/ انبار آزاد           329.917.250           10.4673.663.450.000                         کنتوربرنجی اسقاط1

        به همراه روکش پی وی سی / انبار آزاد         70.000.000             2.500700.000.000کابل مسی اسقاط 2

آگهيمزایدهعمومي

 محمد حسین پور-  شهردار نهاوند

سپرده شرکت قیمت پایه )کارشناسی ( ماهیانهشرح
در فرایند ارجاع کار

مدت اجاره

واگذاری جایگاه سی ان جی بصورت 
اجاره ماهیانه به بخش خصوصی

یکسال210/000/000 ریال350/000/000 ریال

نهاوند، دروازه ورود اسالم به ايران

 جهت کسب اطالعات بیشتر  با شماره تلفن مستقیم7 - 08133237445داخلي 208 تماس حاصل نمایند. ضمناً جهت دریافت اسناد به واحد امور قراردادها مراجعه فرمایند.
1- متقاضیان مي بایست سه پاکت الف،ب،ج تهیه و با شرایط ذیل تکمیل نمایند:

*پاکتالف:متقاضیان مي بایست مبلغ دویست وده میلیون ریال )210/000/000 ( ریال بعنوان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار را به صورت وجه نقد به حساب جاري 
0104868466003 بانک ملي به حساب سپرده شهرداري و فیش واریزي را در داخل پاکت الف قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند و یا به جاي وجه نقد از 

ضمانتنامه بانکي یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد سه ماه باشد استفاده نمایند.
- پاکت ب: متقاضیان مي بایست اطالعات مربوط به ارزیابي کیفي خویش را از لحاظ توان فني و اجرایي ) رزومه کاري و تأیید شرکت، فتوکپي شناسنامه،کارت ملي و اسناد 

مزایده را در داخل پاکت )ب( قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.
*پاکتج: متقاضیان مي بایست پیشنهاد قیمت خود را در پاکت ج قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.

- متقاضیان مي بایست هر سه پاکت الف،ّب،ج را داخل پاکتي دیگر قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نموده و تا پایان وقت اداري مورخ 97/4/25 تحویل دبیرخانه 
شهرداري نموده و رسید دریافت نمایند.

2- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامي مي باشد.
3- رعایت کلیه اصول فني و ایمني توسط کارشناسان فني قبل از تحویل تجهیزات و دستگاههاي منصوبه الزامي مي باشد.

4- قیمت پایه جهت اجاره جایگاه سي ان جي کوثر به مساحت تقریبي 1500 مترمربع ماهیانه 350/000/000 ریال ) تعداد 8 عدد نازل و 4 دستگاه دیسپنسر ( مي باشد.
5-مهلت تحویل اسناد مزایده از مورخ 98/5/28 لغایت پایان وقت اداري مورخ 98/6/17 مي باشد.

6-هزینه نشر آگهي ، مزایده و دیگر هزینه ها به عهده برنده مزایده مي باشد.
7-چنانچه برنده مزایده ازتاریخ اعالم کمیسیون به وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار وي ضیط وبانفردوم قرارداد منعقد 

میگردد وچنانچه وي نیز ازتاریخ اعالم کمیسیون ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي ضبط میگردد.
8- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدي به آنها مسترد مي گردد.

9- کلیه هزینه هاي جاري اعم از آب ،برق،گاز،تلفن ،مالیات،بیمه و ... عالوه بر اجاره ماهیانه بر عهده برنده مزایده مي باشد. 
- شرکت کنندگان مي بایستي با بررسي و رویت کامل جایگاه سي ان جي و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و کلیه کسورات قانوني، دستمزد و حق بیمه پرسنل جایگاه بطور 

کلي با در نظر گرفتن تمامي ابعاد و جوانب پیشنهاد قیمت خود را ارائه نمایند.
10-برنده مزایده حق واگذاري محل مورد نظر را به غیر ندارد.

11-به پیشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- کلیه کسورات بر عهده برنده مزایده مي باشد.

13- عقد قرارداد با شرکت برنده منوط به تأئید صالحیت فني شرکت توسط شرکت پخش فرآورده هاي نفتي مي باشد.
14- کمیسیون عالي معامالت شهرداري رأس ساعت 12 مورخ  98/6/20 در محل شهرداري تشکیل و پیشنهادهاي واصله را در صورتي که حداقل سه پیشنهاد باشد مفتوح 

و برنده اعالم مي گردد. )م.الف 122(
آگهي چاپ نوبت اول: 98/5/28

آگهی چاپ نوبت دوم: 98/6/6    

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استنادبند یک از هفتاد و دو جلسه شوراي اسالمي شهر، بهره برداري از جایگاه سي ان جي خود واقع در میدان سیدالشهداء جنب سازمان حمل 
و نقل همگاني شهر نهاوند را با کلیه تجهیزات و منصوبات موجود به مدت یکسال به شرکتهاي واجد شرایط و داراي تأییدیه از شرکت پخش فرآورده هاي نفتي با موضوع نگهداري 

و بهره برداري از جایگاه سي ان جي با حفظ مالکیت شهرداري با شرایط ذیل واگذار نماید:

 با توجه به اینکه هم اکنون نســبت قیمت 
مسکن به درآمد خانوار به حداکثر رسیده است 
و تقاضای مصرفی به شــدت تضعیف شده، 
بنابراین انتظار می رود شــاهد خروج اجباری 
ســوداگران از بازار مسکن و استقرار بازار در 

یک ثبات نسبی چند ساله باشیم.
در یــک تقســیم بندی کلی می توان ســمت 
تقاضای مسکن را به دو دسته تقاضای مصرفی 
و ســرمایه ای تقسیم کرد، که تقاضای مصرفی 

در بازار مصرفی امالک صورت می پذیرد. 
تقاضــای مصرفی را می توان شــامل مواردی 
چون استفاده شخصی خانوارهای تازه تشکیل 
شــده، رفع بد مسکنی، ســرانه زیربنا و رفع 
تراکم نامناســب خانوار در واحد مســکونی، 
تعویض واحدهای مسکونی بی دوام و فرسوده 
و... دانســت. تقاضا در ایــن بخش، عمدتاً به 
وســیله خانوارهایی شــکل می گیرد که اوالً 
ریســک گریزند؛ ثانیاً به دنبــال حفظ ارزش 
ثروت و دارایی خود در بلندمدت می باشــند 
و ثالثــاً از آنجا که به خرید مســکن، نگاهی 
بلندمدت دارند، بنابراین نقدشــوندگی برای 

آن ها چندان با اهمیت نیست.
تقاضای ســرمایه ای در بــازار دارایی امالک 
صــورت می پذیــرد. ایــن تقاضــا عمدتاً با 
انگیزه  هایی چون اجــاره داری و حفظ قدرت 
خرید صورت می پذیــرد. این نوع متقاضیان، 
تمایلی بــه ورود و خروج متوالــی ندارند و 
اساســاً تحرکات آنان با اینرســی باالیی رخ 

می دهد.
تغییر در وضعیــت عوامل تاثیرگذار بر انگیزه 
ســرمایه گذاری - به  ویژه عامل بازدهی - بر 
میزان تقاضای خرید مســکن غیرشــخصی 
)برای نگه داری بلندمــدت( اثر می گذارد. در 
این جریان تقاضا، افراد با هدف کسب درآمد 

اجــاره و بهره مندی از افزایش بهای بلندمدت 
مسکن، وارد بازار می شوند.

در فرهنــگ عامیانــه، عموما »ســوداگری« 
پدیده  ای با ماهیت کوتاه  مدت و بیانگر تالش 
برای کســب ســود با بهره  گیری از نوسانات 
کوتاه  مدت قیمت دارایی است. از ویژگی های 
می توان  متقاضیان ســوداگرانه خرید مسکن 
به تمایــل آنان برای خانه  هــای خالی، توجه 
به بازارهای رقیب مســکن و ورود و خروج 
سریع )اینرسی پایین( اشاره کرد. این متقاضیان 
را می توان دارای تاثیرگذاری باال بر نوسانات 

بازار مسکن دانست.
در این نوع سرمایه گذاری، بازدهی مورد نظر 
ســوداگر، فاصله بین قیمــت خرید و فروش 
ملک در کوتاه مدت است. بر این اساس، برای 
یک ســوداگر، نقدشــوندگی ملک از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
بررسی رفتار سوداگران در توضیح پدیده های 

بازار مسکن ایران بسیار با اهمیت است. 
ســوداگران در دوره رونق وارد بازار می شوند 
و از افزایش قیمت ها حداکثر ســود را کسب 
می کنند و با پدیدار شــدن عالئــم رکود، به 
ســرعت از بازار خارج می شــوند و سرمایه 
خود را به بازارهای موازی مســکن همچون 
بانک، بورس، ارز و طال منتقل می کنند. شایان 
ذکر اســت که در اقتصادهایی مانند ایران که 
بازار ســرمایه از عمق کافی برخوردار نیست، 
فعالیت های سوداگرانه در بازار مسکن، بیشتر 

است.
 قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در مناطق 
متوسط شهر همدان طی سال های 92 تا 95 در 

حدود 2/5 تا 3 میلیون تومان ثابت بود. 

از ابتدای سال 9۶ تحرک بازار مسکن آغاز شد 
و منجر به رسیدن قیمت به حدود 10 میلیون 
تومان در شرایط کنونی شد. اصل مطلب این 
است که هر چه تقاضای سوداگرانه مسکن طی 
ســال های 92 تا 95 کمرنگ بود از ســال 9۶ 
به این ســو پررنگ و پرنگ تر شده است. اما 
مطلب غیر قابل انکار این اســت که تقاضای 
ســوداگرانه نمی تواند بدون پشتیبانی تقاضای 

مصرفی به مدت طوالنی، ادامه حیات دهد.
 بر این اســاس و با توجه به اینکه هم اکنون 
نســبت قیمت مســکن به درآمــد خانوار به 
حداکثر رســیده اســت، تقاضای مصرفی به 
شدت تضعیف شــده و به تبع، انتظار می رود 
شاهد خروج اجباری سوداگران از بازار مسکن 
و اســتقرار بازار در یک ثبات نسبی چند ساله 

باشیم.

ثباتبازارمسکنتاچندسال

قوانین و مقررات در مناطق روستایی و عشایری نیازمند بازنگری است
 مدیــرکل دفتــر توســعه فعالیت هــای 
کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری 
وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: رونــق 
تولیــد در مناطــق روســتایی و عشــایری 
ــه بازنگــری جــدی در قوانیــن و  ــاز ب نی

مقــررات جــاری کشــور دارد.
فروغ الســادات  مهــر،  گــزارش  بــه 
از  یکــی  اظهارداشــت:  بنی هاشــم 

ــتایی و  ــدگان روس ــکالت تولیدکنن مش
ــروش  ــازار ف ــه ب ــی ب ــایری دسترس عش
جهــت  ایــن  از  اســت؛  مصــرف  و 
ــرای  ــی ب ــگاه ها فرصت ــزاری نمایش برگ
ارتبــاط بیشــتر تولیدکننــدگان و مصــرف 

ــت. ــدگان اس کنن
ــا،  ــگاه ه ــن نمایش ــه داد: در ای وی ادام
تولیدکننــدگان عــالوه بــر ایــن کــه 

بازارهــای جدیــدی را بــرای عرضــه 
محصــوالت خــود شناســایی مــی کننــد 
بــا ســلیقه مصــرف کننــده هــا هــم آشــنا 

ــوند. ــی ش م
مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان 
این کــه بیشــتر تولیدکننــدگان روســتایی 
و عشــایری در قالــب کســب و کارهــای 
کوچــک و متوســط مقیــاس فعالیــت می 

ــن  ــح کــرد: متاســفانه قوانی ــد، تصری کنن
ــت  ــرایط دریاف ــی و ش ــررات بانک و مق
مجوزهــا بــه ویــژه مجوزهــای بهداشــتی 
ــدارد  ــوع فعالیت هــا انطبــاق ن ــا ایــن ن ب
مناطــق  در  تولیــد  رونــق  بنابرایــن 
روســتایی و عشــایری نیــاز بــه بازنگــری 
ــاری  ــررات ج ــن و مق ــدی در قوانی ج

کشــور دارد.
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دوره مربیگری بسکتبال کشور در اسدآباد
 دوره مربیگری بسکتبال کشور در اسدآباد دایر شد.

دوره مربیگری درجه 2 بسکتبال به میزبانی شهرستان اسدآباد از توابع 
استان همدان دایر شد.

در این دوره مربیگری 20 تن از مربیان زن و مرد شهرستان های مشهد، 
بندرعباس، خوزستان، همدان و اسدآباد حضور دارند.

شــرکت کنندگان در این دوره زیر نظر محمدرضا اســالمی مدرس 
فدراسیون بسکتبال کشور آخرین اصول مربیگری را فرا می گیرند.

این دوره مربیگری تا چهارشنبه سی ام مردادماه جاری به میزبانی شهر 
اسدآباد برپا است.

در پایان این دوره به قبول شــدگان در آزمون تئوری و عملی، مدرک 
مربیگری درجه 2 بسکتبال اعطا می شود.

اسدآباد قهرمان بسکتبال استان شد
تیم بسکتبال سه نفره رده سنی امید اسدآباد در مسابقات قهرمانی استان 

توانست به مقام قهرمانی دست یابد.
همچنین تیم زیر 18 سال بسکتبال سه نفره اسدآباد نیز موفق به کسب 

عنوان قهرمانی شد.
این در شــرایطی است که تمرین بسکتبال اســدآباد بیش از یک ماه 
تعطیل بوده و با این حال بازهم این شهرستان در رشته بسکتبال موفق 

عمل کرد.

بانوی ناجی غریق همدان در خزر درگذشت

 دبیر هیــآت نجات غریق و غواصی اســتان همدان گفت: بانوی 
نجات غریق همدان به هنگام تمرین شــنا در دریای خرز با قایق یک 

رهگذر برخورد کرد و درگذشت.
مرتضی ســبزی پور روز یکشــنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت: مرحومه سیده مرضیه جعفری از مربیان مطرح نجات 
غریق و شــنای همدان در حین شــنا به قایق رهگذر برخورد کرد 

و جان سپرد.
وی خاطرنشان کرد: این بانوی همدانی به دلیل شدت آسیب دیدگی 
دچار ضربه مغزی شــد. مرحوم جعفری از ناجیان با ســابقه همدانی 
بود که همراه خانواده خود برای مســافرت به شهرهای شمالی کشور 
عزیمت داشــت. وی همســر رضا پیوندی از قهرمانان ارزنده کشتی 

کشور است.
مرحوم جعفری از مربیان با سابقه نجات غریق و شنای همدان است 

که شاگردان بسیاری را در سال های اخیر آموزش داده بود.

توسط کوهنوردان همدان
مسیری جدید در »علم کوه« گشایش یافت

ــی  ــوردان همدان ــط کوهن ــوه« توس ــد در »علم ک ــیری جدی  مس
ایجــاد شــده اســت.

بــه گــزارش مهــر، دیــواره علم کــوه بــه خاطــر موقعیــت جغرافیایی 
و قرارگیــری در ارتفــاع 4 هــزار و 850 متــر از ســطح دریــا، مــورد 
توجــه کوهنــوردان و ســنگنوردان دنیاســت بــه طوریکــه نخســتین 
لهســتانی ها،  توســط  بعدهــا  و  آلمانی هــا  توســط  آن  صعــود 

فرانســوی هــا و ایتالیایــی هــا بــه انجــام رســید.
مســیری بــر روی دیــواره ایــن قلــه در دهــه ۶0 )ســال ۶4 تــا ۶8( 
توســط همدانی هــا گشــایش یافــت کــه پــس از گذشــت 30 ســال 
ــیری  ــایش مس ــه گش ــبت ب ــدان نس ــوردان هم ــال 97  کوهن در س
جدیــد بــر روی ایــن دیــواره اقــدام کردنــد کــه 24 مــرداد 98 بــه 

اتمــام رســید.
گشــایش ایــن مســیر بــا درجــه ســختی +A 4 از نظــر فنــی و ســبک 

صعــود نســبت بــه ســایر مســیرها متفاوت اســت.
ایــن مســیر در ســال 97 بــا 4 نفــر بــه متــراژ 4 طــول )تقریبــا 200 
متــر( و در ســال 98 بــا حضــور 9 نفــر بــه متــراژ 3 طــول )تقریبــا 
150 متــر( گشــایش شــد کــه در ایــن بیــن نــام احســان جبــاری و 

ــه عنــوان نفــرات صعودکننــده دیــده می شــود. مهــدی اصالنــی ب

درخشش تکواندو کاران خردساالن همدانی 
در لیگ کشور

ــوش  ــور خ ــگ کش ــدان در لی ــاالن هم ــدو خردس ــم تکوان  تی
ــید. درخش

در هفتــه اول تــا ســوم مســابقات خردســاالن منطقــه یــک کشــور 
کــه در اســتان کردســتان برگــزار شــد تیــم همــدان بــا انجــام ســه 
بــازی زیبــا، موفــق بــه کســب دو تســاوی و یــک بــرد شــیرین شــد.

هیــآت تکوانــدو همــدان در دور نخســت ایــن رقابــت هــا مقابــل 
ــه تســاوی 5-5 دســت یافــت و در  ــه ب شــهدای دادگســتری ارومی
ــقز  ــدو س ــآت تکوان ــل هی ــه را مقاب ــن نتیج ــز همی ــدار دوم نی دی
تکــرار کــرد ودر نهایــت در مســابقه ســوم موفــق شــد تیــم تکواندو 
مرنــد را ۶-4 شکســت دهــد. هدایــت ایــن تیــم را صفرخانیــان بــه 

عهــده داشــتند.
تیــم همــدان بــا ایــن نتایــج هــم اکنــون در بیــن 10 تیــم صاحــب 

رتبــه چهــارم میباشــد.

داوران همدانی بازی استقالل-ماشین سازی 
را سوت می زنند

 رقابت های لیگ برتر باشگاه های برتر کشور از روز پنجشنبه آغاز 
می شود ودر نخستین هفته این رقابت ها داوران استان بازی استقالل 
تهران وماشین سازی تبریز را قضاوت میکنند.طبق اعالم کمیته داوران 
فدراسیون فوتبال روز جمعه اول شهریور ماه پیام حیدری داور جوان 
همدانی در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز دیدار حساس استقالل وماشین 
سازی را سوت می زنددر این دیدار مهدی الوندی دیگر داور همدانی 
کمک دوم است وبیژن حیدری نیز به عنوان داور چهارم پیام حیدری 

را در این قضاوت یاری می کنند.

نفرات برتر پومسه لیگ برتر کشور 

 اســامی نفرات برتر لیگ منطقه یک کشور پومسه مردان تا پایان 
هفته ششم اعالم شد.

با پایان هفته ششــم لیگ منطقه یک پومسه؛اســامی نفرات برتر)جام 
نشاط(مردان مشخص شد.

مسابقات هفته چهارم تا ششم از مرحله نخست لیگ منطقه یک پومسه 
)دســته یک( مردان »جام نشاط« با حضور 485 پومسه رو از 17 استان 
کشــور در فدراسیون تکواندو برگزار شــد در این دوره از مسابقات 
تکواندوکارانی از آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل، زنجان 
، گیالن ، مازندران ،گلستان ،خراسان شمالی ، خراسان رضوی ، سمنان 
، تهران ، قم ، قزوین ،همدان ،مرکزی ، کردستان و البرز با یکدیگر به 
رقابت می پردازند.اســامی نفرات برتر این رقابت ها تا پایان هفته سوم 

به شرح ذیل است:
)بخش انفرادی(

رده سنی 12 تا 14 سال:
1- محمد الماسی )البرز(،2- آرتین گمار )همدان(،3- سهیل مهدوی 

)تهران( و محمد ابراهیمی )گیالن(
رده سنی 18تا 30 سال:

1- محمدمهدی جمشــیدی )همدان(2- کامیاب صادقی )تهران(3- 
حسین بزرگی )تهران( وعرشیا لطفیان )همدان(
رده سنی 31 تا 40 سال:

1- مرتضی رضایی )مازندران(2- عبدالحمید نظم ده )البرز(3- مجتبی 
همتی )همدان( و میرمسعود سیدحسینی )البرز(

»بخش ابداعی«
رده سنی کمتر از 14 سال:

1- اشکان مددی )همدان(2- سیدایلیا سحرخیز )مازندران(3- یاسین 
داوودی )مازندران( و محمد ارحمی )البرز(

مسابقات شطرنج قهرمانی 
زیر ۱۴ سال استان 

 مســابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 14 سال استان همدان با 
معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

مسابقات شــطرنج قهرمانی رده های سنی زیر چهارده سال استان در 
محل هیآت شــطرنج همدان برگزار ودر رپایــان نفرات برتر معرفی 
شــدند. در بخش زیر چهارده سال پسران 53 نفر و زیر چهارده سال 
دختران 23 نفر حضور داشتند. داوری این مسابقات را جواد زارعی و 

الهه حاجیان به عهده داشتند.
نفرات برتر زیر چهارده سال پسران:

1- مهران زاهری2- محمد حسین قنبر علی فرزاد3- داوود عقیلی مفید
نفرات برتر زیر چهارده سال دختران:

1- هستی سلطانی2- هلیا سلطانی3- حدیث نوری ازندریانی

بانوان همدانی در دوره دانش افزایی و 
ارتقای درجه مربیگری جودو 

 نمایندگان اســتان در دوره دانش افزایی و ارتقای درجه مربیگری 
جودو بانوان که به میزبانی اســتان فارس و با حضور مربی با ســابقه 

کروات برگزار گردید، شرکت کردند.
در روزهای اخیر دوره یک هفتــه ای دانش افزایی و ارتقاء مربیگری 
جودو بانوان به میزبانی استان فارس با تدریس مربی باسابقه کروات، 
ماریجانا میســکویچ برگزار گردید و نمایندگان استان در دوره دانش 
افزایی و ارتقای درجه مربیگری جودو بانوان در این کالس شــرکت 
کردنــد. در این دوره نمایندگان اســتان همــدان، خانمها نجفی فر و 

وحدت مسعود حضور فعال داشتند.
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پیشخوان

ــدان  ــتان هم ــدن اس ــت و مع ــه صنع ــرکت خان ــرات ش ــی تغیی آگه
موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت 145 و شناســه ملــی 
10820008422 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 
ــازمان  ــورخ 1398/04/09 س ــه 98/14464 م ــتناد نام 1398/01/21 و باس
صنعــت معــدن و تجــارت اســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 
1 - آقــای پوریــا حاتمیــان بــه شــماره ملــی 3873953161 بــه 
ــی  ــماره مل ــدم ش ــمی مق ــن قاس ــای امی ــی ، آق ــازرس اصل ــوان ب عن
ــال  ــک س ــرای ی ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــوان ب ــه عن 3873565234 ب

ــد.  ــاب گردیدن ــی انتخ مال
)570288(

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانهمدانادارهثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریهمدان

آگهــی تغییــرات شــرکت خانــه صنعــت و معــدن 
ــماره  ــه ش ــاری ب ــر تج ــه غی ــدان موسس ــتان هم اس
ــتناد  ــه اس ــی 10820008422 ب ــه مل ــت 145 و شناس ثب
و   1398/01/28 مــورخ  مدیــره  هیــآت  صورتجلســه 
باســتناد نامــه 98/14464 مــورخ 1398/04/09 ســازمان 
ــات  ــدان تصمیم ــتان هم ــارت اس ــدن و تج ــت مع صنع

ــد : ــاذ ش ــل اتخ ذی
 1 - کلیــه مکاتبــات اداری و اوراق عــادی بــا امضــای 
رئیــس هیــآت مدیــره آقــای محمدرضــا جعفــری یــا دبیــر 
هیــآت مدیــره آقــای مجیــد هیربــد و مهــر خانــه صنعــت 
ــادار  ــمی و به ــی و اوراق رس ــناد مال ــه اس ــدن و کلی و مع
ــره  ــه تصویــب هیــآت مدی و قراردادهــای تعهــدآور کــه ب
رســیده باشــد بــا امضــای مشــترک رئیــس هیــآت مدیــره 
ــه دار آقــای صــادق  ــا خزان آقــای محمدرضــا جعفــری و ی
ــت و  ــه صنع ــر خان ــه مه ــور ب ــی وممه ــت هرات ــش مس می

ــود.  ــد ب ــر خواه ــدن معتب مع
)570289(

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانهمدانادارهثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریهمدان

همدان میزبان جام باشگاهی سنگنوردی شد

 فدراســیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور امتیاز میزبانی 
مسابقات باشگاهی سنگنوردی را به همدان واگذار کرد.

دومین دوره جام سنگ  نوردی باشگاه های کشور 23 شهریورماه امسال 
به میزبانی سالن زنده یاد فرهاد شهر همدان برگزار می شود.

این رقابت ها در بخش زنان و مردان با گرایش بولدر و ســرطناب به 
صورت تیمی و انفرادی برگزار خواهد شد.

رئیس هیآت کوهنوردی و صعودهای ورزشــی همدان در این باره به 

خبرنگار ایرنا اظهار داشت: حداقل سن شرکت در این دوره از مسابقات 
1۶ سال تمام است و هر تیم مجاز به استفاده از هشت سنگنورد در هر 
بخش از آقایان و بانوان است.علیرضا گوهری افزود: هیآت های استانی 
که دارای باشگاه کوهنوردی و صعودهای ورزشی نیستند، طبق شرایط 
می توانند تیم باشگاهی خود را ثبت نام و اعزام کنند.گوهری اضافه کرد: 
دومین دوره جام باشــگاه های کشور طی 2 مرحله شهریور و بهمن ماه 
امسال برگزار می شود و 120 میلیون ریال جوایز برای 2 بخش تیمی و 
انفرادی این رقابت ها اختصاص یافته است و تمامی امکانات الزم برای 

برگزاری هرچه بهتر این رقابت ها فراهم شده است.

سنگربان مقاومت تهران 
در پاس 

 دروازه بان تیم فوتبال مقاومت تهران 
به تیم فوتبال پاس پیوست.

محمد صابری ســنگربان فصل گذشته 
مقاومت تهــران با عقد قراردادی به تیم 
فوتبال پاس پیوست. صابری دروازه بان 
همدانی سابق تیم های پاس و آلومینیوم 
اراک پــس از تفاهم با کادر فنی پاس و 

تأیید جمشیدیان با پاس قرارداد بست.

بازیکن جوان خیبر
 در دام پاسی ها 

 بازیکن فصل گذشته خیبر خرم آباد 
با عقد قراردادی به تیم پاس پیوست.

پویا میرزایی بازیکن زیر 23 سال فصل 
گذشــته خیبر با تائید ســرمربی پاس 
سبزپوش شد تا فصل آینده را با پیراهن 

پاس به میدان برود.

زمردی، داودی و فتاحی 
با پاس تمدید کردند

 روز گذشــته 3 بازیکن پاس با این 
تیم قراردادهای خود را تمدید کردند.

میــالد داوودی، ابوالفضــل زمردی و 
بازیکنان فصل گذشــته  فتاحی  عرفان 
پاس روز گذشته قراردادهای خود را با 

پاس تمدید کردند.

موفقیت غالمی در کالس 
داوری جودو

 دوره داوری درجــه یــک ملی به 
میزبانی اســتان فارس با حضور موفق 
نماینده اســتان در هفته گذشته برگزار 
گردیــد.در هفته گذشــته دوره داوری 
درجه یک ملی به میزبانی استان فارس 
و با تدریس بابک مهاجری، رئیس کمیته 
فدراســیون جــودو جمهوری  داوران 
اســالمی ایران و محمدحسن ساالری 
برگزار گردید که در این دوره یوســف 
غالمی، نماینده اســتان همدان حضور 

فعالی داشتند. 

برگزاری مسابقه 
دوستانه مینی گلف

 به مناســبت بزرگداشت دهه امامت 
و والیت مسابقه دوستانه مینی گلف در 

بخش بانوان برگزار گردید .
رئیس هیآت گلف استان بیان کرد : این 
مسابقه در سایت تخصصی مینی گلف 
همدان واقع در مجموعه ورزشی سردار 
شــهید علی رضا شمسی پور در بخش 

بانوان برگزار شد .
علی اصغر ســالوند افزود : این مسابقه 
با حضور تعــدادی از ورزشــکاران و 
عالقمنــدان به رشــته مینــی گلف در 
فضایی با نشاط و صمیمی در یک دور 

و به صورت انفرادی برگزار شد .
وی خاطر نشان کرد با توجه به تمرینات 
مســتمر و خوبی که ورزشــکاران این 
رشته در ماه های اخیر داشته اند شاهد 
پیشــرفت چشــمگیر آنان بودیم که با 
مقایســه امتیازات آن هــا در ماه های 
اولیه آغاز تمرینات در ســال جاری می 
توان این پیشرفت را به وضوح مشاهده 

نمود .
در ادامه ســالوند گفــت : در پایان این 
رقابــت تنگاتنگ و نزدیــک که در رده 
سنی آزاد انجام شد ندا عبدالهی ، جمیله 
ملکه رنجبر و سحر علیرضایی توانستند 
به ترتیب عناوین نخســت تا ســوم را 

بدست آورند.

پایان فستیوال انتخابی 
المپیاد استعدادهای برتر 

استان
 نفرات منتخب جهت اردویی نهایی 
المپیاد استعدادهای برتر مشخص شدند 
المپیاد استعدادهای  انتخابی  .فســتیوال 
برتر اســتان و نفــرات منتخب جهت 
اردویــی نهایــی المپیاد اســتعدادهای 
برتر مشخص شــدند . پس از ارزیابی 
نفرات دعوت شده  استعدادیابها لیست 
به اردوی آمادگــی و اعزامی به المپیاد 

کشوری اعالم خواهد شد.

 نخستین دوره مسابقات لیگ پیشکسوتان 
جام زاگرس قرعه کشی شد

به همت بیژن ذوالفقار نســب یکی از مربیان 
خوب کشــورمان پیشکسوتان غرب کشور و 

زاگرس نشین صاحب لیگ شدند.
قرعه کشی این رقابت ها در محل هیأت فوتبال 
اســتان همدان و با حضور نمایندگان 10 تیم 
شرکت کننده در این رقابت ها برگزار شد این 
رقابت ها از هشتم شهریور ماه کلید می خورد 
و رقابت ها در یک گروه و تک دوره ای برگزار 

می شود.

در این مســابقات پیشکســوتان شــهرهای 
ایالم، خرم آباد، کرمانشــاه 2، سنندج، قزوین، 
کرمانشاه یک، اسدآباد، مالیر، بیجار و همدان 
شرکت دارند که به ترتیب در قرعه کشی یک 

تا ده قرار گرفتند.
استان همدان با 3 تیم در این مسابقات شرکت 
می کنند تیم پیشکســوتان شــدیدی همدان، 
مالیر و اســدآباد نمایندگان اســتان در این 

رقابت ها می باشند.
با توجه بــه قرعه  تیم ها در هفتــه اول که 8 
شــهریور ماه برگزار می شود تیم پیشکسوتان 

شدیدی همدان میزبان پیشکسوتان ایالم است 
و مالیر پذیرای کرمانشــاه دو می باشد و تیم 

اسدآباد نیز به میهمانی سنندج می رود.
برنامه کامل هفته اول 

پیشکسوتان  پیشکسوتان شــدیدی همدان- 
ایالم 

پیشکسوتان خرم آباد- پیشکسوتان بیجار 
پیشکسوتان مالیر- پیشکسوتان کرمانشاه 2
پیشکسوتان سنندج- پیشکسوتان اسدآباد 

پیشکسوتان  پیشکســوتان کرمانشــاه یک- 
قزوین  

 هفته ســوم رقابت های فوتبــال جوانان 
قهرمانی باشــگاه های اســتان یادواره شهید 
محســن حججی امروز با انجــام ۶ بازی در 
شــهرهای همدان، نهاوند، تویسرکان و بهار 

دنبال می شود.
در گــروه اول ایــن رقابت هــا تیــم فوتبال 
شــهرداری مریانج در ورزشگاه خانگی خود 
میزبان آبی پوشــان همدان اســت شهرداری 
مریانج با 3 امتیاز و آبی پوشان بدون امتیاز به 

پیروزی در این دیدار می اندیشند.
تیــم فوتبال یاران کــوروش نهاوند یکی از 
علیمرادیان  در ورزشــگاه  مدعیان صعــود 

این شــهر پذیــرای تیم مهر همدان اســت. 
یاران کورش با ۶ امتیــاز و مهر بدون امتیاز 
هستند و نهاوندی ها برای تداوم صدرنشینی 
سخت به دنبال پیروزی در این دیدار هستند 
و ســرانجام در آخرین دیدار این گروه تیم 
هالل احمر تویســرکان در ورزشــگاه شهید 
هرمزی این شهر به مصاف تیم میثاق همدان 
خواهد رفت. در این گروه شهرداری همدان 

استراحت دارد.
اما در گــروه دوم این رقابت ها دو تیم مدعی 
صعــود به مصاف هــم می روند امــروز در 
ورزشــگاه جوانان شهر بهار تیم ذوب فلزات 

این شهر میزبان تیم خانه جوانان مالیر است. 
ذوب فلزات با 3 و خانه جوانان با ۶ امتیاز در 
این بازی فقط به پیروزی و کســب 3 امتیاز 

فکر می کنند.
در  دیگر دیدار این گروه تیم فوتبال پاسارگاد 
نوین نهاونــد از تیم پاس همــدان پذیرایی 
می کند هر دو تیم یک امتیازی هســتند و در 

این دیدار فقط به دنبال برد می باشند. 
و ســرانجام در ســومین بازی این گروه تیم 
هالل احمر تویســرکان در ورزشــگاه شهید 
هرمزی میزبان اکباتان همدان اســت در این 

گروه تیم علم و ادب همدان استراحت دارد.

 الویت های اصلی هیآت کاراته 
استان حضور قدرتمند در مسابقات 

استعدادهای برتر است.
رئیس هیآت کاراته استان در جمع 
در کشــور 84  خبرنگاران گفت: 
ســبک کاراته فعالیت می کند، که 
تعداد ســبک های فعال در استان 
همدان 27 ســبک است که از این 
تعداد 17 ســبک کنترلــی  و 10 
ســبک نیز بصورت آزاد در حال 

فعالیت هستند.
محمــد زنگنه در ادامه با اشــاره به اهمیت 
ســاماندهی ســبک افزود: با سبک هایی که 
در کاراته اســتان، صرفاً به دنبال درآمدزایی 
و منافع شــخصی هستند  برخوردی جدی 
خواهیم داشــت. برخی از سبک های کاراته 
به محل درآمدزایی مسئوالن سبک ها تبدیل 
شده است و برخی اشخاص با اخذ پول به 
بهانه های مختلف از ورزشکاران برای خود 
کســب درآمد می کنند که این رفتار اخالق 

را در ورزش زیر ســوال خواهــد برد. در 
راســتای ایجاد نظارت بیشتر روی عملکرد 
سبک های متفاوت به صورت منظم فعالیت 
های آنــان را رصد خواهیم کرد وعالوه بر 
حذف سبک های متخلف سبک های برتر 

نیز معرفی خواهند شد.
وی با بیان اینکه کاراته همدان در ۶ ســال 
گذشــته در بین 10 هیآت برتر کشور قرار 
داشــته  افزود: در ارزیابی فدراســیون که 

حکایــت از رونــد 
مناســب و صعودی 
هیآت اســتان داشته 
نصیب  موفقیت  این 
کاراتــه  مجموعــه 
در  ،همچنین  شــده 
های   هیــآت  بیــن 
نیــز رتبــه   اســتان 
تک  کاراته  هیــآت 
این   : اســت.  رقمی 
در  ورزشی   رشــته 
تمام شهرســتان های اســتان فعال است و 
در دورافتاده ترین روســتاهای اســتان هم 

کالس های کاراته برگزار می شود.
رئیس هیــآت کاراته در ادامــه به قهرمانی 
شهرستان مالیر در مســابقات آسیایی یزد 
اشاره کرد و ابراز داشت:این مسابقات در دو 
بخش آقایان و بانوان برگزار شد که مالیر با 
تیم منتخب و به نمایندگی از استان حضور 

پیدا کرد.

به همت بیژن ذوالفقار نسب

پیشکسوتانزاگرسنشین
صاحبلیگشدند

جدال مدعیان قهرمانی در لیگ جوانان استان

تالش دختران فوتبالیست 
استان در المپیاد 
استعدادهای برتر

 یــک برد و یک شکســت حاصل تالش 
دختران فوتبالیست استان در روز اول المپیاد 

استعدادهای برتر کشور بود.
مســابقات فوتبال المپیاد استعدادهای برتر 
دختران کشــور از در شهر کرج آغاز شد 
که دختران مســتعد اســتان در نخســتین 
دیــدار خود مقابــل تیم خوزســتان قرار 
برتری محســوس  رغم  علی  کــه  گرفتند 
مقابل خوزســتان در یک دیــدار جذاب 

نتیجــه را بــا یک گل بــه حریف واگذار 
کردند.تیــم منتخــب اســتان در دومیــن 
دیــدار مقابل تیم قم قرا گرفت که در یک 
دیدار تماشــایی موفق شــد با نتیجه 2 بر 
صفر حریف خــود را از پیش رو بردارد 
.دختران آینده دار اســتان امروز ســومین 

دیدار خود را برگزار خواهند کرد.

الویت های اصلی هیآت کاراته

 حضور قدرتمند در مسابقات استعدادهای برتر است
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موبایل ارزان قیمت با قابلیت فیلمبرداری 
قدرتمند عرضه شد

 موتــورال یک موبایل اندروید ارزان قیمت عرضه کرده که قابلیت 
فیلمبرداری ویدئو با کیفیت بــاال را دارد. در این موبایل از الگوریتم 
های نرم افزاری استفاده شده تا میزان لرزش در فیلمبرداری کم شود. 
به گزارش مهر ، شرکت موتورال سال گذشته سری موبایل های ارزان 
قیمت »وان«)One( را به بازار  معرفی و روز گذشته نیز آخرین مدل 

آن را رونمایی کرد.
ایــن دســتگاه Motorola One Action نام دارد و همانطور که 
نامش نشــان می دهد قابلیت تصویربرداری ویدئو با کیفیت دوربین 
های قدرتمند را دارد.Action در نام این دستگاه به سومین دوربین 

پشتی دستگاه اشاره دارد.

سهم ۷۰ درصدی شرکت های داخلی از بازار 
دارویی ایران

 بر اساس گزارش اخیر شاخص  جهانی نوآوری 2019، 70 درصد 
از بازار داخلی 4.5 میلیارد دالری دارو، در اختیار شرکت های داخلی 
است.  به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گزارش 
شاخص جهانی نوآوری، در سال 2019 با تمرکز بر حوزه موضوعی 
سالمت، در فصل اختصاصی به بررسی و تحلیل وضعیت نوآوری و 
توانمندی ایران در حوزه دارویی با تمرکز بر داروهای زیستی پرداخته 

است.
بر اســاس این گزارش، ظهور و گسترش بخش داروهای زیستی در 
ایران که بخشــی پیچیده و با فناوری پیشرفته می باشد، میزبان تعداد 

نسبتاً زیادی بنگاه موفق صادراتی است. 

صندلی های نانویی نشکن 
برای ورزشگاه ها تولید شد

 محققان در یک شــرکت دانش بنیان موفق به تولید مواد پلیمری 
مختص صندلی های ورزشگاه شدند که این صندلی ها در برابر ضربه، 

سرما و گرما مقاوم هستند.
امیر گلچین مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان با بیان اینکه ما توانستیم 
ماده ای را تولید کنیم که متناســب با نیاز صنعت است، بیان کرد: این 

ماده پلیمری در ساخت صندلی های ورزشگاه به کار می رود.
بــه گزارش مهر  وی افزود: تقاضای تولید چنین ماده ای برای ســاخت 
صندلی های ورزشگاه از سوی یک شرکت تولیدی در حوزه پالستیک به 
شرکتمان مطرح شد و ما نیز بعد از تحقیق و توسعه توانستیم این ماده نهایی 

را برای ساخت صندلی های مقاوم ورزشگاه به تولید برسانیم.

ابررایانه قدرتمند سیمرغ 
سال آینده آماده می شود

 وزیر ارتباطات با اعالم آماده شــدن ابررایانه ایرانی ســیمرغ 
تا ســال آینده خبر داد که این ابررایانه صــد برابر قدرتمند تر از 

است. قبلی  نمونه های 
به گــزارش مهر محمدجــواد آذری جهرمی وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در توییتر نوشــت:  ابررایانه ایرانی »سیمرغ« تا 
سال آینده آماده می شود: صد برابر قدرتمندتر از نمونه های قبلی، 

عالی و فوق العاده!
وی ادامه داد: این ابررایانه برای حمایت از کسب وکارها با هدف 
توســعه هوش مصنوعی به مردم خدمت خواهد کرد. هزار آفرین 

به سازندگان جوان و خالق. بچه ها ممنونیم!

درخت مصنوعی به اندازه یک جنگل 
هوا را تمیز می کند

 درختان روشــی طبیعی برای پاکســازی هوای محیط هستند، اما 
از بین رفتن بی رویه آنها به چالشــی مبدل شــده که کاشت درختان 

مصنوعی می تواند تا حدی به حل این مشکل کمک کند.
به گزارش ایسنا، یک شرکت نوپا در مکزیک به نام بیومی تک از تولید 
درخت های مصنوعی خبــر داده که می توانند به اندازه 3۶8 درخت 
زنده عادی، آلودگی هوای محیط اطراف را جذب کرده و به پاکسازی 
محیط زیست کمک کنند. این درخت های مصنوعی فضای زیادی هم 
اشغال نمی کنند و استفاده از آنها در محیط های شهری و نقاط شلوغ 
و پر رفت و آمد هم ممکن است. هزینه تولید هر یک از این درخت ها 

50 هزار دالر اعالم شده است.

توجه به اقتصاد هنر در 
کارگاه های آموزشی جشنواره 

تئاتر عروسکی

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 
برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه جشنواره 
تئاتر عروســکی همدان را فرصتی برای راه اندازی 
کســب و کار در این حوزه و توجه به اقتصاد هنر 

دانست
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان همدان، احمدرضا احسانی با بیان 
اینکه جشنواره تئاتر عروسکی برای نخستین بار در 
سطح استان های کشور در همدان برگزار می شود؛ 
اظهار کرد: این جشنواره در کنار سایر جشنواره های 
نمایشــی که برای کودکان و بزرگســاالن برگزار 
می شــود، می تواند ظرفیت های جدیدی در حوزه 
هنرهای نمایشــی ارائه دهد که فقــط منحصر به 
مخاطب کودک یا بزرگســال نیست بلکه همزمان 

می تواند همه اقشار جامعه را مخاطب قرار دهد.
وی با تأکید بر وجود پتانسیل های تئاتر عروسکی، 
طراحان  این حــوزه، عروسک ســازها،  هنرمندان 
صحنه و استقبال مخاطبان از جشنواره؛ خاطرنشان 
کرد: با توجه به این موارد، می توان امیدوار بود این 
جشنواره در دوره های بعدی به صورت منطقه ای و 

یا حتی ملی برگزار شود.
احســانی با بیان اینکه باید اهداف مشخصی برای 
برگزاری این جشــنواره در همدان تعریف شده و 
برنامه ریزی های متناســب با آن انجام شود؛ افزود: 
توجــه به اقتصاد هنر و درآمدزایــی هنرمندان این 
رشــته از طریق تولید و ســاخت عروســک های 
نمایشــی از مواردی است که اگر به صورت جدی 
مــد نظر قرار بگیــرد، در آینده ای نــه چندان دور 
می تواند به رشــته ای درآمــدزا در حوزه هنرهای 

نمایشی تبدیل شود.
وی برگــزاری کارگاه های آموزشــی در کنار این 
جشــنواره را از مواردی برشمرد که می تواند زمینه 
ایجاد کســب و کار جدید در حوزه هنر را فراهم 
کرده و آموزش هــای الزم را به مخاطبان عالقمند 
به این رشته ارائه دهد. نخستین فستیوال عروسکی 
همــدان با عنوان آمادای از 19 تــا 29 مردادماه در 
مجموعه تئاتر شهر همدان در حال برگزاری است. 
مراسم اختتامیه این جشنواره همزمان با عید سعید 
غدیرخم در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی 

برگزار خواهد شد.

جابجایی ساختمان معاونت های 
فرهنگی و هنری ارشاد همدان

 معاونت هــای امور فرهنگی رســانه ای و امور 
هنری ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان همدان به ساختمان های جدید منتقل شدند 
. به گــزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی اســتان همدان، مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان همدان با اعالم این خبر گفت: 
ســهولت خدمات رسانی و تکریم ارباب رجوع از 

اهداف اصلی این جابجایی  است.
احمدرضا احســانی با تأکید بــر اینکه با این اقدام 
ضمن تجمیع فعالیت ها، در زمینه هزینه و اعتبارات 
هم صرفه جویی خواهد شــد، افزود: چابک سازی 
اداره کل از دیگر مواردی است که در این خصوص 
مد نظر قرار گرفته اســت. بر اساس این گزارش، 
از این پس معاونت امور فرهنگی و رســانه ای در 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان واقع در 
چهارراه تختی و اداره امور هنری و ســینمایی در 
مجتمع فرهنگی هنری بوعلی ســینا، واقع در بلوار 

مفتح آماده پاسخگویی به مراجعان هستند.

بررسی تطبیقی مقوله »وندالیسم« و 
»ُعُین بازی«

 تحقیقات دانشمندان در دانشگاه سنت خوزه شرقی ثابت کرده که 
پدیده وندالیســم با مقوله »ُعیُن بازی« هم پوشانی زیادی دارد و هرچند 
علمای زبان شــناختی پسا سوسوری در اطالق کلمه »ُعین« به اعمال یا 
اشخاص اختالف نظر دارند اما بنا به قول پروفسور »شان راد« وندالیسم 
و ُعیُنیت هر دو از نوعی انگل و کرم آسکاریس مانند نشات می گیرند 

که فرد را وادار به »ُعین بازی« می کنند.
به عنوان مثال شــخص عالقه مند به اعمــال ُعیُن در خیابان و این طرف 
و آن طــرف کله مبارک را از پنجره خــودرو بیرون می آورد و خطاب 
به بانوان محترم در حال رانندگی می گوید: »گاز در آشــپزخانه است«، 
حال آنکه خود این فرد در حد گاری ســواری مهارت داشــته و عمومًا 
قوانین راهنمایی و رانندگی را تنها در مواجهه با ماشــین ســنگین و 

نیسان آبی محترم می داند.
آقــای ُعیُن، به فرض که برخی بانوان به اندازه تو از امکان ســرقت 
خــودروی پدر و دور و دور در خیابان برخوردار نبوده و در ســن 
باالتری پشــت فرمان نشســته اند و اندکی در نگاه کردن به آینه بغل 
و پارک دوبل مشکل داشته باشــند این دلیل نمی شود که جنابعالی 
صحبت از شکســتن النگو و این گونه اصطالحات را پیش بکشی؟ 
خوبه یکی هم پیدا شــه با نیسان آبی شاخ به شاخ بیاد سمتت بعد که 
از ترس یقه پیراهنت تبدیل به پاپیون شــد به تو بگوید: »گاریچی«؛ 

نه خوشت میاد؟
اصاًل برادر من مگر نینجاهای عصر جدید را ندیدی؟ اگر یکی از این 
بانوان از پشــت فرمون پیاده بشــه و با صوت »غودا« یک فروند »آب 
دولیو چاگی« نثار سینه مبارکت کند یا پاشنه 10 سانتی را به عمق پنج 

سانت در فرق مبارک جانمایی بنماید، خوشت میاد؟
این دوســتاِن ُعیُن همان هایی هستند که وقتی صبح هنگام برای نرمش 
از منــزل خارج می شــویم به ناگاه با صدای خرنــاس تمام مکنونات 
سینه و گلوی خود را جلوی پای مردم تف می کنند، این ها همان هایی 
هســتند که وقتی بعد از صدســال آزگار با بلیط تخفیف دار و اهدایی، 
سوار هواپیما می شــوند پشت ســر هم به خانم های میهمان دار اُردر 
می دهند که خانــوم آب بیار، خانوم صندلیم خرابه، خانوم فالنم فالن 
شــده، غسرخانه، مِگه درنِره اســت؟ خوب اگه یه جناب سبیل از بنا 
گوش در رفته با پارچ و لیوان پالســتیکی قرمز آب می داد بازهم این 

کار را می کردی؟
دوست ُعین من شــاید ندانی اما اساسًا اسپری خوشبوکننده به جهت 
این کــه تو پــای محترمت را از کفش خارج می کردی اختراع شــد و 
در زمــره لوازم یدکی ضروری اتوبوس قرار گرفت، ُعین خان شــاید 
ندانــی تمام این دوربین های ترافیکی بــرای پاییدن عبور ناگزیر تو از 
خط عرضی عابر ســاخته شد، آسانسورها و پله برقی ها از دست تو به 
فغان آمده اند و اخیراً حتی بناشده داخل مجسمه ها هم چیپ مکان نما 

بگذارند که تو ُعین عزیز گونی مجسمه چند تنی را بر گرده ندهی.
ُعین جان شنیده ام اخیراً جرثقیل یدک خودرو خریده و برای این که 
کاسبی ات رونق بگیرد بر کف خیابان و جاده روغن می ریزی، حتی 
چند بار دیده ام که وقتی ماشینی تصادف می کند برای غارت بار آن 
هجوم می بری، باور نمی کنی که همه ما چقدر دوستت داریم جناب 
ُعین عزیز، با آن نظریات مشعشــعی که در مورد مســائل مختلف 
سیاســی و اجتماعی زیر پســت های این وآن کامنت می گذاری و 
همه چیــز را از منظر چیزهای مرتبط بــا ُعین بازی خودت می بینی، 
دوســت ُعین من، این روزهــا فیلم کارهای زیبایــت از هتل ها و 
فروشــگاه های ترکیه و گرجســتان و تایلند هم رسید و ما را بسیار 
مشعوف کرد و البته خوشــحال می شویم اگر یک چیزی هم دستی 
بدهیم تا به دنبال آرزوهای خود بروی و همه عیُن بازی هایت را هم 

برداری و با خودت ببری.
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■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

 چندی پیــش در همدان پیام گزارشــی مبنی بر 
لزوم تغییر کاربری خانه پوستی منتشر شد از آن پس 
مواردی متعدد مطرح شد مبنی بر اینکه  خانه پوستی 

زاده خانه بومگردی میشود . 
خانه  »پوســتی زاده« در حالی قرار است با توافق در 
شورای تأمین استان از ســال 9۶ از سوی شهرداری 
همــدان برای ایجاد موزه خصوصــی در اختیار یک 
مجموعه دار قرار گیرد که رئیس کمیســیون فرهنگی 
اجتماعی شورای شهر همدان 20 مرداد 98 از تبدیل 
این خانه به اقامتــگاه بوم گردی خبرداد. پیش از این 
خانه پوســتی زاده قــرار بود به یــک مجموعه دار 
خصوصی واگذار شــود . اما این تصمیم گیری ها از 
سوی شــهرداری و میراث فرهنگی موجب انعکاس 

اظهار نظرات موافق و مخالف متعدد شد .
در برخی گزارش های رســانه ای عنوان شده است  
علیرضا ســهرابی مجموعه دار آثار هنری و تاریخی 
همدان بیش از 4000 قطعه آثار تاریخی- هنری دارد 
و ســه چهارسالی اســت به او وعده موزه و ویترین 
نمایش آثار داده اند اما گویا این وعده تا امروز محقق 
نشــده است و مکان پیشنهادی به وی امروز حواشی 

متعدد را به خود اختصاص داده است . 
این مجموعه دار که  خوشــنویس و اهل موســیقی 
است نخســتین گالری خصوصی همدان را روز 31 
مــرداد ماه همزمان با آغاز هفتــه فرهنگی همدان با 
حضور هنرمندان برجســته کشور افتتاح کرده است.  
وی  حــدود 1020 ســاز را هــم در مجموعه خود 
جمع آوری کرده اســت از سه تار ابوالحسن صبا و 
کمالیان،شــکری دوره قاجار تا سه تار کسایی و تاج 
بخش و... سازهای مختلف شخصیت های موسیقیایی 
ایران که بالغ بر حدودا هزار قطعه می شــود به گفته 
او مجموعه سازها در مقایســه با موزه اقاخان کانادا 
و موزه متروپولیتن بی نظیر و متنوع است. بنا به گفته 

شاهدان وی  همچنین یکسری مهرهای دیوانی عقیق 
و سنگهای قیمتی شخصیتهای مذهبی و حکومتی از 
جمله ابوسعید و لطفعلی خان زند و پسر فتحعلی شاه 
و امام حسین را طبق ادعای خودش جمع آوری کرده 
است.براساس تصمیم گیری صورت گرفته گویا قرار 
شد فرهنگسرای »پوستی زاده« جنب مسجد مرحوم 
آیت ا... آخوند همدانی به موزه این اثار تبدیل شــود 
توجیه موافقان به این تصمیم گیری هم این است این 
مکان به  لحاظ امنیتی به کالنتری محل نزدیک است 
ضمن اینکه به تپه تاریخی هگمتانه هم همجوار است.
 اما حاال گویا با اعطای  ســه دانگ از این فرهنگسرا 
به نگهداری این اثار تعلق می گیرد. یعنی حدود 250 
مترمربع که برخی موافقان این تصمیم گیری را منطقی 

و برخی دیگر اختصاص این فضا را جوابگوی اثار او 
نمی دانند . چند نکته اینجا مطرح است نخست آنکه 
این مجموعه هر تعداد آثار دارای ارزش تاریخی داشته 
باشد می تواند  یک مجموعه غنی باشد و نیازمند یک 
مکان امن است اما حفظ  امنیت این مکان را می توان 
به میراث فرهنگی ســپرد نه آنکه برای انتخاب جا و 
مکان آن تصمیم گیری کرد .  نگرانی این مجموعه دار 
در حــال حاضر اختصاص یک موزه برای به نمایش 

گذاشتن مجموعه اش است 
برخــی معتقدند  که ســرانه کاربری فرهنگســرا و 
محیط های فرهنگی شهر همدان کم است. از سویی 
طبق توافق نامه اعالم شده بهره بردار پس از هماهنگی 
با شــهرداری مجاز است نســبت به ایجاد مراسم، 

همایش پژوهشــی، تودیع و معارفه برای برگزاری 
کالسهای هنری چون نقاشی، خط، موسیقی، حکاکی 
فلزی،چوب، منبت و چاپ کتب مربوط به آثار و ... با 

رعایت شئونات و قوانین مقررات اقدام کند. 
برخی می گویند این مجموعه میرود خانه پوســتی 
زاده تا به طور قانونی، غیر قانونی شاید جابجا شود و 
کارشناسانی هم می گویند ؛ اگر قرار  باشد این موزه 
شکل بگیرد کلیه این آثار ثبت و ضبط و شناسنامه دار 
می شوند و خروج آنها از کشور ممنوع است و متعلق 

به موزه است.
حال باید دید کدام تصمیــم جدی تر و تاثیرگذارتر 
است ؟  آیا تبدیل یک خانه تاریخی ، به موزه یا تبدیل 

همان مکان به یک اقامتگاه بوم گردی؟ 

برای مجموعه داری فکر دیگر بکنید

خانهپوستیزادهبرسردوراهی
موزهیااقامتگاهبومگردی

 این روزها خبرهایی از احتمال تخریب ساختمان 
تاریخی »وکیل الرعایا« یا همان »مدرســه آزاد« شهر 
همدان به گوش می رسد؛ سرنوشتی که پیشتر خانه 
تاریخی "جنانی" در دوره ای به آن دچار شــد.آثار 
باستانی و بناهای تاریخی هر کشور، پیشینه آن کشور 
به حساب می آید که این آثار دارای ارزش و اهمیت 
فراوانی هســتند و هر شــخصی موظف است برای 

حفظ بناهای تاریخی تالش کند.
دراین روزها که شــهرهای کشور با سرعت در حال 
پیشرفت هستند و ساختمان های فرسوده آن نوساز 
می شوند باید نگاهی هم به ساختمان های تاریخی 
داشــت و با حفظ و نگهداری آن ها میراث فرهنگی 

خود را به آیندگان منتقل کنیم.
با این وجود حفظ همزمان روند حرکت به ســمت 
مدرنیته و نگهداری از بافت های تاریخی، اصل مهم 
در حفظ هویت تاریخی شهرها محسوب می شود. 
از سویی به بهانه نگهداری از آثار تاریخی نمی توان 
حرکت شهرها به ســوی مدرنیته را متوقف کرد. به 
گزارش ایرنا همدان با بیش از یک هزار و 800 جاذبه 
گردشگری آثار ثبت شــده ملی فراوان دارد که می 
تواند در جذب گردشگر به این استان کمک فراوانی 
کند. خانه های تاریخی همدان که بیشتر آن های ثبت 
ملی شده اند از لحاظ معماری، منحصر به فرد هستند؛ 
ساختمان هایی که بیشتر قدمت آن ها به دوره قاجار 
و پهلوی باز می گردد و در بافت مرکزی شــهر قرار 

دارند.

ساختمان »وکیل الرعایا« یا همان »مدرسه آزاد« بیش 
از 110 سال قدمت تاریخی دارد و متعلق به نماینده 
مردم همدان در دوره های اول و دوم مجلس شورای 
ملی بوده است. این ساختمان پس از انقالب اسالمی 
مصادره و در اختیار آموزش و پرورش این اســتان 

قرار داده شد.
آموزش و پرورش نیز به عنوان فضای آموزشــی از 
این ساختمان استفاده می کرد. اما اداره کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس همدان از سال 1395 دیگر 
مجوز تحصیل در این ساختمان را صادر نکرد و در 
خصوص نا ایمن بــودن این بنا برای دانش آموزان، 
هشــدار داد.آموزش و پرورش همدان نیز از آن سال 
این ســاختمان را در اختیار انجمن علمی معلمان و 
دانش آموزان و همچنین کانون بازنشستگان آموزش 

و پرورش استان قرار داد. 
رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش همدان 
می گوید: مالکیت این ساختمان را بنیاد مستضعفان بر 
عهده دارد و تاکنون ریالی برای تعمیر و نگهداری آن 

خرج نکرده است.
غالمرضا خانی نور افزود: این ســاختمان در تاریخ 
هفتم اسفند سال 138۶ به شماره 21۶28 در فهرست 
آثار ملی کشور ثبت شده است و باید بنای آن حفظ 

و نگهداری شود.
وی با اشــاره به اینکه مالکیت این ساختمان را قبل 
از انقالب اسالمی فردی به نام "مکارچی" در اختیار 
داشت و از سال 1380 سند آن به نام بنیاد مستضعفان 

ثبت شده اســت، عنوان کرد: این ساختمان پیش از 
انقالب اسالمی مدتی به عنوان دادگاه و همچنین به 
مدت ۶0 ســال نیز به عنوان مدرسه کاربری داشته 

است.
خانی نور با بیان اینکه برخی از مردم این ســاختمان 
را به عنوان »مدرسه آزاد« می شناسند، اظهار داشت: 
ســاختمان »وکیل الرعایا« از ســال 1384 در اختیار 
مدرســه ایثارگران و پس از آن در اختیار مدرســه 

دخترانه از راه دور مائده قرار گذاشته شد.
وی با تاکید بر اینکه بر اســاس فرمان امام خمینی 
)ره( اینگونه مکان های مصادره ای باید در اختیار 
فضاهای آموزشــی قرار بگیرند، ادامــه داد: بنیاد 
مســتضعفان معتقد اســت انجمن علمی معلمان 
و دانــش آموزان و همچنین کانون بازنشســتگان 
آمــوزش و پرورش کارکرد آموزشــی ندارند و با 
ارائه شــکایت به دادگاه حکم تخلیه آن را گرفته 
اند.رئیس کانون بازنشســتگان آموزش و پرورش 
همــدان اضافه کرد: در تاریخ 8 مرداد 1398 حکم 

تخلیه این ساختمان صادر و بر اساس مهلت داده 
شده تا پنجم شهریور ماه این ساختمان باید تخلیه 

کامل شود.
وی تاکید کــرد: تاکنون وظیفه حفــظ و نگهداری 
این ســاختمان تاریخی را آموزش و پرورش استان 
بر عهده داشــته است و نگران این هستیم که پس از 
تخلیه، این ساختمان رها شود و همچون دیگر خانه 
های تاریخی همدان در آســتانه تخریبب قرار گیرد.
معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی ، 
صنایع دســتی و گردشگری استان نیز در این ارتباط 
گفت: بر اساس قانون آثار ثبت شده ملی را هیچ کس 
نمی تواند تخریب کند و میــراث فرهنگی نظارت 

مستقیم بر حفظ و نگهداری آن را انجام می دهد.
احمد ترابی با اشــاره به اینکه آمــوزش و پرورش 
همکاری خوبی برای حفظ این بنا داشته است، افزود: 
ماه گذشته نیز کانون بازنشستگان آموزش و پرورش 
مکاتباتی برای حفظ، مرمــت و نگهداری این بنا با 

میراث فرهنگی انجام داده است.

چرا برای حفظ هویت تاریخی همدان  برنامه نداریم؟

این بارمرگ خاموش "وکیل الرعایا"
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