
C M

 2018 اكتبـــر    16   1440 صفـــر   6   1397 مهرمـــاه   24 شـــنبه   ســـه 
تومـــان   1000 روزنامـــه    صفحـــه   8   3314 شـــماره  پانزدهـــم   ســـال 

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

خبر

2

خبرخبر

2

خبر

2

ش
ورز

7

كاهش
 جمعيت كيفرى 
در اولويت است

توانمندى باغات 
انگور ماليـر 
زيـر ذره بين 
كارشناسان فائـو

زنان نبايد كارگر 
روستا شوند

وقتى "تسليم" در 
لغت نامه قهرمانان 
جايى ندارد

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

4

يادداشت روز

2

كاالي ذخيره شده را 
مصرف كنيم

 آقاي حسن روحاني، رئيس جمهوري 
كشــورمان روز يكشــنبه (22 مهرماه) در 
جشن گشــايش سالتحصيلي جديد مراكز 
آمــوزش عالــي، در خصوص شــرايط 
سياسي و اقتصادي كشور و همچنين نقش 
دانشگاهيان در ارتقاي بينش هاي اجتماعي 

به تفصيل سخن گفت.

واقعيتى از كارتون نوستالژيك دهه شصتى ها

تبريك و تهنيت

شركت چـاوش راه بنـا

جناب آقاي

 مهندس
 مصطفي پناهنده 

مدير كل محترم اداره كل حمل و نقل و راهداري 
استان همدان 

مســئوليت و مديريــت را بــه شــانه هاي مــردان اليــق و كاردان 
مي ســپارند و بي شــك انتصــاب حضرتعالــي در ســمت جديــد 

نشــان از درايــت و لياقــت شــما را دارد.
ــت  ــواره در راه  خدم ــي هم ــايه الطــاف اله ــم در س اميدواري

ــدار باشــيد. موفــق و پاي

استاندارد ها و چهارمين انقالب صنعتى

روابط عمـومى شركت سيمان هگمتـان

 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد مددى 
 مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

گراميداشــت  و  تبريــك  عــرض  ضمــن 
ــى و  ــت حضرتعال ــتاندارد خدم ــه اس هفت
ــات و  ــرم، از زحم ــكاران محت ــى  هم تمام
خدمــات ارزنــده تمامــى تالشــگران عرصــه 
ــر و  ــه تقدي ــتاندارد صميمان ــت و اس كيفي

ــروز  ــد اســت در ســايه الطــاف الهــى پي ــوده، امي تشــكر نم
ــيد. ــربلند باش و س

تبريك و تهنيت

از تنديس شيخ الرئيس رونمايى شد

همايش بزرگداشت ابن سينا در اسپانيا

دتنها اوست كه مي ماندتنها اوست كه مي ماند
t

روابط عمومي و امور بين الملل 
بنياد علمي و فرهنگي بوعلي سينا

فرهيخته گرامي 
جنـاب آقـاي 

فاضل عبادي 
درگذشــت پــدر ارجمندتــان را بــه 
ــواده محتــرم و  محضــر جنابعالــي و خان
ــم. ــليت مي گويي ــتگان تس ــاير بس س

از درگاه خداونــد بــزرگ بــراي آن محروم 
رحمــت واســعه و بــراي بازمانــدگان صبر 

و ســالمتي آرزو مي كنيــم.
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گزارش همدان پيام از يك جلسه در مدرسه

آموزش با ارتباط اوليا و مربيان
پايدارتر مي شود

آخرين وضعيت دو طرح بزرگ صنعتي همدان تشريح شد

پتروشيمي همدان در انتظار تكنولوژي 

گفتگوي صريح همدان پيام با كاظميگفتگوي صريح همدان پيام با كاظمي

وزارت كشور 
نمي خواهد نمايندگان 
در انتخاب استاندار 
دخالت كنند

«پيه سوز»3هزارساله 
در همدان كشف شد
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كاالي ذخيره شده را مصرف كنيم
مهدي ناصرنژاد »

 آقاي حســن روحاني، رئيس جمهوري كشــورمان روز يكشنبه 
(22 مهرماه) در جشــن گشايش ســالتحصيلي جديد مراكز آموزش 
عالي، در خصوص شرايط سياسي و اقتصادي كشور و همچنين نقش 

دانشگاهيان در ارتقاي بينش هاي اجتماعي به تفصيل سخن گفت.
رئيس جمهوري اســالمي اظهار اميدواري كرد با همفكري قشرهاي 
نخبه از جمله اســاتيد دانشــگاه و دانشــجويان با همراهي و يكدلي 
ساير قشرهاي جامعه، آمريكاييان كه دشمن اصلي مردم ايران و نظام 
جمهوري اسالمي هستند، شكســت بخورند و از تحريم يكجانبه و 

ظالمانه پشيمان گردند.
آقاي روحاني به زباني از برخي مردم ســاده بين كشــورمان نيز كه در 
بلبشوي افزايش و دسيسه  گراني قيمت ارز و به تبع آن كاالي اساسي، 
به طور غيرمسئوالنه و ناآگاهانه اقدام به احتكار بسياري از مواد غذايي 
و مصرفي در خانه هاي خود كردنــد، گله كرد و گفت: لزومي ندارد 
وقتي دولت مرتباً اعالم مي كند هيچ كمبودي در كشور نيست و تمام 
نياز مردم حداقل براي يكسال ذخيره سازي شده است، مردم حريصانه 

قفسه فروشگاه ها را خالي كنند و گزك به دست دشمن بدهند.
صحبت هاي رئيس جمهور كشورمان از جنبه هاي گوناگون قابل تأمل 
و انديشــه مي باشــد كه ما در اين نوشتار تنها از يك زاويه به آن نگاه 
مي كنيم. به راســتي كــه در اوج تهديدهــاي خودبزرگ بينانه ترامپ 
آمريكايي به تحريم ايران و كشــاندن جامعه اســالمي به آشــوب و 
نارضايتي، برخي رفتارهاي ما هم منفعالنه و دشمن پسند بود و  اخبار 
مربوط به ذخيره سازي كاالهاي اساسي در خيلي از منازل ايراني، اين 
توهم را در نزد دشــمنان به وجود مي آورد كه نكند، راستي راستي در 
ايران خبرهايي باشد! اما هم اينك حدود 2 ماه از آن جريان تند گذشته 
و دنيا به جاي تماشاي آشوب و بلوا، تالش و آرامش و اميدواري زياد 

قشرهاي جامعه ايراني به فردايي بهتر را نظاره گر شده اند.
اصوالً واكنش هاي مردمي به عملكــرد دولت ها در دنياي امروز به 2

صورت شــكل مي گيرد و در هر حالت نيز منشأ اثرات قابل انتظاري 
در جوامع خود مي باشــد. شــق اول چنين واكنش ها و حركت هاي 
اعتراضي همانا خشم و خروش مردم در فضاهاي بسته سياسي است 
و جامعه معترض به دنبال گشــايش راه مطمئن و غيرقابل برگشت به 
ســمت تغييرات بنيادي و آزدي است كه  مردم ايران 40 سال پيش با 
سرنگون ساختن رژيم شاهنشاهي از اين مرحله دشوار گذشته اند. اما 
شــق دوم واكنش هاي مردمي و اعتراض هــاي موردي به عملكردها، 
ممكن است نتيجه بازتاب هاي آزادي هاي سياسي و اظهار عقيده هاي 
كتمان شده اســت كه هرازچند گاهي در جوامع آزاد بروز مي كند و 
چه بسا به عقده گشايي هاي خشن هم بينجامد، وليكن در نهايت تمام 
خيزاب ها به بســتر اصلي و درياي خروشان جامعه بازمي گردد و به 

آرامش مي رسد.
اما آنچه كه جامعه ما در تب تند تحريم  ها و اگر و مگرهاي ناشــي از 
آن در ماه هاي قبل شــاهد بود، نتيجه تحليل هاي نادرست و شخصي 
از وضعيت اقتصادي و همچنين عدم شناخت كافي از شرايط سياسي 
كشورمان است كه ممكن هم هست به موانع بزرگي در سر راه معمول 
اقتصادي بينجامد و رشته هاي اعتماد جامعه به دولت را به مويي تبديل 

سازد، وليكن گذرا و قابل تحمل مي باشد.
بدون شــك همانگونه كه حرص وجوش مردم براي ذخيره ســازي 
موجب كمبود بســياري از كاالهاي اساسي در آن مقطع گرديد و آن 
وضعيت را به وجود آورد، در برهه اي ديگر موجب پايين آمدن شديد 
تقاضا و ركود فروش بسياري مراكز تجاري خواهد شد؛ چراكه مردم 
بايد كاالهايي را كه دارند و ممكن است تاريخ مصرف آن تمام شود، 
به مصرف رســانند و خدا كند كه چنين باشــد و واقعاً تمام آن منابع 
و ســرمايه هاي ملي به نحو احسن مصرف شود و سر از زباله داني ها 
درنياورد؛ آن وقت اســت كه مرحله فراواني كاال در بازارهاي داخلي 

شروع مي شود.
اين روزها اغلب فروشگاه ها از نبود مشتري براي كاالهاي آماده خود 
رنج مي برند و مراكز عرضه كاال بخصوص فروشگاه هاي لوازم خانگي 
به شــدت دنبال مشتري هستند تا توليدات و موجودي انبارهاي خود 
را وارد بازار سازند. بزرگ ترهاي ما همواره گفته اند كه هر سر باال يك 

سرپاييني هم دارد! مطمئن باشيد!

رئيس سازمان دانش آموزى استان :
فرهنگ سازى تغذيه سالم دانش آموزان 

انگيزه جهادى همگانى را مى طلبد 
 در نظر داريم پك مناســب غذايي با رعايت همه موازين بهداشتي 
و تغذيه اي ســالم زير نظر سازمان دانش آموزى توليد و تحت نظارت 

بهداشت در مدارس استان توزيع شود .
تأثير رژيم غذايي مناســب براى رشــد تحصيلي دانش آموزان بسيار 
حائزاهميت است  استفاده از  مواد مملو از شكر، كافئين، مواد شيمايي 
و ســديم موجب خستگي، عدم تمركز، عصبانيت و بيماري مي شود و 
رژيم غذايي با چربي اشباع شده قدرت مغز را كاهش مي دهد. بنابراين 
بايد در مرحله اول  فرهنگ استفاده از تغذيه سالم   در بين دانش آموزان 
نهادينه شود و خود آنها  تشخيص دهند كه نبايد از مواد غذايي ناسالم 

استفاده كنند. 
رئيس ســازمان دانش آموزي اســتان همدان درجلسه هماهنگي پايگاه 
تغذيه سالم كه با حضور معاونان مديركل آموزش پرورش و تعدادي از 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشكي  استان برگزار شد. هدف دستورالعمل 
پايگاه تغذيه ســالم در مدارس را توزيع مواد غذايي مناسب دانست و 
افزود : نياز است نظارت كيفي و تخصصي بر نحوه  ارائه خدمات تغذيه 
ه اى در مدارس را جدى بگيريم واز مشــاوران تغذيه بيش از گذشته 

بهره مند شويم. 
رضا ميرزايى نهادينه كردن مصرف مواد غذايى سالم و مقوى را را بسيار 
با اهمييت دانســت وافزود: بايد دانش آموزان به بينش خوبي نسبت به 
مصرف مواد غذايي برسند، ساختار فيزيكي بوفه ها بايد مناسب سازى 
شود وكه در اين باره به اداره نوسازي پيشنهاد داده شده است در ساخت 

مدارس به ايجاد محلي استانداردبراى بوفه ها پرداخته شود. 
ميرزايــي اضافــه كــرد: برنامــه مــا توليــد يــك پــك مناســب غذايي با 
رعايــت همــه موازيــن بهداشــتي و تغذيه اي ســالم اســت كــه زير نظر 
ســازمان دانــش آمــوزى توليــد و تحــت نظــارت بهداشــت توزيــع 
ــنده هاي  ــالم تســط فروش ــه ناس ــروش تغذي ــن ف ــن بي ــود. در اي ش
ــاي  ــروش غذاه ــن ف ــدارس ، همچني ــي م ــه در نزديك ــاز ك غيرمج
ــي از  ــاال، يك ــاي ب ــي و هزينه ه ــارت كاف ــدون نظ ــدارس ب ــرم م گ
مشــكالت امــروز مــا اســت  و مشــكالت زيــادى رابــراى ســالمت 
دانــش آمــوزان  ايجــاد كــرده اســت كــه ايــن بايــد روش تغييــر كنــد. 
ميرزايــي گفــت: بايد از ظرفيت همــه نهادها و ســازمان ها از جمله 
صداوسيما، رســانه هاى نوشتارى استان معلمان و مربيان ، خانواده ها، 
شــوراي دانش آموزي بهــره بگيريم و طــوري آمــوزش بدهيم كه 
دانش آموزان در مواجهه با غذاهاي ناســالم، آن را مثل ســم بداند و از 

آن مواد استفاده نكنند.
ريس ســازمان دانش آموزى در ادامه از اجرا نشــدن قانون مجوز بوفه 
هاى مدارس در سال هاى گذشته خبرداد و افزود: صدور مجوز بوفه و 
پايگاه تغذيه ســالم با امضاي رئيس سازمان دانش آموزي و رئيس اداره 
ســالمت اداره كل آموزش وپرورش است و مديران بايد اين مجوز را 

حتماً دريافت و در دفتر مديريت نصب كنند. 

همدان ميزبان مجمع مشورتى شوراهاى 
اسالمى كشور شد

 شصت و دومين اجالس مجمع مشورتى رؤساى شوراهاى اسالمى 
مراكز اســتان ها، هيأت رئيســه شوراى عالى اســتان ها و شهرداران 

كالنشهرهاى كشور اول آذرماه در اين شهر برگزار مى شود.
شهردار همدان گفت: اين همايش فرصتى براى معرفى همدان است تا 
اين شهر را به عنوان بهترين مقصد گردشگرى و سرمايه گذارى معرفى 

كنيم.
عباس صوفــى در گفت و گو با ايرنا افــزود: اين اجالس با هدف 
تبادل نظر روســاى شــوراها در خصوص لوايح، درآمدهاى پايدار 
شهردارى ها، مديريت جامع شهرى و اليحه ماليات بر ارزش افزوده 

برگزار مى شود.
صوفى تاكيد كرد: يكى از وظايف اصلى شــوراها مشاركت در تصميم 
سازى هاى كالن و ملى كشور است كه اين مهم از طريق شوراى عالى 

استان ها تحقق مى يابد.
وى يادآورى كرد: مجمع مشــورتى با حضور تمام روساى شوراهاى 
مراكز استان كه 70 درصد از جمعيت شهرى كشور را نمايندگى مى كنند 
با تركيب تخصصى كميسيون هاى خود به عنوان مجموعه اى كارآمد در 

اين اجالس شركت مى كنند.

1- برخي مديران شــهرداري همدان نيز بازنشســته مي شوند. گفته 
مي شــود با اجرايي شــدن قانون منع به كارگيري بازنشسته ها، برخي 
مديران زيرمجموعه هاي شــهرداري همدان نيز مشمول بازنشستگي 
مي شوند. گويا اين مديران در سازمان هاي وابسته به شهرداري مشغول 

به فعاليت هستند.
2- گزينه هاي جديد به ليست جايگزيني استاندار اضافه شده اند. گفته 
مي شود 2 نفر از مديران كل استان شانس جانشيني به جاي نيكبخت 
را دارند. گويا يكي از اين مديران كه ســوابق خدمتي مناســبي را در 
دولت دارد، شــانس بااليي براي انتصاب دارد. گفتني است بسياري 
از گزينه هاي جانشــيني نيكبخت، با هدف اســم و رسم، نام خود را 

مطرح كرده اند.
3- ثبت جهاني انگور، اواخر آبان ماه انجام مي شــود. گفته مي شود با 
پيگيري هاي انجام شده و بازديدهاي سازمان جهاني غذا، اين ثبت به 
صورت رسمي توسط نماينده فائو در مالير انجام خواهد شد. گفتني 
اســت با اين ثبت، مالير پس از مبل و منبت دومين ثبت جهاني را به 

نام خود خواهد زد.

پذيرايي از زائران اربعين با 45 ايستگاه در همدان
 امسال 45 ايستگاه صلواتى براى پذيرايى از زائران حسينى در اين استان برپا مى شود.
جانشــين ستاد مردمى خدمتگزاران اربعين همدان در نشست خبرى با اصحاب رسانه با 
بيان اينكه ايستگاه هاى صلواتى از يكم تا روز دوازدهم آبان ماه در استان همدان برپامى 
شــود، افزود: توزيع غذا گرم، فعاليت هاى فرهنگى، امكان اســكان و شب مانى در اين 

ايستگاها پيش بينى شده است.
بــه گزارش ايرنا، على بقايى با بيان اينكه 70 درصد ايســتگاه هاى صلواتى، پذيرايى و 
اسكان زائران اربعين حسينى را به عهده دارند، بيان كرد: امسال آمادگى خدمات رسانى و 

اسكان به 100 هزار زائر به شكل شب مانى وجود دارد. 

جانشــين ســتاد مردمى خدمتگزاران اربعين همدان ادامه داد: ستاد مردمى خدمتگزاران 
اربعين اســتان همدان «با اربعين تا ظهور» و «همه خادميم» را شعارهاى محورى امسال 

خود در فعاليت ها انتخاب كرده است.
بقايى با بيان اينكه سامانه 3138 امداد زائر، خدمت رسان به زائرين در ايام اربعين خواهد 

بود اظهار داشت: سال گذشته پنج هزار زائر از اين سامانه خدمات دريافت كردند. 
وى اضافه كرد: پنج استان ديگر شامل ايالم، كرمانشاه، لرستان، قم و مازنداران نيز از اين 

سامانه براى خدمت رسانى به زوار استفاده مى كنند.
جانشين ســتاد مردمى خدمتگزاران اربعين همدان خاطر نشان كرد: در حوزه تبليغى 
و فرهنگى در ايام اربعين اقدامات و همكارى هاى خوبى با شهردارى، صداوسيما و 
سازمان تبليغات انجام شــده است.وى با بيان اينكه ستاد مردمى خدمتگزاران اربعين 

به هيچ دســتگاه ونهادى وابسته نيســت، افزود: براى خدمات رسانى به زائران نياز 
به همكارى از سوى دســتگاه هاى دولتى هستيم.بقايى به فعاليت ستاد اربعين اشاره 
كرد و اظهار داشــت: ستاد مردمى اربعين در سه حوزه پشــتيبانى و زير ساخت ها، 
ســتاد عتبات و عاليات با مسئوليت موكب ها در مسير نجف تا كربال و ايستگاه هاى 

صلواتى فعاليت مى كنند.
وى با بيان اينكه 11 موكب اســتان همدان در مســير نجف تــا كربال به زواران خدمت 
رسانى مى كنند، ابراز داشت: سال گذشته به 700 هزار نفر در موكب ها اسكان و خدمات 

رفاهى ارايه شد.
بقايى به ترويج نذر فرهنگى توسط رسانه ها اشاره كرد و ادامه داد: رسانه ها نقش اساسى 

در ترويج فرهنگ عاشورايى دارند. 

 مهاجرت مردان روستايى به شهرها براى 
كســب وكار باعث شــده است شغل هاى 
روســتايى و عالوه برآن كار منزل به دوش 
زنان روستايى مى افتد اين موضوع وظيفه و 
حجم كار زنان را افزايش داده است. بنابراين 
با توجه به وظايف مــردان در زندگى بايد 
براى توانمندســازى زنان و آشنايى آنان با 

حقوقشان اقدام كنيم.
مديــر كل دفتــر امــور بانــوان و خانواده 
اســتاندارى همدان با بيــان اين مطلب در 
همايش روز جهانى زنان روســتايى گفت: 
توانمند سازى زنان روستايى بايد در دستور 
كار قرار بگيرد اما اين امر يك شمشــير دو 
لبه است چون اگر اشتباه برنامه ريزى شود 
ممكن اســت مردان در اشتغال تنبل شوند. 

بنابراين بايد در اين موضوع مديريت شود.
طاهره دوروزى در اين همايش كه به مناسبت  
روز جهانى زنان روستايى برگزار شده بود 
اظهار داشت: اين كه مى گوييم زنان ما توانا 
شــوند يعنى مى خواهيم زنان وارد اجتماع 
شــوند و از حقوق خود اطالع كافى داشته 
باشــند نه اين كه گارگر روستا شوند و هم 
چنين تاكيد كرد كه زنان روستايى سربازان 

گمنام اقتصاد كشور هستند.
وى توضيــح داد: بــراى اين هــدف بايد 
آموزش هاى الزم به زنان روستايى داده شود.

وى گفت: معموال مردان به داليل اقتصادى 
از روســتاها مهاجرت كرده و خانواده هاى 
خود را ترك مى كننــد كه در اين صورت 
كارها به گردن زنان مى افتد وكار آنها بيشتر 

مى شــود، كه همين روند موجب شــده تا 
زنان عالوه بر كارخانه سرپرســت خانواده 

نيز شوند .
دوروزى افــزود: عالوه بــر بحث توانمند 
ســازى زنان روستايى بايد به بحث بيمارى 
اين زنان نيز توجه كافى شــود چرا كه اين 

زنان در معرض بيمارى هستند .
وى با تأكيد بر اينكه زنان، نان آوران روستاها 
هســتند، ادامه داد: زنان روستايى حتى در 
زمان بــاردارى بر روى زمين كشــاورزى 
كار مى كنند، در اقتصاد خانواده بسيار نقش 
دارند و نقطه اصلى معيشت هستند، جوامع 
ما به بانوان بســتگى دارد اما زنان نان آوران 
روســتاهاى ما هســتند و اگر در روستاها 
نباشــند زنجيره دادوستد روســتاها از بين 

خواهد رفت.
دوروزى در ادامــه گفــت: دغدغه اصلى 
زنان روســتا قبل از اشــتغال بحث بيمارى 
آنان است كه بايد در اين زمينه توجه كافى 

صورت بگيرد
به گفته وى، توســعه و اقتصاد روستاها به 
وجود زنان بســتگى دارد، چون معيشــت 
اصلــى جامعه ما به روســتا بســتگى دارد 
بنابراين بايد در زمينه توســعه روستايى گام 
برداريم و به زنان آموزش هاى الزم در زمينه 

سالمت و تغذيه را بدهيم.
دوروزى گفت: براى توانمندســازى زنان، 
شوراى روستاها ايجاد شده اند كه 106 زن 
عضو و 63 نفر دهيار در آن فعال هستند كه 
در اين زمينه قدم خوبى برداشته شده است.

مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان همدان 
نيز چنين گفت: توســعه در هر جامعه اى 
خصوصا بخش نيروى انســانى  به توسعه  
بخش كشــاورزى باز ميگــردد و الزمه ان 
توانمندى كردن  اين  نيرو در توسعه جامعه 

روستا يى است.
حســين فضلى ادامه داد: در حوزه توليدات 
كشاورزى روســتا زنان روستايى 50٪ اين 
منابع را شــامل مى شوند و نقش موثرى در 
بخش توليدات روســتا دارند  عده ايى در 
امر توليد، مســتقيم وارد شــدند و به توليد 
كشــاورزى از قبيل زنبوردارى ، گاودارى، 

صنايع دستى و..... فعاليت دارند 
وى با بيــان اينكه بانوان نقش عمده ايى در 
رنگين نمودن ســفره جامعــه دارند افزود: 
بســيارى از بانوان طرح هايى پيشنهاد مى 

دهند  و در آن زمينه ها فعاليت دارند.
بخش كشــاورزى همدان هم در راســتاى 
حمايت از اين بخش فعال است براى مثال 
صندوق خرد زنان روســتايى تشكيل شده 

است .
 در حال حاضر 7 صندوق فعال در روستاى 
همدان داريم كه اعتبار صندوق 165 ميليون 
است كه 50٪ ان در قالب وام قرض الحسنه 
تامين شــده اســت كه حــدود 15 ميليون 
تســهيالت دريافت نموده انــد و 50٪ ان 

سرمايه اوردگاه است.
  وى ادامه داد: هدف از تشــكيل صندوق 
جلب مشاركت زنان روستايى و اين كه زنان 
روستايى احساس كنند مى توانند در اقتصاد 

خانواده سهيم باشند و بخش توسعه روستا 
را پويا كنند.

رئيــس اداره نظارت بر بهداشــت عمومى 
اســتان همدان  نيز درباره بيمارى مشترك 
انســان و دام  و خطر بــروز بيمارى تب 
مالت، علل، تشــخيص و درمان آن چنين 
گفت: تب مالت يك بيمارى مسرى عفونى 
اســت كه به دليل دارا بودن طيف وسيعى 
از عالئم، به بيمارى هــزار چهره معروف 
اســت. اين بيمارى، يكــى از بيمارى هاى 
مشترك بين انسان و دام به حساب مى آيد. 
پيشگيرى از تب مالت كار آسانى است اما 
درمانش مى تواند چند ماه طول بكشد. اين 
بيمارى به ندرت موجب مرگ مى شــود اما 
در صورت درمان نشدن مى تواند عوارض 
ناتوان كننده اى ايجــاد كند و زندگى عادى 

فرد را تحت الشعاع قرار بدهد.
آرش سامى ادامه داد: تب مالت يك عفونت 
باكتريايى است كه اغلب از طريق شير، پنير 
و ســاير محصوالت لبنى غيرپاستوريزه از 
حيوانات به انسان ها منتقل مى شود. باكترى  
مولد تب مالت، در مــوارد نادر مى تواند از 
طريق هوا يا تماس مستقيم با حيواناِت آلوده 

پخش شود. 
ســامى گفت: بيمــارى تب مالــت صدها 
هزار انســان و حيوان را در سراســر جهان 
مبتال مى كند. اجتنــاب از محصوالت لبنى 
غيرپاســتوريزه و رعايت احتياط در هنگام 
كار كردن با حيوانات يا در آزمايشــگاه به 

پيشگيرى از تب مالت كمك مى كند.

توانمندى باغات 
انگور ماليـر 
زيـر ذره بين 
كارشناسان فائـو

 مدير جهادكشــاورزى شهرستان مالير 
با بيان اينكه شــمارش معكوس براى ثبت 
انگور دره جوران مالير در سازمان جهانى 
فائو آغاز شــده اســت، گفت: 25 و 26

مهرماه توانمندى ها و ظرفيت باغات انگور 
مالير زير ذره بين كارشناس فائو مى ورد.

على مروت اميرى در گفت وگو با ايســنا، 
در ايــن رابطه افزود: طــى 2 روز ميزبان 
نماينده رسمى ســازمان جهانى فائو و 3

نفــر از متخصصان و معاون پژوهشــى و 
مسئول مؤسسه تحقيقات روستايى وزارت 

جهادكشاورزى هستيم.
وى با اشــاره به اينكه طى ايــن دو روز 
برنامه هاى مختلفى بــراى معرفى جايگاه 
شاخص و منحصربفرد شهرستان مالير در 
زمينه توليد انگــور و فرآورى آن و بحث 
توانمندى ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشگرى شهرســتان اجراى مى شود، 
ادامه داد: نخستين مقصد ما سالن همايش 
شــهردارى مالير و نمايش فيلم تهيه شده 
توسط سازمان جياس براى ميهمانان است.
مروت اميرى با بيان اينكه با حضور اين 
كارشناســان جلسه راهبردى برنامه افق 
5 ســاله كشــاورزى و شهرستان مالير 
مراســم  كرد:  اظهار  مى شــود،  برگزار 
بوم گردى، پخت غذاى ســنتى، بازديد 
از روســتاى هدف گردشگرى مانيزان، 
مانيزان،  شيره پزى  سنتى  آئين  از  بازديد 
بازديــد از دفتر تعاونــى ُخرد زنان در 

مانيــزان انجام و بحث مشــاركت زنان 
در بحت رونق كشاورزى مالير بررسى 

مى شود. پيگيرى  و 
وى از بازديد كارشناســان فائو و وزارت 
جهادكشــاورزى از مراســم زيــر خاك 
كردن باغــات انگور بــراى جلوگيرى از 
ســرمازدگى، بازديد از ســايت جوزان و 
قنوات موجود و شــركت در ضيافت شام 

فرماندارى خبر داد.
مروت اميرى با تأكيد بر اينكه مراحل ثبت 
جهانى انگور مالير به ايستگاه آخر رسيده 
اســت، تحقق اين امر را ســرآغاز تحولى 
شــگرف در حوزه اقتصادى شهرستان و 
برندسازى محصوالت باغى مالير در سطح 

جهان دانست.
توليد ساالنه 230 هزار تن انگور در مالير 
مالير  شهرســتان  جهادكشــاورزى  مدير 
در بخش ديگرى از ســخنانش با اشــاره 

به اينكه توليد ســاالنه شهرستان در بحث 
انگور  230 هزار تُن انگور است، ادامه داد: 
ميانگين توليد شهرســتان در هر هكتار 22
تن است اما باغدار نمونه ما چون «محمد 
غفارى» در روستاى افسريه مالير توانست 
با اجراى طرح داربستى كردن باغ و رعايت 
اصول باغدارى به توليــد 110 تن در هر 
هكتار دســت يابد و در ســطح كشور به 

عنوان باغدار نمونه معرفى شود.
مروت اميرى با اشــاره به اينكه تحقق اين 
امر سبب اشــتغالزايى، افزايش صاردات، 
رونق چرخه توليد و كارخانه هاى كشمش 
پاك كنى و ... مى شــود، اظهار كرد: از 230

هزار تن توليد ســاالنه انگور در سطح اين 
شهرســتان 9 درصد ســهم تازه خورى، 3
درصد تبديل به ســركه و آبغوره و ساير 
فرآورده هاى فرعــى و 8 درصد نيز براى 

توليد شيره انگور مصرف مى شود.

رئيس كل دادگسترى همدان:
كاهش جمعيت كيفرى در اولويت است

 كاهــش ورودى پرونده به مراجــع قضائى و كاهش جمعيت 
كيفرى زندان ها در اولويت اين نهاد است.

رئيس كل دادگســترى همدان در نخستين جلسة شوراى معاونان 
دادگســترى بيان كرد: زندان تنها شايســته بزهــكاران حرفه اى، 
مرتكبان جرائم مهم و مخدوش كننــدگان نظم، آرامش و امنيت 

جامعه است.
توكل حيدرى اظهار داشت: براى ساير مجرمان از جمله محكومان 
جرائــم غيرعمد و جرائم غيرمهم بايد از مجازات هاى جايگزين 

حبس استفاده شود.
مديركل دادگسترى همدان افزود: در مرحله تحقيقات با متناسب 
صادر كــردن قرارهاى تأمينى همچنين در زمان تعيين مجازات با 
رعايت تناســب در ميزان آن، بايد از بازداشت غير ضرورى افراد 

جلوگيرى كرد.
حيــدرى گفت: حمايــت از فعاالن در حوزه اقتصاد، اشــتغال و 
نيــز صيانت از منابع طبيعى و اراضــى ملى از ديگر اولويت هاى 

مجموعه قضايى است.
وى رعايت حقوق شهروندى و ارتقاء فرهنگ صلح و سازش را از 
ديگر محورهاى اولويت دار مجموعه دادگسترى همدان برشمرد.

 با هوشيارى عوامل انتظامى قهاوند شى 
تاريخى مربوط به هزاره اول قبل از ميالد در 

همدان كشف شد.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: پس 
از دريافت خبرى مبنى بر فعاليت فردى در 
امر تهيه و توزيع مواد مخدر و نگهدارى و 
فروش اشياى عتيقه موضوع مورد رسيدگى 

قرار گرفت.
جمشيد باقرى در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشــت: ماموران انتظامى قهاوند به صورت 
نامحسوس فرد ياد شــده را مورد نظر قرار 
داده و پس از دريافت حكم قضايى در يك 
عمليات غافگيرانه وى را دستگير و منزلش 

را بازرسى كردند.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان ادامه داد: 
مامــوران چند گرم هروئيــن به همراه يك 
قطعه «پيه سوز» و سينى هاى فلزى از منزل 

متهم كشف و ضبط كردند.
باقــرى افزود: طبق نظر كارشــناس ميراث 
فرهنگى «پيه سوز» كشــف شده متعلق به 
هزاره اول قبل از ميالد اســت اما سينى ها 
مربوط به دوره معاصر بوده و ارزشى ندارند.

وى بيان كرد: متهم پس از تشكيل پرونده در 
اختيار دستگاه قضايى قرار گرفت همچنين 
شــى تاريخــى تحويــل اداره كل ميراث 

فرهنگى شد.
مرداد امســال ماموران انتظامى اسدآباد در 

بازرسى از يك منزل مسكونى و خودروى 
پارك شــده در آن 9 عدد ســكه مربوط به 
قبل از اســالم، 2 عدد سكه تاريخى مربوط 
بــه دوران صفويه، 12 عدد ســكه پهلوى 
رضاخانى و تعدادى انگشتر كشف كردند و 
در اين راستا هشت حفار غيرمجاز يازداشت 
شدند. پنج تن از جويندگان ميراث تاريخى 
كــه با حفر زمين منزل مســكونى اشــياى 

تاريخى شامل 11 قطعه تخت سنگ منقوش 
به نقش هاى دوران اســالمى و هفت قطعه 
ظروف ســفالى شكســته، به قدمت 700 
سال را كشــف كرده بودند توسط ماموران 

كالنترى 17 دستگير شدند.
سه عدد ظرف مفرغى عتيقه مربوط به هزاره 
قبل از ميالد اوايل ارديبهشــت امســال از 
ســارقان ميراث فرهنگى در باغ هاى منطقه 

گنجنامه اين شهر كشف شد.
دهم فروردين ماه امسال نيز در 2 عمليات 
جداگانه 17 قلم اشياى تاريخى نظير لوح 
ســفالى، مجسمه پيكره انســانى، مجسمه 
شــيركوهى، گلدان مسى و آجر لعابدار با 
قدمت هزاره اول قبل از ميالد، ســلجوقى 
و ايلخانــى از ســارقان در نهاوند و رزن 

كشف شد.

«پيه سوز»3هزارساله 
در همدان كشف شد

مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى همدان در همايش روز جهانى زنان روستايى:

زنان نبايد كارگر روستا شوند
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823 هزار هكتار اراضى همدان سنددار شدند
 سند 823هزار هكتار از اراضى منابع طبيعى اين استان با هدف تثبيت مالكيت دولت 

و جلوگيرى از سوء استفاده احتمالى از اين اراضى دريافت شده است. 
  رئيس اداره مميزى و حدنگارى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان گفت: روند 
تبديل اسناد دفترچه اى به سند تك برگ در حال انجام است و سال گذشته براى 6 هزار 

و 589 هكتار از اراضى اين استان سند تك برگى دريافت شد.
مجيد ملكى در گفت و گو با ايرنا افزود: با ابالغ دســتورالعمل اجراى كاداســتر اراضى 
ملى و دولتى در اواسط سال 94، اصالح نقشه هاى سنواتى تفكيك انفال و تبديل اسناد 
دفترچه اى به اسناد تك برگى به عنوان اولويت كارى در كنار وظايف اصلى اشاره شده 

در دستور كار اين اداره قرار گرفته است.
رئيــس اداره مميزى و حدنگارى منابع طبيعى همدان اظهار داشــت: براى اجراى طرح 
كاداستر اراضى ملى و دولتى به عنوان يكى از طرح هاى شاخص و محورى بايد منطبق با 
تكاليف درج شده در ماده 9 قانون افزايش بهره ورى كشاورزى و منابع طبيعى اقدام كرد.

ملكى اضافه كرد: طرح كاداســتر اراضى ملى امسال در سطح 138 هزار و 500 هكتار با 
بهره گيرى از توان مشاوران و پيمانكاران عملياتى شده است.

وى گفت: مهمترين وظيفه اين اداره، تحقق بخشــيدن به اهداف سازمان جنگل ها شامل 
حفظ، احياء، توسعه و بهره بردارى است.

ملكى بيان كرد: اين اهداف ســازمانى از طريق شناســايى، تشخيص و اعمال حاكميت 

دولت و صدور ســند اراضى ملى براى عرصه هاى جنگلى و مرتعى و بيشه هاى طبيعى 
به دست مى آيد.

وى افزود: بر اين اساس وظيفه اصلى اداره مميزى و حدنگارى منابع طبيعى در پنج محور 
شناســايى و تشخيص، انتشــار آگهى، تعيين تكليف اراضى اختالفى و قطعيت قانونى، 

اصالح و بازنگرى و پيگيرى براى صدور اسناد مالكيت تعريف شده است.
رئيس اداره مميزى و حدنگارى منابع طبيعى همدان عمده ترين اقدامات اين اداره در نيمه 
نخست امسال را اصالح هندسى نقشــه هاى سنواتى به ميزان 135 هزار و 800 هكتار، 
پاسخ به يك هزار و 200 فقره استعالمات و صدور گواهى مستثنيات و اصالح و بازنگرى 

قانون رفع موانع توليد به ميزان 60 هزار و 99 هكتار عنوان كرد.

خبـر

نماينده مالير:
قوه قضائيه امان مفسدان اقتصادى را ببرد

 از قوه قضائيه انتظار مى رود بســيار جدى تر و با قاطعيت بيشتر با 
مفسدين اقتصادى برخورد كند و امان را از مفسدين اقتصادى ببرد.

نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا 
علت مخالف خود در تصويبCFT  را عدم پايبندى كشورى همانند 
آمريكا در تجربه برجام دانست و اظهار كرد: مهمترين علت مخالفت 
عــدم اطمينان و نااميدى بــه اينگونه معاهدات بين المللى اســت به 
طوريكه روى كار آمدن دولت جديد آمريكا و بدعهدى هاى صورت 
گرفته توســط ترامپ نشان از يك ناهماهنگى مديريتى در دولت اين 

كشور دارد.
حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه 

با اشاره به وجود عضوهاى ناظر در اين معاهده افزود: عضوهاى ناظر 
FATF عربســتان سعودى و رژيم صهيونيستى هستند كه با پذيرش 
ايــن عهدنامه عمال به آنها اين اجازه را مى دهيم تا بر رفتار مالى ايران  

نظارت داشته باشند.
آزاديخواه با بيان اينكه اين كشورها دلسوز ملت ما نيستند كه باپذيرش 
معاهــده FATF در زمينه اقتصادى گشايشــى صورت گيرد، عنوان 
كرد: همانطور كه در قضيه تروريســيم شاهد آن هستيم حمايت هاى 
همه جانبه اى از تروريست ها توسط اين دو رژيم صورت مى گيرد كه 
آخرين بار در حادثه تروريســتى اهواز بــود كه حتى به محمدطاهاى 
چهار ســاله هم رحم نكردند، آيا اينها حافظ منافع جمهورى اسالمى 
ايران در سطح بين المللى خواهند بود و دلسوز ما هستند؟ آنها تنها به 

فكر منافع خود هستند.
وى با اشــاره به اينكه كشــورهايى كه به اين كنوانسيون پيوستند در 
همــان لحظه گره هاى اقتصادى آنها باز نشــد، بيان كرد: موافقان اين 
معاهده منافع اقتصادى كشور را در پيوستن به FATF مى دانند كه با 
پيوستن به آن مشــكالت اقتصادى و موانع مبادالت پولى ما با جهان 
برطرف مى شود. مشكل ما با آمريكا مالى نيست بلكه استراتژيك است 
و با توجه به اينكه اين مشكل استراتژيك حل نشده پس مشكل مالى 

زاييده همين مشكل است.

97 درصد مساكن روستايى نهاوند داراى 
سند مالكيت ثبتى است

 رئيس بنياد مســكن شهرستان نهاوند از صدور سند مالكيت براى 
97 درصد مساكن روستايى اين شهرستان خبر داد.

عليرضا نثارى در گفتگو با مهر با اشاره به اجراى فاز اول بهسازى 91 
روستا در شهرســتان نهاوند، گفت: از اين تعداد؛ بهسازى 50 روستا 

تكميل شده و طرح مورد بهره بردارى قرارگرفته است.
وى بابيان اينكه بهســازى 41 روســتاى ديگر در دست اقدام است، 
گفت: طى سال جارى از محل اعتبارات ملى و استانى و قير اعتبارى 
عمليات بهسازى 28 روســتاى ديگر آغاز و تاكنون 6 روستاى آن به 

بهره بردارى رسيده است.
رئيس بنياد مســكن نهاوند با اشــاره به اجراى ايــن طرح ها گفت: 
چهارشــنبه هفته جارى محمدرضا شــاملو معاون عمران روستايى 
بنياد مســكن كشــور باهدف بازديد و افتتاح و بهره بردارى از برخى 

پروژه هاى بهسازى در شهرستان نهاوند حضور پيدا خواهد كرد.
وى با اشاره به شاخص بهسازى روستايى در شهرستان نهاوند گفت: 
شهرستان نهاوند در زمينه بهسازى واحدهاى روستايى در كشور داراى 

شاخص 48 درصد است.
نثارى در ادامه از نوســازى 15 هزار و 600 واحد مسكن روستايى از 
سال 1384 تاكنون در روستاهاى شهرستان نهاوند و شهرهاى زير 25 
هزار نفر خبر داد و گفت: اين تعــداد واحد بااعتبارى افزون بر 189 

ميليارد تومان به بهره بردارى رسيده است.
وى افزود: طى سال جارى نيز 200 واحد مسكونى بااعتبارى افزون بر 

3.5 ميليارد تومان نوسازى شده و به بهره بردارى رسيده است.
رئيس بنياد مســكن نهاوند ادامه داد: در حال حاضر 350 نفر متقاضى 
واجد شرايط در حال تكميل پرونده و معرفى به بانك هاى عامل براى 

استفاده از تسهيالت نوسازى مسكن روستايى هستند.
وى با اشــاره به اينكه سهميه شهرســتان نهاوند در حوزه اعتبارات 
نوسازى مسكن روستايى ابالغ شده است، گفت: طى سال جارى 700
فقره تســهيالت 25 ميليون تومانى در اختيار بنياد مســكن شهرستان 

نهاوند قرارگرفته است.

35 درصد مشتركين آبفاى نهاوند تحت 
پوشش شبكه جمع آورى فاضالب هستند

 رئيس آبفاى نهاوند گفت: 35 درصد مشــتركين شــركت آب و 
فاضالب شــهرى نهاوند تحت پوشش شــبكه جمع آورى فاضالب 

هستند.
مرتضى شريفى در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر 5 پيمانكار اداره 
آب و فاضالب شهر نهاوند در 3 نقطه شهرى در حال اجراى عمليات 

توسعه شبكه فاضالب به طول 12 كيلومتر هستند.
وى بابيان اينكه اميدواريم بتوانيم تا پايان ســال جارى 2 پروژه شبكه 
فاضالب و ايســتگاه پمپاژ آب شهر نهاوند را به بهره بردارى برسانيم، 

گفت: شمار مشتركين آب شهر نهاوند 30 هزار خانوار است.
رئيس آبفاى نهاوند عنوان كرد: در حال حاضر 10 هزار مشــترك كه 
35 درصد ازمجموع مشتركين را شامل مى شوند تحت پوشش شبكه 

جمع آورى فاضالب شهر نهاوند قرارگرفته اند.
وى گفت: با شبكه فاضالبى كه امسال به بهره بردارى مى رسد 2 هزار 
و 500 مشترك ديگر تحت پوشش شبكه فاضالب شهرى نهاوند قرار 
مى گيرند.شــريفى بابيان اينكه احداث ايســتگاه پمپاژ جديد با هدف 
پشــتيبانى از ايستگاه شــماره يك براى افزايش فشار و استفاده از آن 
در مواقع بحران مدنظر اســت، گفت: به همين منظور براى ســاخت 

اين ايستگاه پمپاژ تا كنون بيش از 2 ميليارد تومان هزينه شده است.

الحاق  اليحه  درباره  شما  نظر    
كنوانســيون منابع مالي تروريسم 

چيست؟
انتظار مي رود اين اليحه بعد از جلسات 
متعدد كارشناسي و غيرعلني و توضيحات 
كامــل و بي نقص رئيس شــوراي عالي 
امنيت كشور، وزير اطالعات، وزير امور 
خارجه و كارشناسان مورد تصويب قرار 
گرفت كه شوراي نگهبان با لحاظ كردن 

منافع كشور تأييد شود.
 شــانس تأييد اين اليحه چند 

درصد است.
بنده رأي مثبــت دادم و معتقدم مردم به 
اندازه كافي در مشــكالت اقتصادي فرو 
رفته اند ما در مبادالت بانكي به شــدت 
مشــكل داريم اگر اين اليحه تاييد نشود 
حتي با كشورهاي دوست چون تركيه و 
عراق هم نمي توانيم مبادله كنيم اين اليحه 

گره گشاي روابط بانكي ايران است.
از طرفي ذهنيت برخي افراد دلسوز نظام 
بر اين اســت كه شــايد با تصويب اين 
اليحه اطالعات نظامي كشــور به بيرون 

برود كه قطعاً چنين نخواهد شد.
كمك ايران به ســازمان هاي آزادي بخش 
از مسير بانكي نبوده است و سازمان هاي 
تروريســتي شــامل گــروه حمــاس و 
حزب اله نيســت. لبنان و ســوريه هم به 
اين كنوانسيون پيوستند و دنيا بايد بداند 
كه سازمان هاي تروريستي تحت حمايت 
ايران نيســتند. معتقدم مخالفان به انگيزه 

دلسوزي مسائلي را مطرح مي كنند.
 با وجود اينكه اقليت وزرا تندرو 
معتدل  نمايندگان  اكثر  و  هســتند 
مجلس  فضاي  اقليت  ها  همان  چرا 

را مديريت مي كنند؟
آن اقليت ها اكثر مسائلي را كه ما رعايت 
مي كنيم، رعايت نمي كنند. حركات و رفتار 
يك نماينده بايد با شــأن مجلس برابري 
كند ما برخي حركات، هياهوها، طومارها 
و... اقليت هاي مجلس را نمي پسنديم. ما 
نظرات خود را در آراي خود بيان مي كنيم 
نه هياهو و جنجــال. ديديد اين اقليت ها 

براي مصوب نشــدن CFT چه فضايي 
درســت كردند. رأي دهندگان را شمر و 
كساني كه رأي ندادند را انقالبي خواندند 
همين فضا باعث 120 رأي مخالف شد. 
بعضي ها واقعاً شك كردند و گفتند شايد 
خالف شــرع عمل كنند. به همين دليل، 
نامه رهبرى پشت تريبون مجلس خوانده 
شد كه ايشان فرموده بودند: «اين هم مثل 
ساير لوايح است و بايد كارشناسي شود.»
  مردم، نماينــدگان مجلس را 
وكيل الدوله مي دانند نظر شــما در 

اين خصوص چيست؟
چنيــن نيســت، در اســتيضاح وزرا هم 
فراكســيون اميد و هــم اصولگرايان نظر 
موافــق داشــتند وكيل الدولــه خواندن 
نمايندگان ظلم به آنهاست. بنده هر چند 
اصالح طلب هستم اما اگر جايي تشخيص 
به تذكر باشد تذكر هم مي دهم. معتقدم در 
چنين شرايطي مصلحت كشور اين است 
كه قوه مجريه و مقننه در تعامل بيشتري 
با هم باشند اگر رئيس جمهوري بيشتر به 
مجلس مي آمــد و توضيحات الزم را در 
خصوص مشكالت كشــور مي داد شايد 
نظر ايشان در خصوص بسياري از مسائل 

برآورده مي شد.
كه  اســت  اين  بر  تحليل هــا   
بــا توجه بــه اتفاقــات مجلس، 
نمايندگان راه خود را از دولت جدا 

خواهند كرد؟
در اينكــه روحانــي موفــق نشــده اســت 
ــه عمــل  ــعارهايش را جام ــه ش ــه هم ك
بپوشــاند شــكي نيســت هــر چنــد بايــد 
داليــل آن را هــم ديــد. ايشــان دوســت 
زن  وزيــر  چنــد  كابينــه  در  داشــتند 
ــوم  ــر عل ــه نشــد. وزي ــند ك ــته باش داش
ــي  ــي، آخريــن نفــر ليســت روحان كنون
بــود. طبيعــي اســت كــه اصــالح طلبــان 
ــن شــرايط  ــا اي ــه ب ــي داشــتند ك توقعات

محقــق نشــد.
در رفع حصر من خودم معتقدم روحاني 
الاقل بايد بگويد چرا نمي تواند به شعارش 
عمل كند ايشــان فقط بــه اين جمله كه 

«مشكل است» بسنده كرده است.
در خصوص مســائل اقتصادي و برجام 
هم قطعاً مباحي در كشــور وجود داشت 
كــه زمينه و بهانه خروج ترامپ از برجام 
را فراهم كرد. قطعــاً اگر روحاني برخي 
اختيارات الزم را داشت چنين رخ نمي داد 
اين ناكامي ها اصالح طلبان را نااميد كرده 
اســت اميد اســت كه روحانــي از الك 

محافظه كاري خارج شود.
روحاني  عملكرد  مي شود  گفته   
در ميزان رأي مجلس تأثيرگذاشته 
كه  است  متهم  روحاني  نوعي  به  و 
جبهه مقابل براي خود ايجاد كرده 

است؟
چون رئيس جمهوري در پيگيري شعارها 
و توقعــات، انتظارات را برآورده نكرد ما 
ريزش آرا را در بخش عظيمى از جامعه 
و بــه ويژه اصالح طلبان شــاهد بوديم و 
اين به گرايش فكري اصالح طلبان بسيار 
آسيب زد. اميدواريم بقيه راه روحاني بهتر 

از اين باشد.
 آيــا ديــدار اخيــر روحاني با 
براي  راهي  مي تواند  اصالح طلبان 

هماهنگي و تعامل بيشتر باشد؟
اين دعوت و ديدار از طرف آقاي روحاني 
بود كه نشــان مي دهد مسير رو به اميد و 

پيشرفت است.
ديدار  اين  مي شــود  گفته  اما   
بيشتر براي انتصابات بوده است؟

ايــن را قبول نــدارم هر چنــد انتظار ما 
همچون ســابق در انتصاب اســتانداران، 

انتخاب چهره هاي همفكر است.
 با توجــه به اينكه اســتاندار 
همدان نيز جزو نيروهاي بازنشسته 
اســت عملكرد نيكبخت را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
موفــق  اســتانداري  را  نيكبخــت 
كار  بــه  ورود  ابتــداي  از  مي دانــم. 
اســتانداران  بــا  اجرايــي،  و  قضايــي 
ــت در  ــودم. نيكبخ ــراه ب ــي هم مختلف
مباحــث برنامه ريــزي مخصوصــاً توليــد 
ــك  ــرد و ي ــل ك ــق عم ــت موف و صنع

ســر و گــردن باالتــر از ســاير اســتانداران 
خدمــت  ادامــه  از  اينكــه  از  اســت. 
متأســف  بســيار  مي شــود  محــروم 
هســتم. بنــده ايــن آرزو را دارم كــه 
اســتاندار جديــد از تجربــه موفق ايشــان 

شــود. بهره منــد 
 بــا توجه بــه اينكــه قانون 
باال  سطوح  شــامل  بازنشسته ها 
نمي شود آيا امكان رفتن به سطوح 
باال براي آقاي نيكبخت وجود دارد؟
من ايشان را در كســوت وزارت به ويژه 
وزارت رفاه، كار و صنعت و معدن موفق 
مي دانم. اين نظر من است و پيشنهاد خودم 

را دادم كه البته استقبال هم شده است.
ايشــان  موفقيت هاي  كنار  در   
نقدهايــي هم به آمارها و نيز حوزه 
كاري ايشــان در مباحث سياسي 
مطرح اســت گفته مي شود وي در 

اين حوزه اهل معامله است؟
نيكبخــت در حــوزه سياســي خيلــي 
معتــدل عمــل كــرد و توقــع اصالح طلبــان 
بــرآورده نشــد. امــا باالخــره يك اســتاندار 
بــه دنبــال اداره اســتان اســت بايــد در كنار 
ــتان،  ــي اس ــات سياس ــا و جريان چهره ه
ــوه  ــپاه، ق ــه، س ــوزه علمي ــت، ح روحاني
قضائيــه و... را هــم ديــد. ايشــان اســتاندار 
همــه ايــن گروه هــا اســت و مــن در 
ــم. ــد مي كن ــان را تأيي ــوع كار ايش مجم

 درباره جايگزين وي چه نظري 
داريد؟

فعال در اين مورد هيچ نظرى ندارم.
 گفته مي شــود انتصاب برخي 
فرمانداران و معاون سياسي معامله 

بوده است.
مــن هيــچ معاملــه اي در انتصــاب معــاون 
نديــدم.  ماليــر  فرمانــدار  و  سياســي 
دنبــال  انتصاب هايــش  در  اســتاندار 
كفايــت و شايسته ســاالري اســت معــاون 
سياســى ســابق بــه داليــل شــرايط خاص 
و مصلحــت مــكان خدمتــش تغييــر كرد. 
 آيا اگر الهي تبار به عنوان گزينه 
حمايت  باشد  مطرح  اســتانداري 

مي كنيد؟
ايشــان هم مثل ســايرين يــك گزينه 
مطرح هســتند بايد با مجمع نمايندگان 
در اين خصوص مشــورت شود ما طبق 
نظرنهايي  مي شــود  ارايه  كه  برنامه هايي 

خود را اعالم مي كنيم.
  آيــا ســاير گزينه هاي مطرح 
شــده در حد اســتانداري همدان 

هستند؟
از همــان ابتدا، مصوبه عدم اســتفاده از 
بازنشســته ها به مديريت كشور لطمه زد. 
مطمئناً كسي كه انتخاب مي شود نيكبخت 
نخواهد شــد براي انتخاب استاندار هم 
تصميم نهايي را رئيس جمهوري مي گيرد.
 آيا در اين ارتبــاط نمايندگان 

استان تصميم ساز هستند؟
وزارت كشــور اعالم كرده كــه به دليل 
نيســت  صالح  انتخابات،  بودن  پيش رو 
نمايندگان به اين مســأله وارد شــوندو 
دولــت مــي خواهــد در فضــاي آرام 

انتصابات خودش را انجام دهد.
 تعامل شــما بــا نماينده دوم 

شهرستان چگونه است؟
هر چند ديدگاه هاي ما متفاوت است اما 
در بحث مسائل منطقه اي به شدت همراه 

هستيم.
 قوه قضائيه نشــان داد كه در 
اعالم اســامي مفسدان اقتصادي 
نمي توانــد خوب عمــل كند چرا 
قانونگذاراني  عنوان  به  نمايندگان 
كه بايد نظارت نمايند در اين مورد 

اقدام نمي كنند؟
بــراي مفســدان اقتصــادى همــه قوا 
درگير هســتند. ما ستاد مبارزه با مفاسد 
مدت هاست  البته  كه  داريم  را  اقتصادي 
تشــكيل جلسه نداده اســت. رسيدگي 
بــه اين پرونده ها مدت بســيار طوالني 
را مي طلبد. كســاني كه وارد مسائل و 
جرائم اقتصادي مي شوند به اين سادگي 

كشف نمي شود. 
برخي زد و بندها در پرونده هاي اقتصادي 
باعث لوث و زمان بر شــدن آنها شــده 

اســت. همين مشــكالت باعث شد كه 
قوه قضائيه از رهبري دســتور بگيرد كه 
كســاني كه داليل كافي و مستندات الزم 
براي مفســد بودن را دارند اســامي آنها 
اعالم شــود معتقدم در بحث مفاســد، 
شفاف سازي مهمتر است. بايد براي وزرا 
و مديران زمينه پر كردن جيبشــان فراهم 
نباشد علت اينكه در اروپا امكان فساد كم 
است اين اســت كه با ابزارهاي نوين و 
شــفاف موارد مالي و هزينه كردها ثبت و 
ضبط مي شود. اگر به جاي ارتباط چهره 
به چهره در مباحث اقتصادي اين ارتباط ها 

ماشيني شود تخلف هم كم مي شود.
خــودم مدتــي، پرونــده معــاون رئيس 
جمهوري ســابق را بررسي مي كردم وقتي 
وارد اتاق شدم اطراف اتاق پر بود از پرونده 
كه بايد همه آنها را به دقت مطالعه مي كردم. 

كار قضاوت سخت و حساس است.
 تغيير رئيس دادگستري همدان 

را چگونه مي بينيد؟
اقدام به جا اما دير هنگامي بود.

 گفته مي شــود شفافيت بايد از 
مجلس شروع شــود نظر شما در 

اين ارتباط چيست؟
من مصوبــه شــفافيت را امضــا كردم 
اگر تصويب شــود هــم حمايت مي كنم 
و معتقــدم مــردم بايد در جريــان نظر 

نمايندگان خود باشند.
اســتان  بوعلي  بنياد  بحث  در   
ديگري نظر مي دهــد و حرف وي 
پذيرفته مي شــود امــا 9 نماينده 
دفاع  و  نمي دهند  نظــري  هيچ  ما 

نمي كنند.
در اين خصوص وارد جزئيات نشــدم و 

اطالع دقيقي ندارم.
 ثبــت جهاني انگــور به كجا 

رسيد؟
خوشــبختانه ثبت جهانــي انگور خوب 
پيش رفته و به مرحله ثبت رسيده است. 
نماينــدگان فاو اين موضوع را بررســي 
خواهند كرد كه به زودي نتايج آن اعالم 

مي شود.

سمانه جهانگيري عرش »
محمد كاظمى، قاضى و چهره سياسى 
اصالح طلب و نماينده مردم مالير، در 
اسالمى  شوراى  مجلس  دوره  دهمين 

است.
جمله  از  متنوعى  ســمت هاى  كه  او 
دادستان  اســالمى،  انقالب  دادستان 
نظامى اســتان همدان، عضو شوراى 
تأمين ويــژه غرب كشــور، نماينده 
استان  در  بازرسى كل كشور  سازمان 
فرمان  اجرايى  ســتاد  رئيس  همدان، 
حضرت امــام (ره) در كرمانشــاه، 
دادســتان ويژه امور آزادگان، معاون 

دادگســترى اســتان تهــران، رئيس 
را  تهران،  اســتان  قضايى  مجمع هاى 
است  كرده  تجربه  قضا  دســتگاه  در 
مجلس  در  مالير  نماينــده  اينك  هم 
فراكسيون  جزو  كاظمى  محمد  است. 
اكثريت اصالح طلب مجلس بوده در 
دهمين دوره انتخابات مجلس شوراى 
اســالمى، در ليســت ائتالف فراگير 
توانست  و  گرفت  قرار  طلبان  اصالح 
بــا كســب 45،282 رأى از مجموع 
133،582 رأى مأخــوذه صحيح، در 
رتبــه اول ماليــر، وارد مجلس دهم 

شود.

گفتگوي صريح همدان پيام با كاظمي

وزارت كشور نمي خواهد نمايندگان در انتخاب استاندار دخالت كنند

 اين روزها مجلس درگير شــرايط 
انتظار  فضا  اين  در  و  اســت  ويژه اى 
مــردم از دولت و كابينــه اقدام ويژه 
اســت با اين توصيف آنچــه به نظر 
مي رسد تغيير كابينه با توجه به شرايط 
كشــور و انتظار مردم اســت به ويژه 
اينكه در چنين شرايط بحراني تغيير و 
تقويت تيم اقتصادي دولت كه خواسته 
نمايندگان نيز هست، يك ضرورت به 

نظر مي رسد.
در همين ارتباط نماينده مردم مالير در 

مجلس شــوراي اسالمي در نشستي با 
همدان پيام به تشــريح اقدامات انجام 

شده در شرايط كنوني پرداخت.
محمد كاظمي ابتدا اشــاره اى به تغيير 
كابينه دولت كــرد و اظهار كرد: هفته 
معرفي  جديد  وزراي  بود  قرار  گذشته 
شــوند كه به داليلي به تأخير افتاد و 
به يكشنبه آينده موكول شد در همين 
در  جمهوري  رئيس  به  مجلس  ارتباط 
خصوص وزرايي كه معرفي كرده بود 
پيام داد و اعالم كرد كه اينها رأي آور 

نيســتند و بهتر است تغييري در ليست 
داده شود كه گويا پذيرفته شده است.

وي با اشاره به اينكه توقع ما اين است 
كه دولــت جوانگرايي و برنامه محور 
بودن وزرا را در دســتور كار داشته 
باشــد افزود: الزم است وزراي حوزه 
اقتصــادي برنامه اي ويــژه براي حل 
مشكالت مردم ارائه دهند تا از چالش 

كنوني خارج شويم.
كاظمي با بيان اينكــه وزارتخانه هاي 
شــدند،  روزمرگي  دچار  وزير  بدون 

افــزود: معتقدم برخــي وزارتخانه ها 
چون، راه و شهرسازي، صنعت، معدن 
و تجارت، كار و تعاون، استعداد تغيير 
و تبديل بــه 2 وزارتخانه جداگانه را 
دارند چــرا كه هر وزيــري در اين 
گستردگي  لحاظ  به  باشد  وزارتخانه ها 
و تفاوت كار، بخشــي از كارها زمين 

خواهد ماند.
وي ادامــه داد: صنعــت بــا تجــارت 
2 كار متفــاوت و جــداي از هــم 
هســتند، راه هيــچ ارتباطــي بــه 

مســكن نــدارد دولــت هــم در 
ــا  ــن وزارتخانه ه ــك اي ــدد تفكي ص
ــي  ــدگان رأي كاف ــا نماين ــود ام ب
ندارنــد كــه دليــل آن هــم بــه 
ارتبــاط رقيــق و ناهمگــون مجلــس 
ــس  ــه در رأس آن رئي ــت ك و دول
ــر  ــردد. اگ جمهــوري اســت برمي گ
بــود  صميمي تــر  ارتبــاط  ايــن 
ــوص  ــت در خص ــر دول ــًا نظ قطع
تأميــن  وزارتخانه هــا  تفكيــك 
مصلحــت  ايــن  كــه  مي شــد 

ــت. ــور اس كش
نماينده مردم مالير در مجلس شوراي 
اسالمي مشكل كنوني اقتصاد كشور را 
چنين شرح داد: وزير صنعت نمي تواند 
و  فضاسازي  دهد.  ســامان  را  توزيع 
نظارت ناكافي بــر توزيع بيش از هر 
عامل ديگري باعث مشكل شده است.

پس از اين مقدمه بخش دوم صحبتهاى 
نماينده مردم مالير در مجلس پاسخ به 
ســواالت همدان پيام بود كه در زير 

مى خوانيد:

 شهردار گيان نهاوند گفت: يك قاضى در قالب 
اجراى طرح مجازات جايگزين حبس، سه زندانى 

را به نظافت سراب گيان محكوم كرد.
على جاللى در گفت و گو با ايرنا افزود: شهردارى 
گيان براى تســهيل در امر نظافت شهرى و شتاب 
دهى در روند طرح هاى عمرانى از دادستان نهاوند 

استمداد طلبيد.
وى اضافــه كرد: بر اين اســاس با تعامل مطلوب 
دادستان نهاوند سه تن از زندانيان جرائم غيرعمد 

براى پاكسازى سراب پيش بينى شد.
شهردار گيان يادآورى كرد: عالوه بر اين پيشتر نيز 

از زندانيان جرائم غيرعمد به عنوان راننده، نيروى 
خدماتــى، بنا، بــرق كار و فعاليت در حوزه هاى 

فرهنگى بهره گرفته شده است.
جاللى گفــت: هم اينك نيز درخواســت 10
نيرو به دادســتانى داده شده است كه اميد مى 
رود بــا تعامــل مجموعه قضايــى از زندانيان 
آبرومنــد براى پيشــبرد اهداف امور شــهرى 

گرفت. بهره 
وى گفت: شهر گيان داراى هويت تاريخى است 
و آثار و اشياى عتيقه مربوط به ادوار گذشته از تپه 

گيان نهاوند كشف و ضبط شده است.

شهردار گيان بيان كرد: اين منطقه به واسطه وجود 
تپه تاريخى و ســراب گيان ظرفيت گردشــگرى 
و اشــتغال دارد كه مى تــوان با بهره گيرى از اين 

ظرفيت براى شناساندن اين منطقه بهره گرفت.
جاللى ابراز اميدوارى كرد: موزه اى در شهر گيان 
ايجاد شود تا شــهروندان اشياى تاريخى خود را 
در ايــن مركز قــرار داده و در معرض ديد عموم 

قرار دهند.
شــهر گيان با 9 هزار نفــر جمعيت در فاصله 17
كيلومتر مركز شهرستان قرار دارد و بيشتر ساكنان 

آن در بخش كشاورزى فعال هستند.

شاخص 84 درصدى 
بهسازى روستايى
 در اسدآباد
 معــاون عمــران روســتايى بنيــاد مســكن 
اســتان همــدان از شــاخص 84 درصدى بهســازى 

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــتايى اي روس
ايســنا،  بــا  گفت وگــو  در  اميــرى  محمــود 
ــتاهاى  ــازى روس ــاخص بهس ــرد: ش ــار ك اظه
ــن در  ــوده و اي ــد ب ــدان 74,2 درص ــتان هم اس
ــدآباد  ــازى در اس ــاخص بهس ــه ش حاليســت ك
ــد  ــوار 84 درص ــاالى 20 خان ــتاهاى ب در روس

ــت. اس

ــتان  ــه شهرس ــى ك ــد اعتبارات ــا رون ــت: ب وى گف
ــازى  ــده بهس ــال آين ــان س ــا پاي ــدآباد دارد ت اس
روســتاهاى بــاالى 20 خانــوار ايــن شهرســتان بــه 
ــطح  ــه در س ــد ك ــام مى ياب ــيده و اتم ــر رس صف

ــت. ــر اس ــر بى نظي ــن ام ــور اي كش
اميــرى خاطرنشــان كــرد: در ســالجارى بهســازى 
12 روســتاى شهرســتان اســدآباد آغــاز شــده 
ــرار  ــدام ق اســت و 22 روســتا هــم در دســت اق

دارد.
وى بــا بيــان اينكــه بهســازى 13 روســتا اســدآباد 
در ســامانه قــرار دارد، افــزود: 5 روســتاى اســدآباد 
بــراى بهســازى داراى قيــر يارانــه اى هســتند كــه 
ــه زودى  ــكار ب ــاعد پيمان ــول مس ــاس ق ــر اس ب
ــد  ــاز خواه ــتاها آغ ــن روس ــازى اي ــث بهس بح

شــد.

نظافت سراب  حكم قاضي نهاوندي براي 3 زنداني
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قانون منع به كارگيرى بازنشستگان نبايد 
باعث خالى شدن خزانه تجربه دولت شود

 معاون توســعه روســتايى و مناطق محروم رياســت جمهورى 
با تاكيد بر اينكه اســتعفا نداده اســت، گفــت: دادن مهلت دو ماهه 
به بازنشســتگان مشــمول قانون منع به كارگيرى بازنشستگان كمى 
عجوالنه است و امكان دارد يكباره خزانه تجربه دولت خالى شود.

سيد ابوالفضل رضوى در گفت وگو با ايسنا افزود:خالى شدن يكباره 
خزانه تجربه و علم و برنامه ريزى قوه مجريه مى تواند براى دولت و 

مردم بسيار سخت باشد.
رضــوى در ادامه گفت: پــس از مدتى بحــث و گفت وگو درباره 
قانون منع به كارگيرى افرادى در دســتگاه هاى دولتى كه شامل قانون 
بازنشستگى مى شــوند، رئيس جمهور(27 شهريورماه) اين قانون را 
ابالغ كرد و بر اين اســاس بازنشستگان بايد ظرف دو ماه از تمامى 
مســئوليت هاى هم سطح با معاونت وزارت، شهردارى، استاندارى و 
ســطوح پايين تر تغيير كنند و پس از اين مهلــت، هرگونه فعاليت 

بازنشستگان در اين مسئوليت ها به جز استثنائات، ممنوع است.

اصالح فورى قانون انتخابات ضرورتى 
انكارناپذير است

 قائم مقام و سخنگوى شوراى نگهبان گفت: اصالح فورى قانون 
انتخابات ضرورتى انكار ناپذير است.

عباســعلى كدخدايى در توئيت خود درباره ضرورت اصالح قانون 
انتخابات، نوشت: دو ســال پيش سياست هاى كلى انتخابات ابالغ 
شــد، در بند 10 اين سياست ها آمده اســت: ارتقاء شايسته گزينى، 
همراه با زمينه ســازى مناســب، در انتخاب داوطلبان  تراز شايسته 
جمهورى اســالمى ايران و داراى ويژگى هايى متناســب با جايگاه 

مربوط.
به گزارش ايرنا، كدخدايى پيش از اين در توييت ديگرى نيز نوشته 
بود: در انتخابات آتى مجلس افغانســتان براى 250 كرســى، 2565 
نامــزد حضور دارند، يعنى براى هر كرســى حــدود 10 نفر نامزد 
هستند، در آخرين انتخابات مجلس شوراى اسالمى حدود 12 هزار 
نفــر ثبت نام كردند، يعنى براى هر كرســى حدود 40 نفر. چه بايد 
كرد؟ آيا مجلس گامــى در جهت اصالح قانون انتخابات بر خواهد 

داشت؟

كميته مشتركى براى تقويت صادرات به 15 
كشور تشكيل داده ايم

 وزير كشــور گفت: كميته اى با همكارى وزارت امور خارجه، 
گمرك، ناجا و وزارت اطالعات، استان هاى مرزى تشكيل داده ايم 

تا صادرات به 15 كشور تقويت شود.
عبدالرضا رحمانى فضلى روز گذشــته در حاشــيه نشست مشترك 
اســتانداران مرزى با مســئوالن دســتگاهى اجرايى كشور در جمع 
خبرنگاران گفت: اين كميته تاكنون دو نشست در اين زمينه تشكيل 
شده و قرار است همه موانع و مشكالت در مسير تبادل كاال تجارت 

را حل كنيم.
بــه گزارش ايرنا، وزير كشــور از نشســت آتى كميته مشــترك با 
حضور ســفيران كشورهاى هم مرز و رييسان اتاق هاى بازرگانى و 
استانداران ايران و كشورهاى همجوار خبر داد و گفت: اين نشست 

به منظور افزايش صادرات به اين كشورها است.
رحمانــى فضلى بــا بيان اين كه در جلســه امروز 16 اســتاندار و 
نمايندگان دستگاه هاى مختلف حضور داشتند، افزود: در اين جلسه 
موانع صادرات قانونى، امكانات، تجهيزات، مقررات و شرايط مرتبط 

با صادرات بررسى شد.
وى تقويـت صـادرات در مناطـق مـرزى را ضـرورى دانسـت و 
گفـت: بايـد مكانيزم هايـى بـراى بازگشـت ارز ناشـى از صـادرات 
تدويـن و بـا قاچـاق كاال در مناطـق مرزى به صورت جـدى مبارزه 

. كنيم
وزير كشور گفت: در اين جلسه- استانداران و دستگاه هاى اجرايى 
كشور- همچنين ســه اصل مهم «تقويت صادرات» و «جلوگيرى از 
قاچاق ارز و كاال » و «برگشت ارز ناشى از صادرات » مورد بررسى 
قرار گرفته و توافقات جدى بين دســتگاه ها انجام شــد و قرار شد 

همه امكانات مهيا تا اين سه اصل عملياتى شود.
وزير كشور منطقه آزاد را به عنوان يكى از مكان هاى داراى اهميت 
در حوزه صادرات برشمرد و گفت: با توجه به وجود نگرانى در اين 
مناطق بويژه مناطق جنوبى در خصوص صادرات كاالهاى اساســى، 

امروز تصميماتى مهمى در زمينه گرفته شد .

استعفاى عارف از شوراى عالى تكذيب شد
 يك فعال سياسى اصالح طلب خبر استعفاى محمدرضا عارف از 
رياست شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان را قويا تكذيب 

كرد.
در همين حال حســن رســولى از چهره هاى نزديك به محمدرضا 
عارف رئيس فراكســيون مجلس شوراى اســالمى در گفت وگو با 
فارس اعالم كرد: جلســاتى مانند جلسه چند شب گذشته عارف با 
شــوراى هماهنگى جبهه اصالحات هميشه برگزار مى شود و اتفاق 

جديدى نيست.
رسولى ادامه داد: در آن جلسه هم اتفاق جديدى رخ نداد و بحث و 
بگومگويى در ميان نبود. در آن جلســه درباره تعداد اعضا و تركيب 
شــوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان و درباره اينكه چه تعداد 
حقيقى يا حقوقى باشند، بحث شد، چون در اين باره نظرات مختلفى 
بوده اســت. اما در عين حال همه ذى نفعان درباره ضرورت تشكيل 
و ادامه فعاليت انسجام بخش شوراى عالى سياست گذارى ترديدى 

ندارند.

اخالق، قانون و حقوق شهروندى
 مفهوم شهروندى در ايران سال هاست مورد مناقشه است. شهروندى 
مقوله اى نيست كه بتوان به سادگى از كنارش گذشت. به عبارت ديگر 
اين مفهوم،  در منظومه اى از مفاهيم و ساختارهاى اجتماعى معنادار مى 

شود كه نظم نوين جامعه مدرن را مى سازند.
شهروندى مستلزم نوعى نگاه فراگير به همه اعضاى جامعه،  فارغ از نظام 
هاى تبعيض آميز اســت. به عبارت ديگر شهروندى در بطن خودش 
مستلزم نوعى نظام حقوق و تكاليف است كه در نظام هاى سياسى مدرن 
مبناى استقرار نظم قدرت قرار گرفته اند. در اين رويكرد است كه تقسيم 
بندى رســمى و غير رسمى آدمها به شهروند درجه يك و درجه دو و 
حتى تبديل عده اى به "ناشهروند"،  قابل پذيرش نيست و بلكه به مثابه 

يك مصداق بى عدالتى و يك آسيب اجتماعى بدان نگريسته ميشوند.
منشــور شــهروندى در اين نگاه،  بيان رسمى مجموعه اى از حقوق و 
تكاليف تك تك اعضاى جامعــه،  فارغ از هرگونه عنصر تمايز بخش 
بين انهاست. هرچند جامعه ما در سالهاى اخير منشور شهروندى را نيز 
مصوب و اعالم كرده،  اما پرســش اصلى آن است كه چگونه بايد اين 
مفهوم به امرى بنيادى در زندگى جارى مردم بدل شود. به عبارت ديگر 
طرح مفهوم و قانون شهروندى،  يك نگاه بسيار كليدى و مثبت است،  
اما نكته مهمتر آنست كه راه هاى رسيدن و تحقق اين قانون چيست؟ به 
عبارت ديگر طى چه فرآيندهايى شهروند و منش شهروندى در اعضاى 
جامعه درونى مى شود و افراد بر اساس اين منش،  تربيت مى شوند. چه 

نهادهايى و چگونه مسئول جامعه پذيرى براى تربيت شهروند هستند.
به نظر مى رسد نهادهاى آموزشى ما،  هنوز محتواى كافى براى تربيت 
شــهروندى را ندارند. مهمتر از همه آنكه هنوز اجماعى بر محتواهاى 
اصلى آموزش شهروندى هم نداريم. در زمانى كه خانواده ها درگير امور 
اوليه و شايد بتوان گفت تربيت هويت خرد و محلى افراد هستند،  نمى 
توان به دقت از نســبت نظام تربيتى خانواده ايرانى و مقوله شهروندى 
ايرانى صحبت كرد. مدرسه ايرانى نيز اسير هيوالى مخرب كنكور شده 
اســت. مدرسه بيش از آنكه شهروندى مسئول و اهل مشاركت تربيت 
كند،  شهروندان تست زن تربيت مى كند كه مى توان به تعبيرى استعارى 
گفت؛ خروجى هاى مدرسه بيش از آنكه شهروند جامعه كالن ايرانى 
باشند، شهروند جامعه خيالى كنكورى ها هستند. دانش آموز ما،  مهارت 
ها و بينش ها و الگوهاى هنجارى و عاطفى و ارزشى را مى آموزد كه او 
را براى موفقيت در جامعه خيالى كنكورى ها آماده مى كند،  و براى اين 
موفقيت، تمام مسووليت ها و مهارت هاى الزم براى مشاركت در جامعه 
كالن تر را قربانى مى كند. انسان كنكورى،  انسانى فاقد مهارتهاى الزم 
براى زندگى اجتماعى عمومى و در همان حداقل هايى است كه خانواده 
به او داده. مهمتر از همه آنكه فارغ التحصيل مدرسه در ايران نقطه عطف 
زندگى و غايتش،  سد كنكور است كه بايد از آن گذر كند. به همين دليل 
مهارت ها و محتواهاى آموزش الزم براى شهروندى در مدارس اگر هم 
باشند، به فاصله بسيارى از محتواها و مهارت هاى كنكورى قرار دارند. 

قبله دانش آموز ايرانى،  جامعه نيست، آزمون كنكور است.
آموزش شــهروندى مستلزم سه دســته امور به هم پيوسته و متداخل 
است: مسئوليت اجتماعى و اخالقى؛  ســواد سياسى،  و مشاركت در 
جامعه. قاعدتا نهادهاى اصلى جامعه پذيرى،  مسوولين اصلى آموزش 
شــهروندى هم هستند:  خانواده،  مدرسه و دانشگاه. در ايران مى توان 
اين پرسش بنيادى را مطرح كرد كه شهروندى ايرانى به چه معناست؟ 
چه تمهيداتى براى توسعه و آموزش و جامعه پذيرى مردم در راستاى 
آن وجود دارد و نهادهاى مربوطــه چگونه عمل مى كنند؟ مهمتر از 
همه آنكه فارغ از قواعد كلى شــهروندى،  مســاله اصلى آنســت كه 
پذيرفتن مفهوم شــهروندى قبل از هر چيز مســتلزم آنست كه نظام 
سياســى، حدى از بازبودگى و پذيرش براى مشاركت مردم را فراهم 
كند. اين مشاركت لزوما به معناى حضور در مراسم مقطعى راى دادن 
و انتخابات نيست. از ســوى ديگر نهادهايى مثل مدرسه و دانشگاه، 
عمده وظيفه خودشان را آموزش دانش و مهارت هاى علمى تعريف 
كرده اند،  بويژه كه دانشگاه در بهترين حالت، خودش را متولى آموزش 
دانش و تربيت متخصص كارآفرين مى داند و ايده دانشگاه كارافرين 
كه اين روزها دانشــگاه را به قربانگاه معيارهاى اقتصادى تهى مديران 
برده و آن را تبديل به بالگردان نظام اقتصادى ناكارآمد دولتى و رانتى 
كرده، نيز هدف غايى دانشــگاه را به توليد و ارزش افزوده اقتصادى 

تقليل داده است.
به همين دليل اين پرسش كليدى مطرح است كه دانشگاه ايرانى و مدرسه 
ايرانى،  چه فرآيندها و برنامه ها و محتواهايى براى "شــهروندپرورى"
دارند. اينها مســتلزم آنســت كه اين نهادهاى آموزشى از طريق آنچه 
كه "يادگيرى فعــال در اجتماع،  يادگيرى اجتماع  پايه يا يادگيرى حين 
خدمت" ناميده مى شوند، بتوانند به نهادهاى موثر در تربيت شهروندانى 
اهل مشاركت،  نقاد و فعال در امور مدنى تبديل شوند. به عبارت ديگر 
نهادهاى آموزشــى،  در كنار كاركردهاى آموزش مهارت ها و دانش ها 
و بينش هاى علمى مورد نيــاز جامعه،  مى توانند رويكردى انتقادى و 

خالقانه در آموزش شهروندى هم داشته باشند.
در جامعه ما كه هنوز ســاختارهاى مناسب براى استقرار تام مفهوم و 
مقوله شهروندى وجود ندارد، بازانديشى نقادانه نسبت به وضع موجود 
و مشــاركت در اصالح و توسعه پايدار آن،  يك راه حل كليدى براى 
افزايش كيفيت زندگى در جامعه ايرانى بر مبناى مفهوم شــهروندى 
اســت. به نظر مى رسد جامعه ما به شدت نيازمند شهروندى انتقادى 
است، و اين رويكرد مستلزم ايجاد ظرفيت هايى در ميان دانش آموزان 
و باالخص دانشــجويان است. از اين منظر مفهوم شهروندى خودش 
حاوى مسووليت و تعهد به جامعه هم هست،  آنچه اين روزها به مثابه 
كاهش سرمايه اجتماعى و مشاركت اجتماعى خوانده مى شود، را مى 
توان نوعى بحران در هويت شهروندى نيز دانست، هويتى كه افراد را 
بصورت فعال و خالق به مشاركت در امور مدنى و سرنوشت جامعه 
مى خواند. اما همانطور كه در ابتدا هم عنوان شد، هنوز نهادهاى اصلى 
ايرانى اجماعى بر ســر مصاديق و عناصر اصلى هويت شهروندى و 

مكانيسم ها و فرايندهاى شهروندپرورى ندارند.
* «جبار رحمانى»
 انسان شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه 

چسبندگى در مقابل بازنشستگى!
 «قانون منع به كارگيرى بازنشســتگان چند صباحى اســت از سوى رييس جمهور 
روحانى به دســتگاه هاى مختلف ابالغ شده است. طبق اين قانون همه افراد بازنشسته 
شاغل در دولت يا نهادهاى عمومى غير دولتى موظف بودند تا 20 آبان ماه پست خود 

را ترك كنند.
البته اين قانون شــامل استثناهايى هم مى شــود. «مقامات مذكور در ماده(71) (وزرا و 
معاونيــن وزير و...) قانون مديريت خدمات كشــورى و همتــرازان آنها و ايثارگران، 
فرزندان شــهدا و جانبازان هفتــاد درصد (70٪) و باالتر، نيروهاى مســلح، وزارت 
اطالعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبرى از شــمول اين قانون مستثنى 

مى باشند.»
آن گونه كه از شــواهد پيداست خيلى از اين مديران بازنشسته دوست ندارند، صندلى 
مديريت خود را رها كنند و خانه نشين شوند.  در گزارشى عنوان شد: «رئيس يكى از 
صندوق هاى بزرگ بازنشستگى كشور براى بازنشسته نشدن، 26 ميليون داد تا 3 سال 

سابقه اش پاك شود.»
به گزارش ايســنا، معلوم نيســت اين صندلى مديريت چه چسبندگى دارد كه مديران 

بازنشسته حاضر نيستند تن به اين قانون بدهند و دل از كار بكشند.
شــايد آنها بگويند ما عاشق خدمت هستيم و دوســت داريم با هر سنى براى ايران و 

مردمش كار كنيم. البته كه ما باور نمى كنيم.
معموال بسيارى دوست دارند با توجه به سال هايى كه كار كرده اند، بازنشسته شوند و 
چند صباحى را در آرامش زندگى كنند. مديران در ايران اما هميشــه دوست دارند سر 
كار باشــند.اگر قرار به خدمت بود، تا امروز به اندازه كافى به كشور خدمت كرده ايد، 
لطفا اجازه بدهيد كه ديگران هم از فرصت خدمت به كشــور استفاده كنند. به خدا كه 

خدمت فقط در نشستن در صندلى مديريت نيست.
سال  هاست چرخه مديريت در كشور در حال دور خوردن بين چند مدير ثابت است؛ 

مديرانى كه دوست ندارند حاال هم صندلى خود را ترك كنند.
اجازه بدهيم مديران تازه نفس با تفكرات نو وارد صحنه شوند و حرف هاى تازه بزنند 
و كارهاى جديد كنند. حتى مى شــد اين قانون را شامل وزرا هم كرد. برخى از آدم ها 

سال هاست وزير هستند و چه خوب مى شد جاى خود را به ديگران مى دادند.
كســى نمى گويد اين افراد به طور كلى از صحنه مديريت كشور حذف شوند. اين با 
عقالنيت همخوانى ندارد. اين مديران بازنشســته مى توانند به عنوان مشاوران مديران 
تازه نفــس كار كنند و به آنها براى پيشــبرد اهداف خود كمك كنند. البته مشــاورت 

احتياجى به حقوق مزايا ندارد. چون آنها حقوق بازنشستگى خود را مى گيرند.
آنها مى توانند به بخش خصوصــى هم بروند و تجربه خود را در اختيار اين بخش ها 

بگذارند.
اميدواريــم اين مديران به قانون احترام بگذارند و به دنبال راه هايى براى دور زدن اين 
قانون نباشــند. گفته مى شــود خيلى ها به دنبال افزايش ميزان جانبازى خود هستند تا 

كرسى مديريت خود را حفظ كنند.
يكى از موارد تالش براى حفظ شــهردار تهران اســت. اين تالش مى توانست قبل از 
تصويب قانون انجام شود و شهردار تهران را از اين قانون مستثنى كرد اما حاال كه قرار 
اســت او از شــهردار تهران برود بهتر است همه تن به قانون بدهند و به فكر شهردار 

جديدى براى پايتخت ايران باشند.»

 براى آن كه آزمايشگاه پرفسور بالتازار را 
ببينيد نيازى نيســت به كارتون ها سفر كنيد، 
يك بليط به مقصد استان همدان و شهرستان 
كبودراهنگ كافيســت تا به دفتر كار مردى 
الهام بخش  علمى اش  فعاليت هاى  كه  برسيد 

كارتونى به نام او شد. 
براى متولدين دهه 60 پروفسور بالتازار اسم 
آشنايي است، شــخصيت معروف انيميشن 
دوست داشتني كه براي حل مشكالت مردم 
و اختراع جديد بعد از كلي فكر كردن به سراغ 
دستگاه عجيب و غريبي مي رفت و باالخره 
موفق به ثبت يك اختراع جديد و رفع مشكل 

مي شد. 
اما پروفسور بالتازار يك شخصيت حقيقى هم 
دارد، «مارسل بالتازار» سال 1908 در فرانسه 
به دنيا آمد، او يك پزشــك فرانسوى بود كه 
به علت فعاليت در زمينه جلوگيرى از شيوع 
بيمارى هاى طاعون و هارى معروف شد نه به 

علت اختراعاتش. 
پروفســور بالتــازار براى انجــام تحقيقات 
پزشكى به مأموريتى در روستاى اكنلو واقع 
در شهرستان كبودراهنگ ايران فرستاده شد. 
اين پروفسور فرانســوى همزمان با سومين 
موج شيوع طاعون در سال 1331 از فرانسه به 
ايران آمد و با همكارى پزشكان ايرانى پايگاه 
تحقيقاتى انستيتو پاستور ايران را با حمايت 
مالى يك فــرد خير به نام «منوچهر قراگزلو» 
در روستاى اكنلو تأسيس كرد و سازماندهى 
واكسيناسيون جمعى عليه بيمارى آبله و سل 
و تأســيس يك مركز نوتوانى جذاميان ايران 

هم از ديگر اقدامات او بود. 
بالتازار با تحقيقاتى كه با همكارى همكاران 
ايرانى خود نظير دكتر بهمنيار، دكتر شمســا، 
دكتر ســيديان، دكتر كريمى و كارشناسانى 
نظير آقايان حنيفى، خيراهللا زاده و ... انجام داد، 
توانســت بيمارى طاعون را در منطقه كنترل 

و مهار كند. 
در زمان بالندگى علمى اين پايگاه، دانشمندان 
بين المللى زيادى براى انجام تحقيقات مرتبط 
به ايــران آمدند كه از آن جملــه مى توان به 
جانورشناســانى نظير دكتــر گزاويه ميزون، 
دكتر دوگالس لــى و دكتر ايو جين گولون، 
حشره شناســانى نظير دكتر ژان مارى كلن و 
انگل شناسانى نظير دكتر آلين چابو اشاره كرد 
كــه مطالعات وســيعى روى وجوه مختلف 

بيمارى طاعون انجام دادند. 
بالتازار، پزشكى است كه انستيتو پاستور ايران 
را بنيان گذاشــت و به مدت 13 سال رئيس 
آن بود و بعدتر، در 63 سالگى در زادگاهش 
از دنيا رفت اما نامش تا هميشه روى انستيتو 
پاســتور ايران و مركز درمانــى كبودراهنگ 

ماندگار شد. 
كتــاب «بالتــازار، ماجراجــوى طاعــون» 
زندگى نامه بالتازار به كوشــش دكتر احسان 
مصطفوى است؛ شخصى كه سال ها پس از 
بالتازار به انستيتو پاستور ايران قدم گذاشت و 
ادامه دهنده راه او شد. وى به جهت احساس 
دين بــه تالش هاى بى دريغ اســتادش، اين 
كتاب را بر اســاس اســناد مكتوب انستيتو 
پاستور، دست نوشــته هاى بالتا و همسرش، 
عكس ها و فيلم هاى موجود از تحقيقات وى 
و با تكيه بيشــتر بر زندگى نامه اى گرد آورده 
كه ژان منبورگ، برادر همســر سابق بالتازار 

نوشته است. 
 نقش پرفســور بالتازار در كنترل 

بيمارى طاعون در ايران
رئيس پايگاه تحقيقاتى انستيتو پاستور ايران 
درباره تاريخچه اين انستيتو در اكنلو به ايسنا 
گفــت: در ســال 1331 و همزمان با اپيدمى 
طاعون در غرب كشــور، انســتيتو پاستور 
ايــران اقدام به تأســيس پايگاهى تحقيقاتى 
بهداشــتى در روســتاى اكنلو واقع در مرز 
استان هاى زنجان، كردستان و همدان كرد و 
با شــكل گيرى اين مركز، تيم هاى تخصصى 
انستيتو پاستور ايران با انجام اقدامات موثر بر 
روى انسان ها و جوندگان توانستند همه گيرى 

طاعون را در اين منطقه كنترل كنند. 
احســان مصطفوى با اشــاره به نقش دكتر 
بالتازار در كنترل بيمــارى  طاعون در ايران، 
افزود: او در ســال 1333 به عنوان كارشناس 
خبره طاعون در ســازمان بهداشت جهانى و 

در سال 1335 به عضويت كميته تخصصى 
طاعون در سازمان بهداشت جهانى منصوب 
شد و درسال 1337، انستيتو پاستور ايران را 
تــرك كرد اما همكارى او به عنوان مشــاور 
عالى رئيس انستيتو پاستور ايران (دكتر مهدى 

قدسى) تا سال 1345 ادامه يافت. 
وى بــا بيــان اينكــه در ســال 1389 طى 
تفاهم نامه اى بين انستيتو پاستور ايران، مركز 
مديريت بيمارى هاى واگير و دانشگاه علوم 
پزشكى همدان، فاز جديدى از فعاليت هاى 
تحقيقاتــى اين پايگاه شــكل گرفت، اضافه 
كرد: ساخت آزمايشــگاه ها و ساختمان هاى 
جديد با متراژ حــدود 340 مترمربع به پايان 
جونده شناسى،  آزمايشــگاه هاى  و  رســيده 
سرولوژى، مولكولى و كشت، سالن جلسات 
و ميهمان ســرا(با ظرفيت پذيرش 40 نفر) و 
موزه اى كه مستندات و تجهيزات قديمى در 
آن نگهدارى مى شــوند، بستر مناسبى براى 
تحقيــق و آموزش در اين منطقه از كشــور 

فراهم آورده است. 
وى با اشــاره بــه مرمــت 280 مترمربع از 
ساختمان هاى قديمى اين مركز ادامه داد: اين 
پايگاه تحقيقاتى در سال 1393 موفق به كسب 
مرجعيت براى تشخيص بيمارى هاى طاعون، 
توالرمــى و تــب كيو شــد و در عين حال 
مطالعاتى را در زمينه پايش ساير بيمارى هاى 

نوپديد و بازپديد انجام مى دهد. 
صدور مجوز تحقيقات بر روى بيمارى هاى 
نوپديد و بازپديد براى انستيتو پاستور ايران

مصطفوى بيان كرد: در ســال 1395 با مجوز 
شــوراى گســترش آموزش عالــى وزارت 
بهداشت، مجوز مركز تحقيقات بيمارى هاى 
نوپديد و بازپديد به انستيتو پاستور ايران براى 
انجام مطالعات روى بيمارى هاى نوپديد و 
بازپديد داده شــد كه پايگاه تحقيقاتى اكنلو، 
يكى از مراكز وابســته به اين مركز تحقيقات 
محسوب مى شود و در سال 1397 نيز مجوز 
شــبكه تحقيقــات بيمارى هــاى نوپديد و 

بازپديد از شوراى گسترش كسب شد.
وى با بيان اينكه با فعال شدن مجدد پايگاه، 
هر ساله اين منطقه و مناطق مختلف كشور 
مورد پايش بيمارى هاى نوپديد و بازپديدى 
نظير طاعون، توالرمى و تب كيو قرار گرفته 
و نمونه ها به اين پايگاه براى بررسى ارسال 
مى شــوند، يادآور شــد: در حــال حاضر 
اين مركز مطالعاتى در زمينه پايش ســاير 
بيمارى هــاى نوپديــد و بازپديــد انجام 
مى دهد و حاصل طرح هاى پژوهشى انجام 
شــده به محوريت اين پايگاه در 5 ســال 
اخير، گزارش مجدد آلودگى به طاعون در 
حيات وحش مناطق غربى كشــور، گزارش 
موارد ســرم مثبت توالرمــى در گروه هاى 
پرخطر انسانى اســتان هاى غربى و شرقى 
كشــور، گزارش موارد مثبت توالرمى در 
گزارش  و غرب كشور،  شــرق  جوندگان 
موارد ســرم مثبــت تب كيــو در دام ها و 
انسان هاى مناطق مختلف كشور و گزارش 
موارد بالينى تب كيو از شــهرهاى مختلف 

كشور بوده است. 
وى با بيان اينكه تحقيقات در اين پايگاه هم 
بر روى نمونه هاى انسانى و هم حيوانى انجام 
مى شــود، اظهار كرد: امروزه عالوه بر ادامه 
تحقيقات، دوره هاى آموزشى ملى مرتبط نيز 

در اين پايگاه برگزار مى شود. 

 نتايج فعاليت 60 ســاله مركز در 
قالــب 19 كتاب و صدها مقاله علمى 

نگارش شده
مصطفــوى بيان كرد: طى فعاليت 60 ســاله 
ايــن پايگاه، مطالعات و تحقيقات فراوانى به 
محوريت اين مركــز تحقيقاتى پايه ريزى و 
اجرا شده كه نتايج تعدادى از اين تحقيقات 
در قالب 19 كتــاب و صدها مقاله علمى به 
زبان هاى فارسى، انگليســى يا فرانسوى به 

نگارش درآمده است. 
وى بــا بيان اينكه اين آزمايشــگاه به عنوان 
آزمايشــگاه مرجع كشــورى تشخيصى سه 
بيمارى تب كيو، توالرمى و طاعون اســت، 
افزود: در حال حاضر نمونه هاى مشــكوك 
بالينى اين ســه بيمارى از اقصى نقاط كشور 
به اين مركز ارسال شده و مورد بررسى قرار 
مى گيــرد. دهيار اكلنو هم بــا بيان اينكه اين 
روستا از لحاظ وضعيت و موقعيت جغرافيايى 
در شــمال غربى مركز اســتان واقع شده، به 
خبرنگار ايسنا گفت: موقعيت استقرار روستا 
به صورت كوهپايه اى، شكل استقرار متراكم و 
از لحاظ نوع اقليم سرد و كوهستانى بوده كه 
روستائيان ابتدا در ضلع غربى در كوهپايه هاى 
منتهى به كوه داش قلعه ساكن بوده اند كه بعدا 
به فضاى موجود نقل مكان كرده و ســابقه 

سكونت آن 600 سال است. 
جهانى  رفرانــس  مركز  اكنلــو   

طاعون
عليرضا زارعى با بيــان اينكه دكتر بالتازار با 
كمك همكاران ايرانى خود تحقيقات گسترده 
در رابطــه با طاعون انجام دادند كه اين اقدام 
منجر به نامگــذارى اكنلو به عنــوان مركز 
رفرانس جهانى طاعون شد، افزود: روستاى 
اكنلو از سال 1391 به عنوان روستاى هدف 

گردشگرى انتخاب شد. 
وى با بيان اينكه انستيتو پاستور ايران كه در سال 
1331 همزمان با اپيدمى طاعون در غرب كشور 
در اكنلو تأسيس شد، اظهار كرد: در سال 1391 
با مرمت 280 مترمربع ســاختمان قديمى و با 
ساختن آزمايشگاه ها و ساختمان هاى جديد با 
340 مترمربع زيربنا فعاليت پايگاهى خود را در 

دور جديد آغاز كردند. 
زارعى بــا بيان اينكه نخســتين فيلم رنگى 
همدان مربوط به روســتاى اكنلو و مستندى 
درباره اقدامات پرفســور بالتازار بوده است، 
ادامــه داد: نامگــذارى ميدان هــاى اصلى و 
معابر روســتاى اكنلو به نام محققان انستيتو 
پاستور، بازســازى اقامتگاه پرفسور بالتازار، 
برگزارى جشنواره هاى بومى و محلى و ايجاد 
غرفه هاى صنايع دستى از اقدامات انجام شده 
براى افزايش زيرســاخت هاى گردشگرى و 

گردشگران در روستاى اكنلو است. 
زارعى با بيان اينكه موزه فرهنگى- پزشكى 
پرفسور بالتازار شــامل عكس ها، مقاالت و 
وســايل منصوب به ايشان به زودى در اكنلو 
افتتاح مى شــود، عنوان كرد: در حال حاضر 
اقامتگاه بوم گردى اكنلو درون پايگاه تحقيقاتى 
قرار دارد و يك كمپ گردشــگردى نيز در 

حال ساخت است. 
 ســاالنه 10 هزار نفــر از اكنلو 

بازديد مى كنند
وى با بيان اينكه ساالنه 10 هزار نفر از اكنلو 
بازديد مى كنند، گفت: روســتاى گردشگرى 
اكنلــو در دهســتان مهربــان عليــا، بخش 

شيرين سو، شهرستان كبودراهنگ با جمعيتى 
بيش از يك هزار و 890 نفر بوده كه شــغل 
اكثر مردم كشــاورزى، دامدارى، باغدارى و 

كارگران فصلى است.
زارعى با اشاره به طبيعت بكر و زيباى اكنلو 
بيان كرد: «اى ران شوربا» كه غذاى سنتى اكنلو 
اســت، به ثبت ملى رســيده و به دنبال اين 

هستيم كه فرش مهربان نيز ثبت ملى شود. 
وى با اشــاره به وجود حمام و مدرسه اى كه 
از زمان قاجار در اين روســتا به يادگار مانده 
است، گفت: با توجه به اينكه روستاى اكنلو 
به عنوان روستاى هدف گردشگرى انتخاب 
شــده بنابرايــن مى طلبد در زمينــه اجراى 
زيرســاخت هاى اوليــه روســتاهاى هدف 
گردشگرى توجه و اقدامات ويژه اى از سوى 

تمامى مسئوالن و ادارات انجام پذيرد. 
فرهنگى-  مــوزه  ايجاد  پيگيرى   

پزشكى به نام بالتازار
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى شهرستان كبودراهنگ نيز با بيان 
اينكه توجه به توســعه صنعت گردشگرى 
به ويژه گردشــگرى روستايى فرصتى براى 
ايجاد اشــتغال و جذب سرمايه است، گفت: 
روستاى اكنلو از توابع بخش شيرين سو يكى 
از روستاهاى هدف گردشگرى كبودراهنگ 
است كه امسال پيگير ايجاد موزه فرهنگى ـ 

پزشكى به نام بالتازار در اين روستا هستيم. 
مهــدى غالمى با بيان اينكــه حمام تاريخى 
روستاى اكنلو توسط ميراث فرهنگى مرمت و 
بازسازى شده است، افزود: قرار بر اين است 
كه حمام تاريخى با همكارى دهيارى روستا 
و انستيتو پاستور ايران(پايگاه اكنلو) به موزه 

فرهنگى- پزشكى تبديل شود. 
گفتنى است؛ اكنلو، روستايى از توابع بخش 
شيرين سو شهرســتان كبودراهنگ در استان 
همدان ايران اســت، اين روستا در دهستان 
مهربان عليا قرار دارد و براساس سرشمارى 
مركز آمار در ســال 1395 جمعيت آن 1890 
نفر بوده است. اين روستا كه در شمال غربى 
مركز استان همدان واقع شده، ميزبان بسيارى 
از متخصصان و پزشكان و محققانى از جمله 
پروفسور بالتازار، دكتر كريمى، دكتر پورتقوا 
و دكتر شمس بوده كه از جهات زيادى مردم 
اين منطقــه و حتى غرب كشــور به نوعى 

مديون تالش هاى اين عزيزان بوده است. 
شــغل اكثر اهالى روســتاى اكنلو كشاورزى، 
دامــدارى و باغدارى و جنگل دارى بوده كه به 
علت بهره بردن از نعمت 3 قنات و چشمه ها 
روســتاى سرســبزى با درختانى برافراشته و 
تاكستان ها و چمنزارهاى فراوان بى نظيرترين 
روستا را از لحاظ فضاى سبز و طبيعتى عالى در 
سطح شهرستان كبودراهنگ فراهم كرده است. 

اكنلو روستايى ا ســت بكر با درختان سر به 
فلك كشيده راش و صنوبر كه جذابيت هاى 
طبيعى متنوعى نيز در اطراف آن واقع شده اند. 
غارهاى عليصدر و كتله خــور از جمله اين 
مناطق هستند. از ديگر جاذبه هاى گردشگرى 
نزديك اكنلو مى توان به تاالب شيرين ســو 
اشاره كرد كه تاالبى دست ســاز و از اين رو 
به تاالبى مصنوعى نيز مشــهور اســت. در 
تاالب شيرين سو 54 گونه پرنده وجود دارند 
كه جزء پرندگان كم نظير و ارزشــمند ايران 
هســتند و فاصله آن تا روستاى اكنلو حدود 

30 كيلومتر است.

موزه پروفسور بالتازار دراكنلوي شيرين سو را ببينيد

واقعيتى از كارتون نوستالژيك 
دهه شصتى ها
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بهداشتنكتهدانشگاه

80 درصد مصرف آنتى بيوتيك ها در ايران
 ضرورت ندارد

 طبق تحقيقات انجام شــده تا حدود 80 تا 90 درصد از آنتى بيوتيك هايى كه براى 
عفونت هاى دســتگاه تنفسى تجويز و مصرف مى شــود، ضرورت ندارد.عضو كميته 
كشورى آنفلوآنزا در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه در سال 2014 حدود 700 هزار مورد 
مرگ در جهان بر اثر مقاومت آنتى بيوتيكى اتفاق افتاد، بيان كرد: پيش بينى مى شود با ادامه 
روند كنونى و در صورت تقويت نشدن كنترل هاى عفونى، تا سال 2050 تعداد مرگ و 
مير در جهان بر اثر مقاومت آنتى بيوتيكى به حدود 10 ميليون نفر برسد. مسعود مردانى 
اظهار داشــت: به همين علت ســازمان جهانى بهداشت، مقاومت آنتى بيوتيكى را يك 

موقعيت اضطرارى در جهان و اولويت نخست اين سازمان اعالم كرده است.

دامنه اعتياد به نوجوانان زير 15 سال رسيده است
 سن اعتياد به رده سنى 15 تا 18 سال و حتى زير 15 سال كاهش يافته و دختران 

و زنان را نيز درگير كرده كه اين مساله بسيار نگران كننده است.
مديرعامــل موسســه مطالعات و تحقيقات زنان گفت: در حال حاضر ســن مصرف 
موادمخدر و اعتياد در ميان نوجوانان و جوانان به شــدت كاهش يافته اســت؛از اين 
رو، ضرورى اســت راهكارهاى اساسى براى كاهش ميزان مصرف موادمخدر در اين 

افراد انديشيده شود.
اكرم مصورى منش در گفت و گو با ايرنا افزود: بزرگترين آسيب اجتماعى در كشور 
اعتياد است كه زنان و دختران را نيز شامل مى شود؛ آمارها نشان مى دهند كه اعتياد از 

سن 15 و 18 سالگى هم پايين تر آمده و حتى وارد مدارس شده است.

طرح نماد با اختصاص 57 ميليارد تومان در مدارس 
اجرا مى شود

 طرح نماد در سال تحصيلى 98-97 براى مدارس تدوين شده كه براى اجراى آن 
57ميليارد تومان اعتبار در سال تحصيلى جارى اختصاص يافته است.

مديركل پيشگيرى هاى فرهنگى اجتماعى معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم 
قوه قضاييه، گفت: 27 ميليــارد تومان اعتبار از رديف آموزش و پرورش، 10 ميليارد 
تومان از رديف شوراى اجتماعى و 20 ميليارد تومان هم از محل پيشگيرى از آسيب ها 

براى اجراى طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعى دانش آموزان) اختصاص يافته است.
به گزارش ايرنا، على محمد زنگانه گفت: پيشگيرى رشدمدار جامعه هدف مشخص 

دارد و جامعه هدف آن همه آحاد جامعه زير 18 سال است.

سخنگوى سازمان ثبت احوال:
706 هزار و 788 نفر امسال متولد شدند

 سخنگوى سازمان ثبت احوال گفت: از ابتداى فروردين تا پايان 
شهريور ماه امسال 706 هزار و 788 نفر در كشور متولد شدند.

ســيف ا... ابوترابى در گفت و گو بــا ايرنا افزود: از متولدان 6 ماهه 
امســال در كشور 364 هزار و 397 نفر پسر و 342 هزار و 391 نفر 
دختر بودند و نسبت جنسى پســران از ثبت رويداد والدت در اين 

مدت 106،6 نفر به ازاى تولد هر 100 دختر بودده است.
وى ادامــه داد: همچنين در 6 ماه امســال 77 درصــد از متولدان از 
ساكنان شهرها بودند و نسبت ثبت والدت در مهلت قانونى به ثبت تا 
يك سال پس از وقوع 98،7 درصد است و ميزان عمومى (ناخالص) 
والدت در كشــور 17،8 به ازاى هر هزار نفر جمعيت ايرانى ساكن 

در كشور است.
ســخنگوى ســازمان ثبت احوال در مورد انتخاب محبوب ترين نام 
ها براى نوزادان متولد شــده نيز گفــت: در اين مدت خانواده هاى 
ايرانى محبوب ترين نام ها براى فرزندان پســر خود را به ترتيب از 
بين نام هاى اميرعلى، محمد، على، اميرحســين، حسين، ابوالفضل، 

اميرعباس، محمدطاها، محمدحسين و كيان برگزيدند.
وى اضافــه كرد: همچنين در اين مــدت محبوب ترين نام ها براى 
دختران شــامل فاطمه، زهرا، حلما، زينب، يســنا، آوا، نازنين زهرا، 

باران، ريحانه و فاطمه زهرا است.
ابوترابى گفت: با توجه به اينكه ماه محرم در 6 ماهه نخســت امسال 
قرار داشــت، در اين مدت فراوان ترين نام هاى پسر در دهه محرم 
شــامل امير حسين، حســين، اميرعلى، محمد، على، ابوالفضل، امير 

عباس، محمد حسين، على اصغر و محمد طاها بود.
وى ادامه داد: فاطمه، زهرا، حلما، زينب، نازنين زهرا، يســنا، فاطمه 
زهرا، آوا، رقيه و رها نيز فراوان ترين نام هاى انتخابى براى دختران 

در دهه محرم بودند.
ابوترابى خاطر نشــان كرد: در 6 ماهه نخســت امسال يك ميليون 
و 220 هــزار و 918 شناســنامه براى افراد باالى 15 ســال صادر 
شده اســت و 194 هزار و 968 شناســنامه المثنى نيز براى افرادى 
كه شناســنامه خود را گم كرده اند، صادر شــد كه 12 هزار و 639

شناسنامه المثنى مربوط به افراد زير 15 سال بوده است.

نياز دانشجويان تحصيالت تكميلى 
به حمايت ارزى و تقويت ديپلماسى علمى

 امروزه دانشــجويان تحصيالت تكميلى نيازمند حمايت دولت 
در زمينه تأمين منابع ارزى و فراهم ســازى فرصت هاى الزم براى 

تقويت ديپلماسى علمى هستند.
وزير علوم گفت: نظام آموزش عالى و دانشــگاه هاى كشــور بنا به 
شواهد موجود همواره نهادى تغيير آفرين، اثرگذار و متعهد به آرمان 
هاى دينى و ملى بوده اند. نقش آفرينى و ســهم اين نهاد در تحقق 
انقالب اســالمى، ايام جنگ تحميلى و در فرايند توسعه و پيشرفت 
كشــور در دوره بعد از جنگ تا به امروز ســهمى در خور توجه و 

محل اعتنا است.
به گزارش مهر، منصور غالمى ادامه داد: اســتمرار اين نقش آفرينى 
در گــرو بالندگى و حفظ جايــگاه و موقعيت ممتاز آن به مثابه نهاد 
توليد انديشــه و قرار گرفتن در مرزهاى دانش و داشــتن رقابت و 
تعامل سازنده با نهاد هاى علمى جهان و شريك شدن در توليد علم 

و دانش جهانى است.
ــال  ــئول انتق ــگاه مس ــاد دانش ــرد: نه ــان ك ــوم خاطرنش ــر عل وزي
ــى و  ــگ مل ــى و فرهن ــاى اجتماع ــرى، ارزش ه ــاى فك ــنت ه س
دينــى اســت. دانشــگاه فقــط مركــز توليــد دانــش فنــى و مــادى 
ــد دانــش  ــراى تفكــر و تولي ــل ب ــى بدي ــزى ب نيســت؛ بلكــه مرك

ــم هســت.  وبينــش ه
ــادى  ــت نه ــى اس ــادى علم ــه نه ــواى از اينك ــا س ــن مبن ــر اي ب
ــگ  ــرى و فرهن ــه پذي ــژه جامع ــا كاروي ــى ب ــى و فرهنگ اجتماع
پذيــرى عمــل مــى كنــد. مهــم تريــن كار ويــژه دانشــگاه، توليــد 

ــت. ــه اس ــگاهى و فرهيخت ــان دانش انس

همدان پيام: ميوه در همدان 30 درصد گران تر از پايتخت
 الكى نگفتن همدان شهر منه يه تومان هم يه تومانه!!

شوت: اين 3 بازيكن را شبانه جمع كردن 
 مطمئن باشين اينا از نوع كميابها بودند!! 

نويد لرســتان: مردم لرســتان خسته و لب تشــنه در كوير وعده گاه 
مسئولين 

 به اميد مسئوال نشستن عاقبتش همينه!!
نقد حال: قوانين مهم مربوط به خواستگاري و نامزدي 
 اول نيت كنيد و بعد ريختن چاي روي مهمان ها 
زنگار: تعامل نيرو انتظامي با شركت آبفا بي نظير است 

 چون تو نيرو انتظامي آب مصرف نمي شه 
فرين: فقيريم يا حريص

 هيچ كدام ابتكار بلد نيستيم 
همدان پيام: الوند آماده ميزباني از كوهنوردان در زمستان 

 چه ميزبانى!! 
صبح اميد: ضرورت نصب پالك در مناطق كم برخوردار شهر 

 چقد زوداين ضرورت ايجاد شده ؟؟!!
جام جم: چرا شوراي هماهنگي اقتصاد گره گشايي نمي كند؟

 انگار گره اقتصاد ما كامال كور شده!!
همشهري: سود سهام عدالت سال 96 دي ماه واريز مي شود

 البته يه 6 ماه اين ور اون ور هم ميشه
اطالعات: با كم رويي كودكان چه كنيم؟

 مى گى يعنى پررو باشن بهتره!!
همدلي: ترامپ را دور بزنيم 

 بدون شرح!!
كيهان: حذف كارت سوخت از اول اشتباه بود

 خيلى اشتباهات ديگه هم داريم كه بعدا رو مى شه!!
قانون: ادبيات داستاني در آستانه ايست قلبي 

 ادبيات جايگزين زياد داريم!! 
همشهري: ورود زنان به دو ورزشگاه در يك روز 

 نه به اون شورى شور نه به اين بى نمكى!! 

درصد معتادان تزريقى ايدز دارند
 طبــق برآوردهاى صورت گرفته 13 تا 15 درصد مصرف كنندگان 

تزريقى مواد مخدر در اين شهرستان به بيمارى ايدز مبتال هستند.
مريم جعفرى كارشناس برنامه اچ.آى.وى- ايدز مركز بهداشت همدان 
در گفــت و گو با ايرنا بيان كــرد: وضعيت اچ آى وى در مركز گذرى 
كاهش آســيب ويژه معتادان تزريقى و 13 كمپ ترك اعتياد به منظور 

بيماريابى بررسى شد.
وى اضافه كرد: فرايند خونگيرى و آزمايش از مصرف كنندگان تزريقى 
كــه راضى به انجام آزمايش بودند صورت گرفت و اطالعالت آنها به 

صورت محرمانه است.
كارشناس برنامه اچ.آى.وى - ايدز مركز بهداشت همدان اظهار داشت: 
بــا توجه به باال بودن احتمال مبتال شــدن مصرف كنندگان تزريقى به 

هپاتيت، اين اقدام صورت گرفت.
جعفــرى بيان كرد: مصرف كنندگان تزريقــى جزو گروه هاى پرخطر 
هستند بنابراين هر سه ماه يكبار آزمايش اچ.آى وى ايدز از آنها صورت 
گرفته مى شود.وى افزود: اما تيم هاى بهداشت و درمان در كمپ هاى 
ترك اعتياد مســتقر بوده و كار آزمايش از بيماران را به صورت ماهانه 
انجام مى دهند.كارشناس برنامه اچ.آى.وى - ايدز مركز بهداشت همدان 
گفت: در صورت مثبت بودن نتيجه آزمايش 2 نوبت ديگر اين آزمايش 

در فاصله زمانى معين صورت مى گيرد.
جعفرى اضافه كرد: نتيجه نهايى اين آزمايش ها آناليز شده و افراد مبتال 
به اچ.آى.وى ايدز زير نظر مركز مشاوره بيمارى هاى رفتارى قرار مى 
گيرند.وى افزود: سه فرايند مراقبت، درمان و پيگيرى وضعيت خانواده 
مبتاليان به ويروس ايدز در كلينيك مثلثى يا همان مركز مشاوره بيمارى 
هاى رفتارى انجام مى شود. وى ادامه داد: تيم هايى متشكل از متخصص 
عفونى، مسئول فنى، روانشناس، مشاوره مامايى بانوان و بهيار در مركز 

مشاوره بيمارى هاى رفتارى به مبتاليان اچ.آى.وى ارايه مى شود.

سارق 20 دستگاه پرايد دستگير شد
  فردى كه اقدام به سرقت 20 دستگاه خودرو سوارى پرايد كرده بود 

شناسايى و دستگير شد.
فرمانده انتظامى اســتان همدان گفت: در پى وقوع چند فقره ســرقت 
خودرو پرايد در شــهر همدان و رها شــدن خودروها پس از سرقت 
لوازم و قطعات، بررســى موضوع در دستور كار ماموران پليس آگاهى 

قرار گرفت.
بــه گزارش پايگاه خبرى پليس، بخشــعلى كامرانى صالح افزود: پس 
از تحقيقــات و اقدامات اطالعاتى، متهم شناســايى و در يك عمليات 
غافلگيرانه دستگير شد و پس از انتقال به پليس آگاهى در بازجويى هاى 

فنى به 20 فقره سرقت خودرو اعتراف كرد.
فرمانده انتظامى اســتان همدان بيان كرد: بگفته سارق، وى خودروهاى 
مدل پايين فاقد سيستم ايمنى را سرقت كرده و قطعات و محتويات آن 
را به 2 مالخر فروخته است همچنين سه دستگاه از اين خودروها براى 

اوراق شدن و فروش نزد فرد ديگرى است.
كامرانى صالح ادامه داد: با راهنمايى متهم، در بازرســى از محل اقامت 
خريدار خودروها، 3 دســتگاه خودرو مسروقه كشف و متهم دوم نيز 

دستگير و به همراه خودروهاى مسروقه به پليس آگاهى منتقل شدند.
وى گفت: با راهنمايى متهمان، 2 تن از خريداران قطعات لوازم مسروقه 

دستگير و هر چهار نفر به مرجع قضائى معرفى شدند.

تعيين تكليف موسسات آموزشى وابسته 
به دستگاه هاى اجرايى تا آذرماه

 دانشــگاه ها، مراكزعلمى كاربردى و موسسات پژوهشــى وابسته به دستگاه هاى 
اجرايى تا پايان آذرماه تعيين تكليف شده و نتيجه آن اعالم مى شود.

معاون آموزشــى وزارت علوم گفت: به موسسات پژوهشــى، مراكز علمى كاربردى و 
دانشــگاه هايى كه وابسته به دستگاه هاى اجرايى هســتند، تا آخر آذر ماه سال جارى 
فرصت داده ايــم اين موضوع را تعيين تكليف كرده و در واقع جايگاه خود را به لحاظ 

مصوبه شوراى عالى ادارى مشخص كنند.
مجتبى شريعتى نياسر در گفتگو با مهر ادامه داد: اين موضوع آخر آذرماه جمع بندى شده 

و نتيجه آن اعالم مى شود.
وى افزود: برخى از مراكز دانشگاهى مانند دانشگاه علوم نظامى كه نياز به حكم  رهبرى 

دارند تكليفشان مشخص بوده و از اين مصوبه مستنثى هستند.

راهكار جلوگيرى از ناخن جويدن كودكان
 ناخن جويدن مى تواند تنها يك عمل عادتى باشد ولى در مواردى مى تواند همراه 
با ساير اختالالت باشد. در غالب كودكان ناخن جويدن آنها ناشى از استرس و اضطراب 
نيست بلكه امكان دارد  با انجام اين عمل احساس خوشايندى به آنها دست داده و اين 

مسئله سبب شده كه به مرور اين موضوع تبديل به عادت در آنها شود.
يك روانپزشك كودكان، گفت: البته هر چه كه ميزان تنش در كودكان افزايش يابد سبب 

مى شود كه اين رفتار نيز بيشتر در آنها انجام گيرد. 
رازجويان گفت: والدين بايد ابتدا بتوانند از روش هايى  كه دسترسى كودكان را به ناخن 
كمتر مى كند استفاده كنند مثًال هنگام تماشاى فيلم كودك دستكش دستش كند يا دست 
هايش را زير خودش بگذارد. اما در صورتى كه اين وضعيت خيلى در كودك شــديد 
باشد يا باعث تغيير شــكل ناخن شده يا عوارض گوارشى براى كودك ايجاد كند بايد 

جهت مشاوره و درمان به روان پزشك مراجعه كنند.

انجام ساالنه 1147عمل كاشت حلزون
 در 13 ســال اخير، 8 مركز جديد كاشت حلزون اضافه شده و تعداد اعمال جراحى 

در سال به 1147مورد كاشت حلزون افزايش يافته است.
معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: در حال حاضر، 11 مركز كاشت حلزون در كشور 
فعال اســت كه تاكنون بيش از 10 هزار عمل جراحى در اين مراكز توسط كادر مجرب 

درمانى انجام شده است.
به گزارش خبرآنالين، قاســم جان بابايى، برگزار شد، اظهار داشت: از سال 1371
جراحى كاشــت حلزون در كشور آغاز شده است. با مشاركت و همكارى شوراى 
عالى پزشــكى و هيأت امناى ارزى و ســازمان هاى مرتبط، در 13 ســال اخير 8
مركز جديد كاشت حلزون اضافه شده و تعداد اعمال جراحى از 174 عمل ساالنه 
به 1147 عمل در ســال رسيده اســت كه نشان دهنده توان علمى تيم هاى درمانى 

اين حوزه است.

فاطمه پاكزاد »
 شروع همكارى خانه و مدرسه در قالب 
انجمن به ســال 1326 شمسى برمى گردد. 
در آن سال شوراى عالى انقالب فرهنگى، 
تشكيل اين انجمنها را در همه آموزشگاهها 
همراه با شرح وظايفشان تصويب كرد. در 
ســال 1346 شمسى، انجمن اوليا و مربيان 

ايران تاسيس و به ثبت رسيد.
به مناســبت شــروع هفته انجمــن اوليا و 
مربيان بر آن شديم كه با خانواده ها، مربيان 
و در نهايــت رئيس انجمن اوليا در همدان 

به گفتگو بنشينيم.
در ايــن ارتباط ليال خدابنــده لو، آموزگار 
مدرســه نيايش در پاسخ به اين شبهه مردم 
كه گفته مى شود جلسه اوليا و مربيان بيشتر 
براى جمع آورى پول از خانواده ها اســت 
گفت: جلسه اوليا و مربيان براى جمع آورى 
پول نيست مگر اينكه خانواده ها خود كمك 
حال مدرســه باشــند. اين جلسات براى 
ارتقاى كيفى مدرســه و ســطح آموزشى 

دانش آموزان است.
ــوز  ــزود: امســال ايــن جلســات هن وى اف
ــن  ــته اي ــال گذش ــا س ــده ام ــكيل نش تش
ــن  ــود، در اي ــد ب ــوب و مفي ــات خ جلس
جلســات از طــرف اوليــا پيشــنهادهاى 
بــه  كالس هــا  ارتقــاى  بــراى  خوبــى 
ــا توجــه  معلمــان و مديــر داده مى شــود ب
خــود  والديــن  از  بعضــى  اينكــه  بــه 
ــن  ــه انجم ــى ك ــتند وقت ــر هس صاحب نظ
ــراى  ــا ب ــرات آنه ــود از نظ تشــكيل مى ش
مى شــود  اســتفاده  مدرســه  پيشــبرد 
همچمنيــن آنهــا خــود دنبــال خيــر بــراى 

ــتند ــه هس ــه مدرس ــك ب كم
خدابنده لو ادامه داد: مراجعه اوليا به مدرسه 
اغلب براى آگاهــى از وضعيت تحصيلى 
دانــش آموزان يــا براى بيان مشــكالت 

روانشناسى و مشاوره گرفتن است.
اين معلم تصريح كرد: تجربه نشان داده كه 
اگــر انجمن اوليا و مربيان فعال باشــند به 
پيشرفت مدرسه كمك مى كند. به خصوص 
در مدارس روســتايى اوليا از نظر عمرانى 
كمك شــايانى انجام مى دهند مثال (زمانى 
كــه بخارى ها نفتى بودند نفت آن را تامين 
مى كردنــد و ...) در مدارس شــهرى هم 
اوليايــى كه توانايــى و تخصص دارند در 
تعميرات مدرســه (از جملــه رنگ كردن، 
نصب تابلو، برق كشــى) كمــك فراوانى 

مى كنند.
وى افزود: انجمن فقط شــامل اوليا نيست 
بلكه مدير، معلم، والدين، مشــاور و غيره 
را شامل مى شود. پيوند اوليا و مربيان تا به 

امسال خوب و تاثير گذار بوده است.
مدير مدســه زينبيه نيــز در اين خصوص 
گفت: با تشــكيل انجمن اوليــا و مربيان، 
اوليــا را در زمينه هاى شــغلى و مشــاوره 
اى شناســايى مى كنيم، مثــال اوليايى كه از 
نظر مشــاوره يا تربيتــى تخصص دارند و 
 مى توانند از نظر تربيتى دانش آموزان كمك 

كنند كمك مى گيريم.
مليحه عربى در ادامــه گفت: براى انجمن 
و  آموزشــى  كميته  شــامل،  كميته  هايــى 
فرهنگى، كميته بهداشتى و كميته تعميرات 

مدرسه تشكيل مى دهيم كه اوليا با عضويت 
در اين كميته ها كارهاى مدرسه را به عهده 
مى گيرند و به ارتقاى  پيشــرفت مدرســه 

كمك مى كنند. 
وى همچنين گفت: مراجعه اوليا به مدرسه 
براى زمانى كه مشــكل خانوادگى داشــته 
باشــند تا از طريق مشاورانى كه در مدرسه 
اســت كمك بگيرند بيشتر است آنان معلم 
و مدير را در جريان مشكل دانش آموز قرار  

مى دهند.
عربى ادامه داد: جلسات انجمن به صورت 
كالسى تشكيل مى شود و اوليا نيز بيشترين 
استقبال را از اين جلسات مى كنند و تاكيد 

دارند كه اين جلسات تكرار شود.
در گفتگو با چند تــا از اوليا در خصوص 
انجمــن اوليا و مربيان انان نيز نظرات خود 

را دادند.
ــن  يكــى از اوليــا گفــت: جلســه انجم
بيــن  ارتباطــى  پــل  مربيــان  و  اوليــا 
والديــن و مدرســه اســت كــه از ايــن 
ــس  ــوزش و تدري ــن از آم ــق والدي طري
معلمــان و هــم تربيــت و پــرورش روحــى 
ــويم.  ــوزان  اگاه ش ــش آم ــى دان و اخالق
با توجه به پيشــرفت هاى تكنولوژى كاش 
مى توانســتم در منزل نحوه درس خواندن، 
رفتار فرزندم در مدرســه نظاره گر باشــم، 
اگر جايــى در تربيت اخالقــى و رفتارى 
او كوتاهى كــرده ام آن را اصالح كنم، چرا 
كه مدير مدرســه يا معلــم در طول روز با 
حداقل 25 دانش آموز  ســروكار دارد پس 
كنترل تك تــك و ارزيابى آنان به صورت 
عالى توقعى نابه جــا خواهد بود. اميدوارم 
كه اوليا بيشتر در جريان عملكرد فرزندشان 
چه از لحاظ درسى و چه از لحاظ رفتارى 
قــرار بگيرند و چه بهتر كــه اين ارتباط به 
صورت اطــالع دادن از طريق موبايل و يا 
برنامه هاى تلگرام باشد كه خود دانش آموز 
مستقيما متوجه آن انتقاد نشود و ما والدين 
به صورت هوشــمندانه رفتار فرزندمان را  

اصالح كنيم. 
يكى ديگر از والدين هم اظهار مى دارد: بايد 
با مدرســه مرتب در ارتباط باشيم و چه از 
لحاظ درسى و چه از لحاظ مالى و با معلم 
همكارى نماييم، و مسائل دانش آموز خود 
را بيشتر پيگيرى باشيم. مدرسه به صورت 

دعوتنامه ساعت و تاريخ و روز مشخص را 
از طريق فرزندم به دست ما مى رسد و بايد 
در اين جلســات به صورت فعال شركت 
كنيم.  صحبت ها و برنامه ريزى هايى كه در 
اين جلسات انجام مى شود و از اوليا براى 
كمك و همكارى مى خواهند را بشنويم تا 
ارتقاى آموزشــى فرزندمان كمك  هم در 

كنيم و هم براى او ارزش قائل شويم.
وى ادامه  داد: رابطه با مدرســه به صورت 
حضورى بهتر است از اين طريق در جريان 
درســى، اخالقى و برنامه هاى فرهنگى كه 
در مناســبات هاى گوناگون اجرا مى شود 

قرار مى گيريم. 
يكى ديگر از اوليا در مورد لزوم پيوند اوليا 
و مربيان بيــان مى كند، با وجود اينكه فردا 
آغاز هفته پيوند اوليا و مربيان اســت هنوز 
هيچ دعوتنامه اى براى ما ارسال نشده است. 
با توجه به اينكه از شروع سال تحصيلى كه 
تقريبا يك ما گذشــته هنوز هيچ جلسه اى 
تشكيل نشــده كه والدين را از برنامه هاى 
مدرســه آگاه كنند به نظر مى رســد، هنوز 
رابطــه اى بين اوليا و انجمن ايجاد نشــده 

است كه البته اين يك ضعف است.
بيشــتر خانواده ها در جلسه انجمن اوليا و 
مربيان دعوت نمى شوند و اگر هم دعوت 
مى شوند براساس بى اعتمادى به نوع جلسه 

(از نظر مالى ) شركت نمى كنند. 
همچنين به اين بهانه با رئيس انجمن اوليا 
و مربيان همدان گفت وگو داشــتيم كه وى 
گفت: از 24 تا 30 مهر به مناســبت پيوند 
اوليا و مربيان نامگذارى شــده است كه با 
توجه به مشــاركت اوليا در امور آموزش و 
مهارتهاى دانش آموزان بســيار موثر بوده 

است.
محسن محمدى گفت: شــعار امسال اين 
هفته «خانواده دانا دانش آموز توانا» فرصت 
خوب و بهينه براى شــكوفايى استعدادها، 
توانايــى ها، مهــارت هــاى اجتماعى و 
پيشــرفت تحصيلى دانش آموزان  اســت 

نامگذارى شده.
وى با بيان اينكه 2100 آموزشــگاه داريم 
كه انجمن اوليا در آنها تشــكيل شده است 
افزود:  1500 نفر از اوليا به عنوان منتخبين 
عضو اين انجمن ها شدند كه تعداد حداقل 
يك جلسه در ماه و حداكثر 2 جلسه در ماه 

براى آنها تشكيل  مى شود.
 مضاف بر اين جلســات، جلســه هايى به 
صورت خــاص با اوليــاى منتخب انجام 
مى شود كه اگر اوليا راهكار و پيشنهادهايى 
را داشته باشند در اين جلسات به مسئوالن 

مدرسه ارائه مى دهند.
محمــدى افــزود: كارگروه هاى تخصصى 
تشــكيل شده كه مهارت وتخصص خاص 
و ويژه اى در زمينه آموزشــى، پرورشــى، 

فرهنگى و بهداشتى به اوليا ارائه ميدهد.  
رئيــس انجمن اوليا و مربيان همدان افزود: 
حداقــل 3 كارگروه داريم كه از نوآورى  و 
تجــارب اوليا در اين كارگروه ها اســتفاده 
مى شــود. ايــن 3 كارگــروه آمــوزش و 
پرورشى، عمرانى و بهداشتى است كه از 3

يا 5 نفر از اوليا در اين كار گروه ها استفاده 
مى شود با احتساب ميانگين 19000از اوليا 

در مدارس فعاليت مى كنند.
وى ادامه داد: با توجه بر شعار امسال، يكى 
از خواسته هاى اوليا مهارت هاى اجتماعى، 
شغلى، شهروندى، حرفه اى و حتى زندگى 
آينده دانش آموزان اســت كــه همراهى و 
مشــاركت نهاد خانواده در اين خصوص 
تاثيرگذار اســت و هــر چــه خانواده ها 
مشاركت و همفكرى داشــته باشند با حا 

مشكالت پيشرفت خوبى حاصل مى شود.
رئيــس انجمن اوليــا و مربيــان تصريح 
كــرد: هر چقــدر ارتباط اوليا با مدرســه 
بهينه باشــد باعث شــناخت مشكالت و 
شكوفايى استعدادها، توانايى هاى اجتماعى 
دانش آمــوزان مى شــود و راهكارهايى را 
بــه خانواده ها ارائه مى دهد تا مشــكالت 

دانش آموزان را مرتفع كنند.
وى افــزود: بايــد بيــن مدرســه و اوليا 
اعتمادســازى شــود و تا اوليا به صورت 

داوطلبانه در موارد مالى نيز كمك كنند.
برنامه هاى اين انجمن به شرح زير است:

سه شنبه 7/24/ 97 با عنوان مطالبه گرى و 
پاسخگويى، چهارشنبه 7/25 خانه، مدرسه 
و كاالى ايرانــى، پنج شــنبه 7/26خانواده 
شــاداب مدرســه با نشــاط، جمعه 7/27
خانــواده و تربيت حســينى، شــنبه 7/28
خانواده، آموزش و مشاوره، يكشنبه 7/29
خانواده ســندى در تحــول بنيادين، 7/30

اوليا و مربيان گفتگوى بين نسلى.

گزارش همدان پيام از يك جلسه در مدرسه

آموزش با ارتباط اوليا و مربيان
پايدارتر مي شود 
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توليد خودرو 46 درصد كم شد
 براساس جديدترين گزارش منتشرشده از سوى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت توليد انواع خودرو در شهريور ماه امسال با كاهش 

46/2 درصدى همراه بوده است.
ــاه  ــهريور م ــزارش ش ــن گ ــاس اي ــنا، براس ــزارش ايس ــه گ ب
ــتگاه  ــزار و 904 دس ــودرو از 105 ه ــواع خ ــد ان ــال تولي امس
ــه 56 هــزار و 949 دســتگاه  ــاه ســال گذشــته ب در شــهريور م

ــت. ــش ياف كاه

در اين مدت توليد انواع سوارى نيز با كاهش 46/4 درصدى همراه 
بوده و از 98 هزار و 407 دستگاه در شهريور ماه سال گذشته به 52 

هزار و 707 دستگاه رسيد.
توليد انواع ون اما با رشــد 1123/5 درصــدى همراه بوده و از 17 

دستگاه در شهريور ماه 1396 به 208 دستگاه افزايش يافت.
شــهريور ماه امسال توليد انواع وانت نيز 46/4 درصد كاهش يافته 
و از 5961 دســتگاه در شــهريور ماه سال گذشته به 3193 دستگاه 

كاهش يافت.
توليد انواع مينى بوس و ميدل باس اما افزايش يافته و با رشــد 81/8 

درصدى از 77 دستگاه در شهريور ماه 1396 به 140 دستگاه افزايش 
يافت.

توليــد انواع اتوبوس با كاهش 61 درصــدى همراه بوده و از 182 
دستگاه در شهريور ماه سال گذشته به 71 دستگاه رسيد.

توليد انواع كاميونت، كاميون و كشنده نيز 50 درصد كاهش يافته و 
از 1260 دستگاه در شهريور ماه 1396 به 630 دستگاه كاهش يافت.

در شش ماهه نخست امسال نيز توليد انواع خودرو با كاهش 15/1 
درصدى همراه بوده و از 686 هزار و 687 دســتگاه در شهريور ماه 

سال گذشته به 582 هزار و 747 دستگاه رسيد.

كارآفريني

انتظار 80 روزه كارگران براى بهبود معيشت
 با وجود گذشــت 80 روز از نشست شوراى عالى كار با دستور كار 
جبران قدرت خريد كارگران، ظاهرا اين نشســت به دليل تعيين تكليف 

سبد حمايتى در سطح دولت تشكيل نشده است.
به گزارش مهر، نمايندگان كارگرى شــوراى عالى كار 27 تيرماه به دليل 
شرايط پيش آمده اقتصادى كه منجر به تورم در اقالم ضرورى خانوار و 
به تبع آن كاهش قدرت خريد شــد، طى مكاتبه با احمد مشيريان معاون 
روابط كار وزير كار، خواستار بررسى راهكارهاى جبران قدرت خريد در 

شوراى عالى كار شدند.
نهايتا 6 روز پس از اين درخواســت يعنى سوم مردادماه كه على ربيعى 
همچنان سكاندار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى بود، نشست شوراى 
عالى كار با رياســت معاون وى و با حضور شــركاى اجتماعى با هدف 
بررسى «راهكارهاى بهبود معيشت كارگران در سال 97» تشكيل و در آن 
نشست مقرر شد نمايندگان هر دو گروه كارگرى و كارفرمايى پيشنهادات 
اجرايى خود را در چارچوب قانون حداكثر تا يكماه به شوراى عالى كار 

ارائه دهند تا تصميم نهايى در اين خصوص اتخاذ شود.
اما تا تشــكيل نشست بعدى شــوراى عالى كار، نمايندگان كارگرى و 
كارفرمايى در قالب كارگروه دستمزد ضمن بررسى روند كاهشى قدرت 
خريد كارگران به استناد قيمت مراجع رسمى اعالم اقالم اساسى خانوار، 

راهكارهاى خود را براى افزايش قدرت خريد نهايى كردند.
در نشست كارگروه دستمزد، محاسبات مورد تاييد شركاى اجتماعى نشان 
مى داد كه قدرت خريد كارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهريورماه، 

نسبت به اسفند 96 به ميزان 31 درصد كاهش پيدا كرده است.
همچنين به اســتناد محاسبات صورت گرفته در همان نشست مشخص 
شد، كل هزينه سبد معيشــت جامعه كارگرى نيز در بازه زمانى 6 ماهه 

اسفند تا شهريورماه حدود 800 هزار تومان افزايش يافته است.
پس از استخراج محاسبات معيشتى وضعيت كارگران در نشست كارگروه 
مزد با حضور نمايندگان كارگرى و كارفريايى، قرار بود دومين نشســت 
شوراى عالى كار براى تصميم گيرى راهكار نهايى جبران قدرت خريد از 
دست رفته جامعه كارگرى تشكيل جلسه دهد، اما با وجود گذشت 80
روز از نشست سوم مردادماه، هنوز نشست دوم اين شورا تشكيل نشده 
و به نظر مى رسد با تصميم گيرى موضوع توزيع سبد حمايتى در سطح 
دولت، تشكيل نشست شوراى عالى كار براى بررسى جبران قدرت خريد 

كارگران از دستور كار خارج شده است.
اين در حالى است كه بر اســاس ماده 168 قانون كار، شوراى عالى كار 
بايد در هر ماه حداقل يك بار تشكيل جلسه دهد و در صورت ضرورت، 
جلسات فوق العاده به دعوت رييس و يا تقاضاى سه نفر از اعضاى شورا 

تشكيل شود.
عقب ماندگى 200 هزار تومانى مزد كارگران از معيشت در فاصله يكماه!

عالوه بر اين بر اساس جديدترين محاسبات نمايندگان كارگرى، عقب 
ماندگى 800 هزار تومانى مزد كارگران نسبت به هزينه هاى معيشت در 
فاصله يكماه گذشــته به يك ميليون تومان رسيده است؛ به اين معنا كه 
هزينه معيشت كارگران در 30 روز گذشته با احتساب اقالم حداقلى، يك 

ميليون تومان افزايش يافته است.
اكنون به نظر مى رسد تعلل وزارت كار در برگزارى نشست شوراى عالى 
كار، به دليل بررسى طرح توزيع بسته هاى حمايتى در سطح دولت باشد 
تا از محل اين بسته هاى حمايتى بخشى از قدرت خريد كارگران جبران 
شــود. اما در همين رابطه على خدايى عضو كارگرى شوراى عالى كار 
پيش از اين در گفتگو به خبرنگار مهر، درباره عقب ماندگى مزد كارگران 
با توزيع سبد حمايتى گفته بود: اينكه مدام به جامعه القاء كنيم كه تصميم 
گيرى براى جبران قدرت خريد از دســت رفته جامعه كارگرى نيازمند 
تصميمات دولت است، پذيرفتنى نيست چراكه در اين صورت رعايت 
اصل سه جانبه گرايى و مشاركت شركاى اجتماعى در تصميمات مربوط 

به روابط كار ناديده گرفته مى شود.
ايــن فعال كارگرى همچنين با تاكيد بر تعلل وزارت كار براى تشــكيل 
نشست شوراى عالى كار گفت: در حالى كه دستور كار تصويب راهكار 
جبران خريد كارگران در سال 97 بايد با قيد فوريت در شوراى عالى كار 
مورد بررسى قرار مى گرفت، اما سرپرست وزارت كار تمام تمركز خود 
را طى چند ماه گذشــته صرفا معطوف به حوزه «رفاهى» و توزيع سبد 
حمايتــى كاال كرده و غالب اظهار نظرهاى وى در اين خصوص بوده كه 

كارگران هم بخشى از اين اقشار برشمرده شدند.
در عين حال خدايى اخير در بخشــى از يادداشــت خود در خصوص 
وضعيت معيشــتى جامعه كارگرى كشور نيز نوشــته است: « هنوز دير 
زمانى از اســتيضاح ربيعى نگذشته  اســت كه فراموش كنيم نمايندگان 
اســتيضاح كننده وضعيت معيشــتى كارگران را يكى از داليل استيضاح 
عنوان مى كردند، آن آقايان امروز كجا هستند كه معيشت حداقلى كارگران 
نيز بر باد رفته كه هيچ!» با اين حال شوراى عالى كار به استناد ماده 168
قانون كار، شــوراى عالى كار بايد براى رعايت اصل سه جانبه گرايى در 
تصميمات روابط كار، تشكيل مى شد تا تصميمات الزم در همان نشست 

با توافق شركاى اجتماعى اتخاذ مى شد.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  بـه كانال تلگرامى زير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

كارت دانشجويي احسان نظرى  فرزند  غالمرضا  به شماره 
ملي   3860549456 رشته   مهندسى كشاورزى-آب  

دانشگاه   بوعلى سينا  به شماره دانشجويي    9132216012 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي  مصطفى جعفرى زاده گان  فرزند  
حكمعلى به شماره ملي    4020109397 رشته    

مكانيك بيوسيستم  دانشگاه   بوعلى سينا  به شماره 
دانشجويي     9413459001 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي   عليرضا كرمى  فرزند   على به شماره 
ملي     400120746143رشته رياضيات كاربردى   دانشگاه   
بوعلى سينا  به شماره دانشجويي       9712117035 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آشنايى با كارآفرين برتر كشور
خودمان را بشكنيم و دوباره بسازيم

 على اصغــر جهانگيرى كارآفرين برتر كشــور و يك ايده پرداز و 
توليدكننده باذوق اســت كه تا به حال صدها كارخانه در سراسر ايران 

تاسيس كرده است
على اصغر جهانگيرى هســتم. در يكى از روستاهاى محروم مازندران 
به نام كندلوس به دنيا آمدم. پس از فارغ التحصيلى از رشــته شيمى به 
كارهاى مختلف مشغول شدم تا اينكه يك آگهى در روزنامه ديدم كه 
ســازمان ملل يك بورسيه به 26 كشــور درحال توسعه داده بود. من 
با اينكه متاهل بودم و مشــغول كار، قبول شدم و به اتريش رفتم. در 
رشته پليمر پالستيك فارغ التحصيل و همان جا در اروپا استخدام شدم 
و صنايع پالســتيك 15 كشور اروپايى را تحت نظر گرفتم اما پس از 

مدتى دلم طاقت نياورد و به ايران بازگشتم.
من در 32 ســالگى، متاهل با يك بچه و بــا 2 هزارتومان پس انداز از 
كار بيكار شدم. دوســتم، مهندس بازرگانى مشوقم بود و گفت براى 
اينكه خودمان را بســازيم، بايد اول خودمان را بشكنيم. با اين ايده و 
با جيب خالى شروع به كار كرديم. مهندس بازرگانى تحقيق كرده بود 
كه فروش بشــكه خالى ســود زيادى دارد. اول خجالت مى كشيدم و 
فكر مى كردم زشت است كه من، مهندس جهانگيرى با 10سال سابقه 
مديرعاملى توليددارو، بشــكه خالى بفروشم اما سرانجام دست به كار 
شــديم. يك وانت كرايه كرديم و هر روز بــه كارخانه هاى مختلف 
مى رفتيم و بشــكه خالى مى خريديم و مى فروختيم. پس از مدتى در 
خيابان رســالت يك مغازه اجاره كرديم و با پولى كه در اين چندسال 

درآورده بوديم، اولين كارگاهمان را افتتاح كرديم.
 مايع ظرفشويى با رايحه توت فرنگى

هميشــه نبض مردم و ذائقه آنها دستم بود. مى دانستم كه خريد خانه 
با خانم هاســت و اگر بتوانيم آنها را راضى كنيم موفق مى شــويم. با 
اين ديد و اينكه خانم ها از رنگ قرمز خوششــان مى آيد،  اولين مايع 
ظرفشويى ايران با رايحه توت فرنگى را توليد كرديم و همان جا با چند 
كارگر روزمزد، گروه كارخانجات هگزان شروع به كار كرد. اين مايع  
ظرفشــويى به قدرى پرطرفدار شد كه بازارسياه برايش به راه افتاد و 

همه دوست داشتند آن را داشته باشند.
 هميشه درآمدزا بودم

از همان بچگى درآمدزا بودم. در 8ســالگى با اينكه پدرم پولدار بود، 
آدامس خروس نشــان به روســتا مى بردم و مى فروختم. در همه اين 
سال ها كاركردم و در 23 سالگى بعدازظهرها 3 تا كالس شيمى داشتم 
و شب ها مسافركشى مى كردم، درضمن درس هم مى خواندم. هميشه 
به پدرم مى گفتم دوســت دارم آدم بزرگى شوم و از همان زمان دنبال 
ســكه و ســفال و قباله هاى قديمى، دست نوشته و كتاب هاى قديمى 
بودم. مردم به پدرم مى گفتند: پســرت آشغال جمع مى كند و او كتكم 
مى زد و فلكم مى كرد كه اين كار را نكنم. مى گفت: آبرويم را مى برى. 

اما من هميشه دوست داشتم روى پاى خودم بايستم.
 كتاب موفقيت يعنى چه؟

هيچ اعتقادى به كتاب هاى موفقيــت خارجى ندارم، آنها روش هايى 
براى خودشــان دارند كه به درد كشــور ما نمى خــورد. آن آقايى كه 
كتاب موفقيت براى شــما مى نويســد اگر پايش به فرودگاه ما برسد 
تمام چيزهايى كه در طول زندگى اش ديده زير سؤال مى رود و اصال 
نمى داند چه كند؟ چه برســد به اينكه براى شــما نسخه موفقيت و 

كارآفرينى بنويسد.
اين خاك پر از نعمت است. من با اين همه تالش فقط 100 فرآورده 
از طبيعــت توليد كرده ام درحالى كه 70 هزار فرآورده از طبيعت ايران 
به دســت مى آيد و ما از گندم تا ميوه و صيفى جات240 محصول هم 

توليد نمى كنيم.
مثل يك جوان 25 ساله كار مى كنم و پرانرژى هستم. يك بار پيش آمد 
كه تا 14 روز نخوابيدم و پس از آن بيمارى قلبى گرفتم. بيشتر مواقع 
يكى ، دو ســاعت خواب براى من به اندازه 7،6 ســاعت ارزش دارد. 
بعضى مواقع اينقدر كار مى كنم كه حتى ســرپا خوابم مى برد، مثال در 

آسانسور خواب يك  دقيقه اى هم داشته ام. 

پ

آگهي مناقصه عمومي 

پيمان و رسيدگي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان همدان

مبلغ برآورد بر اساس فهرست موضوع مناقصه شماره مناقصه 
بهاء راهداري سال 97 (ريال)

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع 
كار(ريال) بر اساس آيين نامه تضمين 

معامالت دولتي به شماره 123402/
ت50659 ه مورخ 94/9/22

اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت راه هاي 97/75/64
غربي و شرقي منتهي به شهر اسدآباد 

12/899/982/644645/000/000

اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت محور 97/75/65
همدان- مالير- نوژه

12/000/000/269600/100/000

اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت محور سد 97/75/66
اكباتان، سپاه كمر مسلم آباد و زيرسازي و آسفالت 

ورودي امزاجرد در شهرستان همدان 

6/892/826/345345/000/000 

اجراي عمليات بهسازي محور عبدالرحيم، ميالجرد در 97/75/67
شهرستان همدان 

15/300/580/303765/500/000

اداره كل راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي اســتان همــدان در نظــر دارد پروژه هــاي ذيــل را از طريــق مناقصــه بــه شــرح زيــر 
بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.

97/75/64 الي 97/75/67  
نوبت اول:1397/7/24

www.setadiran.ir محل دريافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشاني
جهت اطالع بيشتر به سايت http://IETS.MPORG.IR مراجعه نماييد.

آخرين مهلت دريافت اسناد: تا ساعت 14 مورخ 97/8/1
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت: تا ساعت 14 مورخ 97/8/12

محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيكي: دبيرخانه اداره كل واقع در همدان بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي به نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي 
www.setadiran.ir محل تحويل پاكت الف و ب و ج به صورت الكترونيكي: سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشاني

تاريخ بازگشايي پاكات: ساعت 9 صبح مورخ 97/8/13
محل بازگشايي پاكات: سالن جلسات اداره كل واقع در همدان بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي 

مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت: 3 ماه 
صالحيت الزم:

دارا بودن گواهي صالحيت پيمانكاري (حداقل رتبه 5 راه و ترابري) از سازمان مديريت و  برنامه ريزي و نيز داشتن گواهي نامه فني داراي اعتبار از مركز تحقيقات 
راه و مسكن و شهرسازي (مناقصه شماره 64 و 65 و 66)

مناقصه شماره 67- 75- 97 دارا بودن گواهي صالحيت پيمانكاري (حداقل رتبه 5 راه و ترابري) از سازمان مديريت و برنامه ريزي 
قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

محل تأمين اعتبار طرح عمراني (تملك دارايي) و از محل اعتبارات استاني و سازمان راهداري (نقدي و اسناد خزانه) مي باشد. (م الف 2934)

 پتروشــيمي هگمتانــه به خاطــر تعلل 
ابن ســينا  پتروشــيمي  و  ســرمايه گذاران 
به خاطر وجود مشــكالت در نقل و انتقال 
ارز و تكنولــوژي بعد از 15 ســال هنوز به 

بهره برداري نرسيده اند.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان دربــاره آخريــن وضعيت 
پتروشــيمي هاي همدان گفت: صورت هاى 
مالى پتروشيمى هگمتانه در جلسه مسئوالن 
استان با معاون اول رئيس جمهور به سازمان 
خصوصى سازى پتروشيمى كشور داده شده 
تمام كارهاى اين پتروشيمى انجام  و تقريباً 

شده است.
فروش  پيشــنهاد  افزود:  متيــن  حميدرضا 
پتروشــيمى هگمتانه را به ســهام داران اين 
شــركت داده شــد اما قبول نكرده و اعالم 
كردند كــه مى خواهند اين طــرح را انجام 

دهند.
وي همچنين درباره پتروشيمى ابن سينا بيان 
كرد: با توجه به مشكالت موجود در زمينه 
نقل و انتقــاالت ارز و تكنولوژى در زمينه 
پتروشيمى ابن سينا مستأصل شديم البته پول 

اليسنسورها داده شده است.
متين با بيان اينكه نمى دانيم انتقال تكنولوژى 
اين پتروشيمى چگونه خواهد بود، به ايسنا 
گفت: كارهاى فيزيكى اين پتروشيمى كمى 

كند شده اما پس نزده اند.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان همدان با اشــاره به هزينه 57 ميليارد 
تومانى پتروشيمى ابن سينا، خاطرنشان كرد: 

منتظر رفع مشكل نقل و انتقاالت تكنولوژى 
اين پتروشيمى هستيم.

بــا بيان اينكه واحد توليدى اكســيد منيزيم 
از دولوميت مشــكل واگذارى زمين داشته 
اســت، گفت: در صورت واگذارى زمين از 
منابع طبيعى اين واحــد توليدى كلنگ زنى 

خواهد شد.
حميدرضــا متين با تأكيد بر اينكه اين طرح 
با 50 ميليارد تومان ســرمايه گذارى احداث 
خواهد شــد، اظهــار كرد: واحــد توليدى 
اكســيد منيزيم از دولوميت توسط شركت 

شســتا اجرايى خواهد شد كه به علت تعلل 
ســرمايه گذار هنوز موفق به دريافت زمين 
از منابع طبيعى نشــده اســت. وى با اشاره 
به اينكه اســتعالمات مربوط به زمين گرفته 
شــده است، افزود: اين طرح با 25 هزار تن 
توليد در ســال براى 115 نفر اشتغالزايى به 
همراه خواهد داشت. متين با تأكيد بر اينكه 
تنهــا يك واحد توليد منيزيــم از دولوميت 
در كشــور وجود دارد، يادآور شد: مصرف 
توليدات اين واحد بسيار باالست و در واقع 

پيش طرح توليد منيزيم است.

وى ادامه داد: اســتان همدان ذخاير خوبى 
از دولوميت داراســت به طوريكه 43 درصد 
از ذخاير دولوميت كشــور مربوط به استان 
همدان اســت و ارزش افــزوده خوبى براى 

استان خواهد داشت.
متين درباره احداث هتل هما توسط شركت 
شســتا نيز يادآور شد: در زمينه هتل هما به 
اين شــركت امتيازات زيــادى داديم اما تا 
كنون عمليات اجرايى آن آغاز نشــده كه با 
پيگيرى هاى اســتاندار همدان وعده احداث 

اين هتل داده شده است.

آخرين وضعيت دو طرح بزرگ صنعتي همدان تشريح شد

پتروشيمي همدان 
در انتظار تكنولوژي 

 مديركل گمرك اســتان همدان گفت: 
صادرات ســيمان در 6 ماه نخســت سال 
جارى 47 درصد و صادرات كشــمش 35

درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
كاهش يافت.

جمال خشــوعى بــا بيان اينكــه كاهش 
صــادرات ســيمان و كشــمش در افت 
صادرات استان تأثير بسزايى داشته است، 
اظهار كرد: در 6 ماه نخســت سال جارى 
172 ميليــون و 82 هزار و 192 كيلوگرم 
ســيمان به ارزش 5 ميليــون و 427 هزار 
و 567 دالر از گمرك همدان صادر شــده 

است.
وى با بيــان اينكه ســيمان 81 درصد كل 

صادرات استان از منظر حجمى و 9 درصد 
كل صادرات استان از نظر ارزشى را شامل 
مى شــود، افزود: در 6 ماهه نخســت سال 
گذشته 10 ميليون و 251 هزار و 907  دالر 

سيمان از گمرك همدان صادر شده بود.
مديركل گمرك اســتان همــدان به فارس 
گفــت: عراق، بنــگالدش و ارمنســتان از 
عمده ترين خريداران ســيمان استان همدان 

هستند.
وى ادامه داد: احــداث كارخانه هاى جديد 
توليد سيمان در كشور عراق باعث كاهش 
ميزان تقاضاى اين كشــور شده كه بر ميزان 
صادرات ســيمان اســتان تأثير سوء برجا 

گذاشته است.

 كاهــش 35 درصــدى صادرات 
كشمش از گمرك همدان

خشوعى خاطرنشان كرد: در 6 ماه نخست 
ســال جارى 9 ميليون و 626 هزار و 422
كيلوگرم كشمش به ارزش 11 ميليون و 343
هــزار و 737 دالر از گمرك همدان صادر 
شده اســت. وى بابيان اينكه كشمش پنج 
درصد كل صادرات استان از منظر حجمى و 
21 درصد كل صادرات استان ازنظر ارزشى 
را شامل مى شود، افزود: در 6 ماهه نخست 

سال گذشته 17 ميليون و 386 هزار و 821
دالر كشــمش از گمرك همدان صادر شده 
بود. مديركل گمرك استان همدان تصريح 
كرد: عراق، روســيه، اوكراين و قزاقستان از 
عمده ترين خريداران كشمش استان همدان 

هستند.
وى ادامه داد: در نيمه دوم سال با پايان فصل 
برداشت انگور و توليد كشمش اميدواريم كه 
اين افزايش صادرات كشمش در نيمه دوم 

سال جبران شود.

مديركل گمرك همدان:

81 درصد صادرات استان 
سيمان است

پ

مركز كشتارگاه صنعتي دام همدان 

مركز كشتارگاه صنعتي دام همدان به آدرس كيلومتر 15 جاده كرمانشاه دو راهي صالح آباد، روبروي ايست بازرسي در نظر دارد مقدار 18 هكتار زمين ديم 
واقع در داخل مركز كشتارگاه صنعتي دام همدان را به قيمت  65/000/000 ريال معادل  شش ميليون و پانصد هزار تومان براي يكسال زراعي از مهرماه 1397 

لغايت مهرماه 1398 از طريق مزايده به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط با شرايط ذيل واگذار نمايد.
1-متقاضيان مي بايست مبلغ 10/000/000 ريال را به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب شماره 0219969430007 نزد بانك ملي شعبه شهرستان بهار 
به نام مركز كشتارگاه صنعتي دام همدان واريز و اصل فيش واريزي را به همراه قيمت پيشنهادي تأييد و مهر و امضاء فرم آگهي مزايده و مدارك شناسايي 
را در پاكت الك و مهر شده  تا هفت روز بعد از درج آگهي مزايده پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ  1397/7/30 به دفتر امور اداري كشتارگاه تحويل و 

رسيد دريافت نمايند.
2-به پيشنهادات مخدوش، مبهم (مبلغ پيشنهادي به صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود) فاقد سپرده و فاقد مدارك خواسته شده و خارج از موعد 

مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- متقاضيان ضمن بازديد از محل مورد نظر با تأييد و مهر و امضاء اين فرم اطالع خود را از شرايط و موضوع مزايده اعالم و در صورت برنده شدن حق هر 

گونه اعتراض و بهانه اي را از خود سلب مي نمايند.
4- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد كشتارگاه باقي خواهد ماند و در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد نفر اول مزايده سپرده ايشان به نفع 

كشتارگاه ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و براي نفر دوم نيز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر اول برخورد و با نفر سوم قرارداد منعقد مي گردد.
5-كل مبلغ اجاره ساليانه در هنگام عقد قرارداد از برنده مزايده وصول خواهد شد.

6- كليه هزينه هاي شخم، كاشت، نگهداري، برداشت و... بر عهده برنده مزايده مي باشد و كشتارگاه در اين خصوص هيچ مسئوليتي ندارد.
7-كشتارگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مختار خواهد بود.

8-پيشنهادات رسيده در روز  سه شنبه مورخ  1/ 1397/8 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر مديريت مركز كشتارگاه صنعتي دام همدان مفتوح و مورد 
رسيدگي قرار مي گيرد و نتيجه تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  2/ 1397/8 اعالم مي گردد.

9- هزينه درج آگهي در روزنامه بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

آگهــي مزايــده عمــومي                                               (نوبت سوم)
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آگهى مزايده نوبت اول
در كالسه اجرايى 960225 اج م شركت صنايع تبديلي الوند طى دادنامه صادره از 
اداره كار و امور اجتماعي شهرستان بهار محكوم گرديده به پرداخت حدوداً مبلغ 
390/000/000 ريــال بابت حقوق معوقه و در حــق محكوم له كه در اين خصوص و 
جهت استيفاى محكوم به محكوم له اقدام به توقيف 379 كيسه 30 كيلويي نشاسته 
سيب زميني صنعتي را نموده  كه مطابق ماده 114 قانون اجراى احكام مدنى از طريق 

مزايده به فروش خواهد رسيد. 
مشخصات مال منقول: تعداد 379 كيسه 30 كيلوگرمي نشاسته سيب زميني كه با 
توجه به نوع بســته بندي و منقضي شدن پروانه بهداشتي ساخت محصول قابليت 
عرضه به عنوان ماده مصرفي براي خوراك انســان نداشته و صرفاً قابليت مصرف 

صنعتي دارد.
قيمت پايه و نظريه كارشناس دادگستري: با لحاظ جميع عوامل مذكور مال تعرفه 
شده توسط كارشناس رسمي دادگستري از قرار هر كيلو 35/000 ريال و مجموعاً به 

مبلغ 397/950/000 ريال ارزيابي و قيمت گذاري شده است.
زمان و مكان مزايده: 

زمان روز سه شنبه مورخ 1397/8/22 از ساعت 10 الي 10:30 صبح در دفتر اجراي 
احكام مدني دادگاه اللجين واقع در خيابان مهديه دادگاه اللجين برگزار خواهد شد. 
توضيح اينكه مزايده به صــورت حضورى بوده و فروش مال توقيفي از قيمت پايه 
شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته خواهد شد از برنده مزايده 10 درصد 
فى المجلس دريافت و الباقى ظرف مــدت 20 روز قابل وصول خواهد بود. بديهى 
اســت در صورت انصراف خريدار مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 
شد. عالقمندان به شركت در مزايده مى توانند 3 روز قبل از تاريخ برگزارى مزايده 
بــه دفتر اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم گــردد. در صورتى كه روز مزايده به 
هر علتى تعطيل گرديد مزايده فرداى همان روز و رأس ساعت تعيين شده برگزار 

خواهد شد. (م الف 2951)

آگهى مزايده نوبت اول
در كالســه اجرايى 960202 اج م شركت صنايع تبديلي الوند طى دادنامه صادره از 
اداره كار و امور اجتماعي شهرستان بهار محكوم گرديده به پرداخت حدوداً مبلغ 
260/000/000 ريــال بابت حقوق معوقه و در حق محكــوم له كه در اين خصوص و 
جهت استيفاى محكوم به محكوم له اقدام به توقيف 314 كيسه 30 كيلويي نشاسته 
سيب زميني صنعتي را نموده  كه مطابق ماده 114 قانون اجراى احكام مدنى از طريق 

مزايده به فروش خواهد رسيد. 
مشخصات مال منقول: تعداد 314 كيسه 30 كيلوگرمي نشاسته سيب زميني كه با 
توجه به نوع بســته بندي و منقضي شدن پروانه بهداشتي ساخت محصول قابليت 
عرضه به عنوان ماده مصرفي براي خوراك انســان نداشته و صرفاً قابليت مصرف 

صنعتي دارد.
قيمت پايه و نظريه كارشناس دادگستري: با لحاظ جميع عوامل مذكور مال تعرفه 
شده توسط كارشناس رسمي دادگستري از  قرار هر كيلو 35/000 ريال  و مجموعًا 

به مبلغ 329/700/000 ريال ارزيابي و قيمت گذاري شده است.
زمان و مكان مزايده: 

زمان روز سه شنبه مورخ 1397/8/22 از ساعت 11:30 الي 12صبح در دفتر اجراي 
احكام مدني دادگاه اللجين واقع در خيابان مهديه دادگاه اللجين برگزار خواهد شد. 
توضيح اينكه مزايده به صــورت حضورى بوده و فروش مال توقيفي از قيمت پايه 
شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته خواهد شد از برنده مزايده 10 درصد 
فى المجلس دريافت و الباقى ظرف مــدت 20 روز قابل وصول خواهد بود. بديهى 
اســت در صورت انصراف خريدار مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 
شد. عالقمندان به شركت در مزايده مى توانند 3 روز قبل از تاريخ برگزارى مزايده 
بــه دفتر اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم گــردد. در صورتى كه روز مزايده به 
هر علتى تعطيل گرديد مزايده فرداى همان روز و رأس ساعت تعيين شده برگزار 

خواهد شد. (م الف 2950)

آگهي حصر وراثت
خانم راضيه هراتي داراى شــماره شناسنامه  2054 به شرح دادخواست كالسه 112/970625/97ح 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حاجيه اختر 
دانش به شماره شناســنامه  380 در تاريخ 1394/9/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-محمد ابراهيم هراتي به شماره شناسنامه 
598 صادره از همدان متولد1330 شوهر متوفيه2-راضيه هراتي به شماره شناسنامه  2054 صادره 
از همدان متولد1358 فرزند متوفيه 3-مطهره هراتي به شــماره شناسنامه 338 صادره از همدان 
متولد1364 فرزند متوفيه 4-زهرا هراتي به شــماره شناسنامه 6878 صادره از همدان متولد1365 
فرزند متوفيه 5- بتول يوسفيان به شماره شناسنامه 157 صادره از همدان متولد 1315 مادر متوفيه 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2945)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهى مزايده نوبت اول
در كالســه اجرايى 960214 اج م شركت صنايع تبديلي الوند طى دادنامه صادره از 
اداره كار و امور اجتماعي شهرستان بهار محكوم گرديده به پرداخت حدوداً مبلغ 
000/000/ 190 ريــال بابت حقوق معوقه و در حــق محكوم له كه در اين خصوص و 
جهت استيفاى محكوم به محكوم له اقدام به توقيف 379 كيسه 30 كيلويي نشاسته 
سيب زميني صنعتي را نموده  كه مطابق ماده 114 قانون اجراى احكام مدنى از طريق 

مزايده به فروش خواهد رسيد. 
مشخصات مال منقول: تعداد 285 كيسه 30 كيلوگرمي نشاسته سيب زميني كه با 
توجه به نوع بســته بندي و منقضي شدن پروانه بهداشتي ساخت محصول قابليت 
عرضه به عنوان ماده مصرفي براي خوراك انســان نداشته و صرفاً قابليت مصرف 

صنعتي دارد.
قيمت پايه و نظريه كارشناس دادگستري: با لحاظ جميع عوامل مذكور مال تعرفه 
شده توسط كارشناس رسمي دادگستري از  قرار هر كيلو 35/000 ريال  و مجموعًا 

به مبلغ 299/250/000 ريال ارزيابي و قيمت گذاري شده است.
زمان و مكان مزايده: 

زمان روز سه شنبه مورخ 1397/8/22 از ساعت 10:30 الي 11صبح در دفتر اجراي 
احكام مدني دادگاه اللجين واقع در خيابان مهديه دادگاه اللجين برگزار خواهد شد. 
توضيح اينكه مزايده به صــورت حضورى بوده و فروش مال توقيفي از قيمت پايه 
شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى به ميزان محكوم به و ساير هزينه ها فروخته 
خواهد شــد از برنده مزايده 10 درصد فى المجلس دريافت و الباقى ظرف مدت 20 
روز قابل وصول خواهد بود. بديهى است در صورت انصراف خريدار مبلغ واريزى به 
نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان به شركت در مزايده مى توانند 3 
روز قبل از تاريخ برگزارى مزايده به دفتر اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم گردد. 
در صورتى كه روز مزايده به هر علتى تعطيل گرديد مزايده فرداى همان روز و رأس 

ساعت تعيين شده برگزار خواهد شد. (م الف 2949)

آگهي دعوت به افراز 
چون شــركت تعاوني نگين گاو نهاوند به شماره ثبت 1214 و شناسه ملي 10862129978 برابر يك 
فقره فقره سند به شماره 16019 مورخ 1396/6/20 دفتر اسناد رسمي شماره 1 نهاوند مقدار همگي و 
تمامت پنجاه و چهار صدم ســهم مشاع از 2 سهم از 320 سهم از 96 شعير ششدانگ 4 قطعه زمين 
آبي و دو قطعه ديمزار پالك 70 الي 75 فرعــي از 21 اصلي قريه بيان بخش دو نهاوند را خريداري 
نموده ســپس برابر تقاضانامه شماره 96/ن/9634 مورخ 1396/7/25 تقاضاي افراز مقدار (سه هزار 
مترمربع)با عنوان يك واحد گاوداري به آدرس: نهاوند، روستاي بيان را از اين اداره نموده و متقاضي 
مدعي مي باشد كه بقيه مالكين مشــاعي پالك مذكور را نمي شناسد لذا با استناد ماده 3 آيين نامه 
افراز و برابر ماده 18 آيين نامه اجراي اسناد رسمي كليه مالكين مشاعي افراد حقيقي و حقوقي ابالغ 
مي گردد كه در تاريخ 7/ آبانماه/ 1397 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك حضور يابند بديهي است 
عدم حضور ماليكن مانع از انجام عميالت افراز نمي گردد چنانچه نياز به آگهي مجدد باشد در همين 

روزنامه درج و مدت اعتراض آن 10 روز مي باشد.م الف(136)
جليلوند - رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهى مزايده نوبت اول
در كالسه اجرايى 960208 اج م شركت صنايع تبديلي الوند طى دادنامه صادره از 
اداره كار و امور اجتماعي شهرستان بهار محكوم گرديده به پرداخت حدوداً مبلغ 
330/000/000 ريــال بابت حقوق معوقه و در حــق محكوم له كه در اين خصوص و 
جهت استيفاى محكوم به محكوم له اقدام به توقيف 314 كيسه 30 كيلويي نشاسته 
سيب زميني صنعتي را نموده  كه مطابق ماده 114 قانون اجراى احكام مدنى از طريق 

مزايده به فروش خواهد رسيد. 
مشخصات مال منقول: تعداد 314 كيسه 30 كيلوگرمي نشاسته سيب زميني كه با 
توجه به نوع بســته بندي و منقضي شدن پروانه بهداشتي ساخت محصول قابليت 
عرضه به عنوان ماده مصرفي براي خوراك انســان نداشته و صرفاً قابليت مصرف 

صنعتي دارد.
قيمت پايه و نظريه كارشناس دادگستري: با لحاظ جميع عوامل مذكور مال تعرفه 
شده توسط كارشناس رسمي دادگستري از  قرار هر كيلو 35/000 ريال  و مجموعًا 

به مبلغ 329/700/000 ريال ارزيابي و قيمت گذاري شده است.
زمان و مكان مزايده: 

زمان روز سه شــنبه مورخ 1397/8/22 از ساعت 11 الي 11:30صبح در دفتر اجراي 
احكام مدني دادگاه اللجين واقع در خيابان مهديه دادگاه اللجين برگزار خواهد شد. 
توضيح اينكه مزايده به صــورت حضورى بوده و فروش مال توقيفي از قيمت پايه 
شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته خواهد شد از برنده مزايده 10 درصد 
فى المجلس دريافت و الباقى ظرف مــدت 20 روز قابل وصول خواهد بود. بديهى 
اســت در صورت انصراف خريدار مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 
شد. عالقمندان به شركت در مزايده مى توانند 3 روز قبل از تاريخ برگزارى مزايده 
بــه دفتر اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم گــردد. در صورتى كه روز مزايده به 
هر علتى تعطيل گرديد مزايده فرداى همان روز و رأس ساعت تعيين شده برگزار 

خواهد شد. (م الف 2952)

آگهي حصر وراثت
خانم هادي قدسي داراى شماره شناسنامه  33 به شرح دادخواست كالسه 112/97626ح از اين حوزه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان روحا بياتي به شماره شناسنامه  
807 در تاريخ 97/7/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه 
منحصر است به: 1-مژگان قدسي به شــماره شناسنامه 33 متولد 1362 صادره از بهار فرزند متوفيه 
2-مهدي قدسي به شماره شناسنامه 1329 متولد 1348 صادره از بهار فرزند متوفيه 3-سهيال قدسي 
به شماره شناسنامه 1593 متولد 1358 صادره از بهار فرزند متوفيه 4-ناصر قدسي به شماره شناسنامه 
1103 متولد 1341 صادره از بهار فرزند متوفيه 5-مقبوله قدسي به شماره شناسنامه 1256 متولد 1346 
صادره از بهار فرزند متوفيه 6-فريبا قدسي به شماره شناسنامه 1419 متولد 1350 صادره از بهار فرزند 
متوفيه 7-هادي قدســي به شماره شناسنامه 1535 متولد 1356 صادره از بهار فرزند متوفيه اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 2944)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
خانــم زينب صوفي داراى شــماره شناســنامه  860 به شــرح 
دادخواست كالسه 703/97ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان توكل صوفي 
به شماره شناســنامه  2752 در تاريخ 89/11/3 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
اســت به: 1- طوبي بختياري ارج فرزند توكل به شماره شناسنامه 
فرزند  صوفي  2-قاسم  متوفي  همســر   1337 متولد   4051092151
توكل به شماره شناسنامه 4051085708 متولد1344 فرزند متوفي 
3-رقيه صوفي فرزند توكل به شــماره شناســنامه 4051085716 
متولــد1346 فرزند متوفي 4-رضا صوفي فرزند توكل به شــماره 
شناســنامه 4051786196 متولــد1357 فرزنــد متوفي 5-زهرا 
متولد1365   4052060441 شناسنامه  شماره  به  توكل  فرزند  صوفي 
فرزند متوفي 6-اقدس صوفي فرزند توكل به شــماره شناســنامه 
فرزند  صوفي  7-محمد  متوفــي  فرزند  متولد1358   4051105881
توكل به شماره شناســنامه 4040101571 متولد1369 فرزند متوفي 
8-مصطفــي صوفي فرزند توكل به شــماره شناســنامه 10234 
متولد1360 فرزند متوفي 9-زينب  صوفي فرزند توكل به شــماره 
شناسنامه 860 متولد1366 فرزند متوفي 10-معصومه صوفي فرزند 
توكل به شماره شناســنامه  7952 متولد1351 فرزند متوفي اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه  تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 610)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
آقاي رضا حيدري داراى شماره شناسنامه  2745 به شرح دادخواست كالسه 711/97ش112ح از اين 
حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شعبان حيدري به شماره 
شناســنامه  2745 در تاريخ 94/5/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-رقيه حيدري فرزند شعبان به شماره شناسنامه9936 متولد1359 
فرزند متوفي 2-ولي حيدري فرزند شــعبان به شماره شناســنامه9935 متولد1353 فرزند متوفي 
3-مهين حيدري فرزند شــعبان به شــماره شناســنامه738 متولد 1365 فرزند متوفي 4-مريم 
حيدري فرزند شــعبان به شماره شناســنامه9177 متولد1357 فرزند متوفي 5-رضا حيدري فرزند 
شعبان به شــماره شناســنامه100 متولد1363 فرزند متوفي 6-صديقه خلجي فرزند صفر به شماره 
شناسنامه4051780597 متولد1329 همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 609)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

خبـر داستان هاى تاريخ فوتبال

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

گلى كه به خاطر چند صدم ثانيه مردود 
اعالم شد

 داور گل زيكو در ديدار برزيل و سوئد در جام جهانى 1978 را 
به خاطر چند صدم ثانيه قبول نكرد.

به گزارش ايســنا، در جام جهانى 1978 آرژانتين به ســر مى بريم 
دوباره يــك قضاوت جنجالى اين بازى ها را تحــت تاثير قرار داد. 
در رقابت هايــى كه آلبى سلســلته ميزبان بود بعيــد نبود اين تيم به 
باالترين رتبه ها برسد. جام جهانى در حالى برگزار شد كه اين كشور 
در زمان ديكتاتورى به ســر مى برد و شــرايط خفقان آورى در آنجا 
حكم فرما بود. بازى هاى اصلى در ورزشــگاه مونومنتال ريور پالته 
برگزار مى شــد كه فاصله كمى با مدرســه نظامى (يكى از بدترين 

سرويس هاى حاكم در آرژانتين) داشت.
در آن سال روند برگزارى جام جهانى به اين صورت بود كه تيم هاى 
صعود كــرده از مرحله گروهى يك بار ديگــر به صورت گروهى 
مســابقه مى دادند تا تيم هاى راه يافته به نيمه نهايى مشخص شوند. 
B در اين مرحله تيم هاى آرژانتين، برزيل، لهســتان و پرو در گروه

قرار گرفتند.
برزيل مى توانســت يك حريف سخت و يك سد براى آلبى سلسته 
محسوب شــود. اين تيم در ديدار نخست برابر ســوئد بازى قابل 
توجهى به نمايش گذاشــت. سلسائو  تا دقيقه 90 يك بر يك مقابل 
تيم اروپايى مســاوى كرده بود تــا اين كه داور يك كرنر به نفع اين 
تيم اعالم كرد. ديرســئو توپ را ارسال كرد و زيكو با يك ضربه سر 

آن را به گل تبديل كرد اما كليو توماس، داور ولزى سوت زد ...
پايــان بــازى بــود و گل؟ داور آن را قبول نكرد چــون معتقد بود 
ضربه سر دقيقا هم زمان با سوت پايان زده شده است. اعتراض هاى 
بازيكنــان برزيل بى فايده بود و داور گل را قبول نكرد. سلســائو با 

تساوى زمين بازى را ترك كرد.
سپس اين تيم مقابل اســپانيا نيز متوقف شد. در آن روز كاردنيوسا 
نتوانســت از يك فرصت خيلــى خوب بهره ببــرد و در حالى در 
محوطــه جريمه صاحب توپ شــد كه دروازه خالى بود. ســانتيانا 
توانست از لئائو، دروازه بان برزيل عبور كند و توپ را به كاردنيوسا 
برساند. بازيكن اســپانيايى تنها بايد توپ را كنترل مى كرد و سپس 
به ســمت دروازه اى ضربه مى زد كه آمارال مدافع حضور داشت. با 
اين حال نتوانســت توپ را به گل تبديل كند و بازى با تســاوى به 
پايان رســيد. برزيل با كسب دو مساوى و پيروزى مقابل اتريش به 

دور دوم صعود كرد.
ــه  ــد ك ــرار گرفتن ــم ق ــر ه ــد براب ــن در دور بع ــل و آرژانتي برزي
ــا تســاوى بــدون گل بــه پايــان رســيد. هــر دو تيــم  ايــن ديــدار ب
ــانند.  ــان برس ــه پاي ــروزى ب ــا پي ــود را ب ــازى اول خ ــتند ب توانس
ــد و  ــر مشــخص مى ش ــه آخ ــز در هفت ــه چي ــرايط هم ــن ش در اي
برزيــل بايــد بــه مصــاف لهســتان مى رفــت و آرژانتيــن مقابــل پــرو 
ــروز مى شــدند  ــى سلســته پي ــرار مى گرفــت. اگــر سلســائو و آلب ق
ــرد.  ــال را مشــخص مى ك ــه فين ــده ب ــم صعــود كنن تفاضــل گل، تي
ــم  ــزارى تصمي ــئوالن برگ ــده مس ــش آم ــاى پي ــود اتفاق ه ــا وج ب
گرفتنــد ابتــدا بــازى برزيــل انجــام شــود و ســپس ديــدار آرژانتيــن. 
آلبــى سلســته از ايــن طريــق مى توانســت بفهمــد بــا چــه نتيجــه اى 
ــروز  ــر لهســتان پي ــر يــك براب ــل 3 ب ــد. برزي ــود كن ــد صع مى توان
شــد. بــه هميــن خاطــر آرژانتيــن بــه پيــروزى 4 بــر صفــر يا بيشــتر 
نيــاز داشــت و بــه آن دســت يافــت. دروازه بــان پــرو آرژانتينــى بــود 
امــا بــه مليــت پــرو در آمــده بــود. بــازى بــا پيــروزى 6 بــر صفــر 
آلبــى سلســته پايــان يافــت. ماريــو كمپــس و لوكــه دبــل كردنــد. 
اوســمن و تارانتينــى ديگــر گل هــاى ميزبــان را بــه ثمــر رســاندند.
سپس آرژانتين در فينال به مصاف هلند رفت و با يك نمايش خوب 
در وقت هاى اضافه پيروز اين ديدار شــد. ويدال با خوشحالى جام 
قهرمانى را به پاسارال اهدا كرد. با اين حال همه آن لحظه جنجالى را 
به ياد دارند. توماس با مردود اعالم كردن گل زيكو نخستين تاثير را 

در مسير قهرمانى آرژانتين داشت.

كودكان فامنين در يك پويش همگانى
« توپ من» يك روز با نشاطى را گذراندند 

 دومين همايش كودكان با عنوان بازى و ورزش درشهرستان فامنين 
باشعارآينده رابايد ساخت برگزار شد.

همايش پويش همگانى توپ من ، ويژه رده ســنى 3 الى10 سال در 
سالن امام على(ع) باهمكار كانون پرورش فكرى،شهردارى و شوراى 
اســالمى،اداره كارو تعاون و شبكه بهداشت ودرمان شهرستان فامنين 

برگزار شد.
دراين همايش بازيها و ورزشــهاى مختلفى ويژه كودكان مانند طناب 
زنى،حلقه،لى لــى،دوز ،جورچين، بازى تحــرك و تمركز از جمله 

بازى ها بود.
هدف از برگذارى اين چنين برنامه ها آشــنايى كودكان و عالقمندى 

آنها به حضور در تيم هاى ورزش است .

سه كشتى گير همدانى به اردوى تيم ملى 
اميد دعوت شدند

 مدير روابط عمومى اداره ورزش و جوانان همدان گفت: سه كشتى 
گير همدانى توســط فدراسيون به اردوى جهانى تيم ملى كشتى آزاد 

اميد دعوت شدند.
حمدا... چاروســايى در گفت و گو با  ايرنا اظهار داشت: اردوى تيم 
ملى كشــتى آزاد اميد براى حضور در رقابت هــاى جهانى رومانى 
روزهــاى 28 مهر تا 9 آبان ماه در خانه كشــتى عبداهللا موحد برگزار 

مى شود.
وى با بيان اينكه سجاد چهاردولى در وزن 65 كيلوگرم از همدان براى 
حضور در اين اردوى تيم ملى انتخاب شــده اســت افزود: همچنين 
مسعود مصطفى جوكار و عليرضا رضايى منش 2 مربى پرافتخار كشتى 
ماليــر نيز در كادر فنى تيم اعزامى به رقابت هاى جهانى رومانى قرار 

دارند.
مدير روابط عمومى اداره ورزش و جوانان همدان خاطرنشــان كرد: 
رقابت هاى كشتى زير 23 سال قهرمانى جهان روزهاى 21 تا 27 آبان 

ماه در شهر بخارست رومانى برگزار مى شود.
استان همدان پس از ماه ها صاحب دوبنده تيم ملى كشتى كشور شد.

هم اكنون هشت هزار كشــتى گير در رده هاى سنى مختلف همدان 
فعاليت دارند.

با كسب 4 مدال طال و نقره؛
ثبت بهترين نتيجه كشتى ايران 

در ادوار المپيك جوانان 
 ملى پوشــان كشــتى آزاد و فرنگــى  ايــران در بــازى هــاى 
المپيــك جوانــان 2018 آرژانتيــن بهتريــن نتيجــه را نســبت بــه دو 

ــرد. ــب ك ــته كس دوره گذش
به گزارش  مهر، كشــتى در اين دوره از مسابقات در دو رشته آزاد و 
فرنگى چهار ســهميه كامل در المپيك 2018 جوانان آرژانتين كسب 
كرده بود و نســبت به دوره هاى گذشــته  پيشرفت خوبى داشت. از 
حيث كســب مدال نيز با 2 مدال طــالى اميررضا ده بزرگى و محمد 
نصرتى در كشــتى فرنگى و 2 مدال نقره محمد كريمى و اميرحسين 
زارع در كشــتى آزاد بهترين نتيجه را نسبت به دو دوره گذشته كسب 

كرد.
كشتى ايران در المپيك 2010 سنگاپور به ترتيب توسط مهران شيخى 
در كشــتى آزاد و يوسف قادريان در كشتى فرنگى صاحب يك مدال 
نقره و يك برنز شــد و در المپيك 2014 نانجينگ چين هم توســط 
كرامــت عبدولى و محمدرضا آقانيا در كشــتى فرنگى دو مدال برنز 

بدست آورده بود.
بدين ترتيب كشــتى ايران در المپيك 2018 آرژانتين از حيث كسب 

سهميه و نتيجه، بهترين عملكرد را نسبت به دو دوره گذشته داشت.

مديركل ورزش و جوانان همدان 
194 برنامه فرهنگى ورزشى هفته تربيت بدنى در همدان 

برگزار مى شود 
 مديركل ورزش و جوانان همدان گفت: همزمان با آغاز هفته تربيت بدنى ، 194 برنامه 

فرهنگى و ورزشى در سطح شهرهاى مختلف اين استان آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان، رسول منعم با تبريك هفته 
تربيت بدنــى و ورزش اظهار كرد: اين برنامه ها با محوريت توســعه ورزش همگانى، 
اطالع رســانى و ارائه گزارش عملكرد پيرامون فعاليت هاى انجام شده در حوزه ورزش 

و جوانان در شهرســتان هاى مختلف اين اســتان برگزار مى شود.وى اضافه كرد: برنامه 
هاى گراميداشــت هفته تربيت بدنى از 26 مهرماه تا دوم آبان ماه امســال با شعار «چهل 
سال ورزش، چهل سال افتخار" از سوى وزارت ورزش و زير نظر معاونت همگانى اين 

وزارتخانه برگزار مى شود.
مديركل ورزش و جوانان همدان خاطرنشان كرد: همزمان با آغاز هفته تربيت بدنى ، 194
برنامه فرهنگى و ورزشى در سطح شهرهاى مختلف اين استان آغاز شده است كه از اين 

تعداد 30 برنامه شاخص مى باشد.
يادآور شــد: به صدا درآمدن زنگ زور خانه ها، ديدار با نماينده ولى فقيه و امام جمعه 
همدان و خانواده معظم شــهدا، برگزارى همايش با شكوه جاماندگان اربعين حسينى در 

سطح اســتان، برگزارى همايش پياده روى خانوادگى در قهاوند، برگزارى مراسم زنگ 
ورش در مدارس اســتان و برگزارى همايش بزرگ پياده روى خانوادگى از برنامه هاى 

مهم اجرايى همدان در هفته تربيت بدنى است.
ــعه و  ــت توس ــه جه ــه ب ــن هفت ــت اي ــر اهمي ــدان ب ــان هم ــركل ورزش و جوان مدي
گســترش فرهنــگ ورزش در بيــن آحــاد مــردم و نقــش كليــدى آن درتاميــن ســالمت 
ــده  ــوان آين ــه عن ــان ب ــان و جوان ــه خصــوص نوجوان جســمى و روحــى جامعــه و ب

ســازان تاكيــد كــرد.
وى يادآور شد: توجه جدى تر به برنامه هاى اجرايى استان همدان در هفته تربيت بدنى و 

ورزش ضرورى است و انتظار مى رود با كيفيت بسيار مطلوب برگزار شود.

حامد صيفى»
 نه مثــل فوتباليســت ها در جام جهانى 
زير ذره بين بودند، نه مثل واليباليســت ها از 
بدرقه و بريزبپــاش معمول بهره بردند و نه 
مثل سلبريتى هاى ورزش جايى در سطرهاى 
روزنامه ها و خروجى خبرگزارى ها مال خود 
كرده بودند؛ آنها چراغ خاموش و بى سروصدا 
راهى جاكارتا شده بودند تا به قول كارلوس 
كى روش بخش هاى خاصى از قلوب مردمان 

سرزمين را به تسخير خود در آورند.
بيش از اندازه بايد خاص و نادر باشى تا در 
هياهوى روزگار، در بحبوحه فضاى مجازى 
و در البالى حرف هاى روزمره مردم جايى 
براى خود دســت و پا كنى. بايد "شــاهين 
ايزيار" باشــى و يك تنه 7 مدال به ارمغان 
آورى، آنوقت است كه تازه خيلى به ندرت 
نامت در محافل دهان به دهان مى شود و در 

رسانه ها هم جا خوش مى كند.
واقعيتش را بخواهيد ما مطبوعات و رسانه ها 
نيز كم لطف بوده ايم و در حق اين قهرمانان 
ســرافراز مملكت كوتاهى كرده ايم. جز اين 
باشد مگر مى شــود كه يك تنه 7 مدال درو 
كنى و "مايكل فلپس" آسيا هم لقبت بدهند، 
آنوقت به سختى بشود نامى از اين قهرمان در 

رسانه ها به چنگ آورد؟
به هر حال سومين دوره بازى هاى پاراآسيايى 
با تمام شــيرينى هاى شايد تكرارنشدنى اش 
براى ورزش ما به تاريخ گره خورد، اما بيش 
از هر زمانى به اين باور رسيديم كه با داشتن 
چنين قهرمانان نابغه اى بايد عبارت معروف 
"معلوليت محدوديت نيست" را طال گرفت 
و ورودى كميته ملى المپيك و حتى وزارت 

ورزش قاب كرد!
براى هر فردى پذيرفتن شــرايط خارج از 
عرف نمى تواند قابل تحمل باشــد و شايد 
ســاده ترين راه پاك كردن صورت مســئله 
و تســليم شدن صرف باشــد، اما نوابغ اين 
مملكــت ثابــت كردند كه واژه تســليم و 
شكســت در لغت نامه زندگى شــان جايى 

ندارد. 
شــايد اگر بخواهيم به تك چهره هاى موفق 
در ايــن رقابت ها بپردازيم كمى بى انصافى 
و كم انصافى باشد چراكه اين نتيجه حاصل 
زحمات چندين ماهه و حتى چندين ســاله 
جمع عظيمى از افراد روى صحنه و پشــت 
صحنه است كه تنها تعدادى به عنوان ويترين 
افتخارات معرفى و رســانه اى مى شــوند، 
اما ناگزير بايد به بررســى ورزشكارانى كه 
عملكرد خــارق العاده آنهــا در اين ميدان 
چشــم ها را خيره كــرد بپردازيم؛ جايى كه 
ســتاره هاى توانمند ورزش ايــران از خود 

چهره اى بين المللى به نمايش گذاشــتند تا 
چشم همگان به آنها خيره شود. نشانه هايى 
از خودبــاورى و اميد؛ خودبــاورى مانند 
شاهين ايزديار و اميد مانند ساره جوانمردى.

شايد برترين و بى بديل ترين چهره كاروان 
ورزشى ايران در جاكارتا كسى نبود جز 

شــاهين ايزديار؛ شاهينى كه در اولين 
دوره ايــن رقابت ها هــم حاضر بود 
و حــاال در مرز پختگــى به تنهايى 
6 مدال طــال و يك نقره كســب 
كرد تا ســهم به ســزايى در اين 

افتخارآفرينى تيمى داشته باشد.
ايزديار كه در نخســتين دوره اين 
رقابت ها در گوانگجو تنها 17 سال 
داشــت و جوان ترين ورزشــكار 

كاروان ايران بود، پديده آن رقابت ها 
لقب گرفت و با كسب 2 مدال طال، يك 

نقره و 3 برنز عنوان پر مدال ترين ورزشكار 
بازى هاى آســيايى را نيز به خود اختصاص 
داد. البته شاهين در اينچئون با وجود كسب 
5 نقره و يك برنز در رســيدن به مدال طال 
ناكام بود، اما تمام آن ناكامى را به يكباره در 
جاكارتا به فراموشى سپرد. ايزديار كه نمونه 
بارز خودباورى در ورزش معلولين اســت 
نه تنها بايد الگوى اين قشر قرار گيرد بلكه 
يك الگوى تمام عيار براى تمام افراد جامعه 
اســت؛ جامعه اى كه اگر مى خواهد گام در 
مسير موفقيت بردارد بايد نااميدى را از خود 

دور و خودباورى را جايگزين آن كند.
ــر  ــه خاط ــه ب ــردى ك ــاره جوانم ــا س و ام
ــاز  ــل از آغ ــده قب ــه وجــود آم حواشــى ب
ــى از  ــر كم ــاى اخي ــابقات و در ماه ه مس
ــود و درگيــر  شــرايط آرمانــى دور شــده ب
حاشــيه بــود، امــا نتيجــه اى درخشــان 
ــه  ــى ك ــا وجــود انتقادات ــى ب ــم زد. حت رق

ــن  ــار اي ــه رفت نســبت ب
ــا  ــم، ام ــكار داري ورزش
ــا  ــه ب ــم ك ــد بپذيري باي
تمركــزى بــاال و رفتارى 
هــم  بــاز  حرفــه اى 
ســتاره هاى  از  يكــى 
كاروان  درخشــان 
جاكارتــا  در  ايــران 
ــد پارالمپيــك  ــود، مانن ب
طــال.   2 بــا  ريــو؛ 
ــر  ــردى اگ ــه جوانم البت
همچنــان  مى خواهــد 
در ايــن مســير موفقيــت 
حــاال  و  بــردارد  گام 
حاالهــا افتخارآفرينــى 
شــك  بــدون  كنــد، 

ــات  ــى اصالح ــد برخ نيازمن
و  حرفــه اى  زندگــى  در 
ورزشــى اش اســت، امــا او 
نيــز تمــام آيتــم هاى ســتاره 
شــدن را دارد، همانطــور كــه 

يكــى از ســتاره 

بــى  هــاى 
در  ايــران  بديــل 

2016 ريــو 
ــود. ب

و امــا ســيامند 
ــتاره  ــان س رحم

ورزش  داشــتنى  دوســت 
ــران،  ــا در اي ــه تنه ــن ن معلولي
بلكــه در سرتاســر جهــان؛ 
يكــى از چهره هــاى بى بديــل 
مســابقات كــه بــا روحيــه اى 

مثــال زدنــى و لبخندهــا و طنازى هــاى 
بى نظيــرش چهــره اى دوست داشــتنى از 
ــت  ــيامند در قام ــاخته اســت. س ــود س خ
يــك قهرمــان بــى بديــل در آســمان 
ــزل شــد. او  ــاه من ــا درخشــيد و م جاكارت
ــام خــود  ــه بازهــم ن ــوردى جاودان ــا رك ب
ــوان  ــت و عن ــا انداخ ــر زبان ه ــر س را ب
ــود  ــه خ ــا را ب ــرد رقابت ه ــن م قوى تري

داد. اختصــاص 
 و زهــرا نعمتــى كــه 
بــدون شــك برنــد و 
ورزش  بــراى  الگويــى 
معلوليــن اســت، يــك 
ورزشــكار بــا تمــام آيتــم 
ــراى  هــاى مــورد نظــر ب
ســتاره و الگــو شــدن؛ 
نــه تنهــا بــراى معلوليــن 
تمــام  بــراى  بلكــه 
ــه  ــا ب ــه ورزش، ام جامع
نظــر مــى رســد از نظــر 
فنــى نعمتــى در ايــن 
نتوانســت  رقابت هــا 
بــار  زيــر  از  را  خــود 
ــى  ــنگين ناكام ــى س روان

ــد  ــد. هرچن ــيايى برهان ــاى آس در بازى ه
ايــن كار را 2 ســال قبــل و در پــارك 
المپيــك ريــو انجــام داد و بــا وجــود ناكامى 
در المپيــك، در پــارك المپيــك خــوش 
درخشــيد و يــك طــالى انفــرادى و نقــره 
ــان آورد،  ــه ارمغ ــران ب ــراى اي ــى را ب تيم
امــا در ايــن دوره بــه هــر دليلــى كــه شــايد 
يكــى از آنهــا همــان بــار روانــى كــه عنــوان 
شــد، باشــد؛ نتوانســت در بخــش انفــرادى 
عملكــردى طاليــى داشــته باشــد و بــه نقره 
بســنده كــرد، امــا در بخــش تيمــى خيلــى 
ــا طــالى ميكــس  ــه خــودش آمــد ت زود ب

ــرود. ــران ن ــف اي ــى از ك تيم
و برسيم به ورزشــكارى كه در همسايگى 
ما زندگى مى گذراند، حميد اسالمى. حميد 
ماه ها و سال هاست كه با تمرينات سخت و 
طاقت فرســا، چشم ها را به خود خيره كرده 
بــود و باالخره مــزد زحماتش را گرفت و 
طاليى شــد. او از اين جهــت نامى بهتر از 
بقيه طاليى هاى كاروان براى خود دست و 
پــا كرد كه به ناحق داوران طالى دومش را 

از او گرفته و به دونده ژاپنى دادند.
ما بــا اين قهرمانان بيشــتر از زندگى لذت 

مى بريم.

شــتند تا 
شانه هايى 
رى مانند 
وانمردى.

ره كاروان 
ود جزز
ولين
بود 
ى 
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ر 
 ها

، يك 
ورزشكار 
ختصاص 
ود كسب 
مدال طال 
يكباره در 
 كه نمونه 
ن اســت 
گيرد بلكه 
راد جامعه 

ــات  ــى اصالح ــد برخ نيازمن
و  حرفــه اى  زندگــى  در 
ورزشــى اش اســت، امــا او 
نيــز تمــام آيتــم هاى ســتاره

شــدن را دارد، همانطــور كــه 
يكــى از ســتاره 

بــى  هــاى 
در ايــران  بديــل 

2016 ريــو
ــود. ب

و امــا ســيامند
ــتاره  ــان س رحم

ورزش  داشــتنى  دوســت 
ــران، ــا در اي ــه تنه ــن ن معلولي
بلكــه در سرتاســر جهــان؛
يكــى از چهره هــاى بى بديــل 

براى هر فردى پذيرفتن 
عرف  از  خارج  شــرايط 
تحمل  قابل  نمى توانــد 
باشد و شايد ساده ترين 
راه پــاك كردن صورت 
شدن  تسليم  و  مســئله 
نوابغ  اما  باشــد،  صرف 
ايــن مملكــت ثابــت 
تســليم  واژه  كه  كردند 
و شكســت در لغت نامه 
زندگى شان جايى ندارد

شاهين، حميد، ساره و سيامند

وقتى "تسليم" در لغت نامه قهرمانان 
جايى ندارد
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■ حديث:
امام علي(ع):

هر كه از امر ما پيروى كرد ، پيشى گرفت و هر كه به كشتى اى جز كشتى ما 
سوار شد ، غرق گشت . 

غرر الحكم : ج 5 ص 184 ح 7893 و 7894 

تاجران چينى را گردشگر كنيم

 «اگر يك چينى براى نخستين بار به قصد تجارت به ايران سفر كند، 
شايد دفعات بعد به عنوان توريست به ايران وارد شود.»

اين اعتقاد «حسين خليفى كيوى»، نماينده دفتر اطالع رسانى گردشگرى 
ايــران در شــانگهاى چين اســت كه به همــراه هيــأت 120 نفره از 
ســرمايه گذاران و تاجران چينى به تهران ســفر كرده تا در نمايشــگاه 
تخصصى صنايع چين در ايران شــركت كنند. نمايشگاهى كه با هدف 
جذب سرمايه گذارى دو جانبه در محل نمايشگاه هاى بين المللى تهران 

تا فردا برپا است.
سرمايه گذاران چينى معموال در نفت، صنعت و انرژى حضور پررنگى 
در ايران دارند، اما غايبان بزرگى در پروژه هاى گردشــگرى هستند، با 
اين حال خليفى كه مدير اجرايى چهارمين نمايشگاه صنايع چين است، 
باور دارد نمايشگاه هاى تجارى و صنعتى هم مى توانند دريچه ديگرى 

از ايران را به روى جهانيان باز كنند.
نماينده دفتر اطالع رسانى گردشگرى ايران در شانگهاى چين  به ايسنا 
گفت: با توجه به اين كه اخبار غيرواقعى از ايران در سطح جهانى منتشر 
شــده و مى شود، الزم اســت از هر فرصتى براى شناساندن ايران عزير 
استفاده شود. يكى از اين ابزارها گردشگرى تجارى است كه هيأت هاى 
مختلفى در قالب نمايشــگاه به ايران مى آينــد و عالوه بر فرصت هاى 

تجارى با فرهنگ و تمدن ايران هم آشنا مى شوند.
او اظهار كرد: نمايشــگاه هايى همچون صنعت و انرژى، اين فرصت را 
به چينى ها مى دهند كه به ايران ســفر كنند. چينى هايى كه هيچ شناختى 
درباره ى واقعيت هاى ايران ندارند. فضاى خوب تهران و مردم مهربان 
ايران، چينى هايى را كه براى نخستين بار به ايران مى آيند معموال جذب 
مى كند. خليفى گفت: اگر يك چينى مرحله نخست به قصد تجارى به 
ايران ســفر كند شــايد دفعات بعد به عنوان توريست وارد ايران شود. 
چينى ها مردم مهربانى هســتند كه روحيات كاوشــگرانه دارند و اين 
شــناخت اوليه باعث مى شــود ايران را به عنوان كشور ناشناخته براى 

گردشگرى خود انتخاب كنند.

بازديد رايگان جانبازان و معلوالن از موزه ها
هنرمندان ابد و يك روز 

در موزه صلح 
 مديــر اداره كل موزه ها و اموال منقــول تاريخى مى گويد: بازديد از 
موزه هاى زير نظر سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در 

كشور سه شنبه 24 مهرماه جارى براى جانبازان و معلوالن رايگان است.
محمدرضا كارگر با اشــاره به نامگذارى سه شــنبه 24 مهر به «روز ملى 
پارالمپيك» اظهار مى كند: براســاس درخواســت كميته ملى پارالمپيك 
كشــور از اداره كل موزه ها براى رايگان بودن اين روز، بازديد جانبازان و 
معلوالن از موزه ها و مجموعه هاى فرهنگى تاريخى زيرنظر سازمان ميراث 

فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى رايگان شد.
به گفته ى وى، جانبازان و معلوالن با ارائه ى كارت شناسايى به موزه ها و 
مجموعه هاى فرهنگى تاريخى مى توانند از آن ها در سراسر كشور ديدن 

كنند.

در جلسه مشترك با شهردارى همدان 
بررسى شد؛

 ويژه برنامه هاى بزرگداشت 
ربع قرن جشنواره تئاتر 

كودك و نوجوان
 جلســه هماهنگى ســتاد برگزارى جشــنواره 
بين المللــى تئاتر كــودك و نوجوان با شــهردارى 
همدان، روز گذشــته در دفتــر معاونت اقتصادى و 
مالى شــهردارى برگزار شد رئيس بيست و پنجمين 
جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان 
در اين جلســه با تأكيد بر اينكه جشنواره امسال به 
صورت ويژه برگزار مى شــود؛ گفت: امســال هم 
جشــن 25 سالگى جشنواره است و هم جشن 100 

سالگى تئاتر كودك و نوجوان.
عليرضــا درويش نژاد افــزود: برگزارى جشــنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان نشاط اجتماعى به 

همراه دارد كه مورد مردم استقبال مردم است
وى با تأكيد بر لزوم همــكارى و هم افزايى ادارات 
و نهادهاى اســتان براى برگــزارى هرچه بهتر اين 
جشنواره گفت: اين جشنواره اعتبار و آبروى استان 
است و تالش مى كنيم جشنواره اى در خور شأن نام 

همدان برگزار كنيم
مشــاور و قائم مقام دبير جشنواره هم در اين جلسه 
ضمن ابراز خرســندى از همكارى شــهردارى در 
برگزارى جشنواره، گفت: همدان مبدع اين جشنواره 
بوده و اكنون با برگزارى اين جشــنواره بين المللى، 
به عنوان قطب تئاتر كودك و نوجوان كشور شناخته 

مى شود.
ردشــير صالح پور افزود: همچنين امسال به مناسبت 
گراميداشت صدمين سال تئاتر كودك و نوجوان قرار 

است جشنى برگزار كنيم.
وى اضافه كرد: در همه شــهرهاى دنيا، رويدادهاى 

فرهنگى و هنرى در اختيار شهردارى هاست.
وى با بيان اينكه شــهردارى در حــوزه فرهنگى و 
اجتماعــى وظيفه تأمين خــوراك فرهنگى و روانى 
شــهروندان را بــر عهــده دارد؛ خاطرنشــان كرد: 
زيباسازى فقط در حوزه فيزيكى شهر خالصه نمى 

شود؛ شهروندان به انديشه هاى زيبا هم نياز دارند.
صالح پــور با بيان اينكه يك ربــع قرن برگزارى اين 
جشنواره در همدان، نشان از اهميت و ماندگارى آن 
دارد؛ گفت: با مشاركت شهردارى، اين جشنواره مى 

تواند به آبروى ملى و حتى بين المللى تبديل شود.
وى ضمن ارائه درخواست ستاد برگزارى جشنواره 
براى ايجاد يك نمادشــهرى مرتبط با تئاتر كودك و 
نوجوان در سطح شهر همدان؛ افزود: در مذاكره اى 
كه با شــهردار همدان انجام شده، ايشان قول مساعد 
داد كه يكى از پارك ها و يا ميدان هاى شــهر به نام 
اين جشنواره و با تنديس نماد تئاتر كودك و نوجوان 

نامگذارى شود.
هماهنگى راه اندازى كارناوال شادى از ميدان آرامگاه 
بوعلــى تا ميدان امام(ره) به عنــوان مقدمه اى براى 
مراسم افتتاحيه و مشاركت شهردارى در حوزه حمل 
و نقل براى بهره مندى شــهروندان حاشــيه شهر از 
برنامه هاى جشــنواره از ديگر درخواست هاى ستاد 

اجرايى جشنواره بود كه صالح پور مطرح كرد.
سپس مريم كاظمى دبير جشنواره بيست وپنجم هم 
گفت: ضمن تشــكر از برگزارى اين جلسه؛ تقاضا 
مى كنيم هركدام از درخواســت هاى ستاد جشنواره 
كه مورد قبــول و حمايت شــهردارى همدان قرار 
گرفته الويت بندى شود و در صورت امكان با توجه 
به زمان برگزارى جشــنواره كه بيســت و نهم آبان 
تــا چهارم آذر خواهد بــود، كارهايى كه عملياتى و 
كارافزارى اســت و نياز به زمان بيشترى دارد نسبت 
به دســتوراتى كه با پاراف و تصميم هاى ادارى حل 

خواهد شد، زودتر پيگيرى شود.
در ادامــه اين جلســه معــاون مالــى و اقتصادى 
شــهردارى همدان هم گفت: ارتباط شــهردارى 
همدان با اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان، 
ارتباط تنگاتنگى اســت و بخش عمــده فعاليت 
هايى كه در حوزه شهرى انجام مى شود در زمينه 

فرهنگى و هنرى است.
مجيد درويشى با تأكيد بر اينكه شهردارى در بحث 
برگزارى جشــنواره از هيچ اقدامى كوتاهى نخواهد 
كرد، افزود: اگر نشاط اجتماعى در سطح شهر ايجاد 
شود، در ساير بخش ها هم شاهد بهبود امور خواهيم 

بود.
وى خاطرنشــان كرد: براى برگــزارى هر چه بهتر 
اين جشــنواره تمام امكانات شهردارى را در اختيار 

خواهيم گذاشت.

افزايش ماندگارى محصوالت پروتئينى 
با بسته بندى نانويى

 يك شركت با استفاده از كيسه هاى پالستيكى داراى خواص آنتى 
باكتريال، ماندگارى محصــوالت پروتئين را تا دو برابر زمان معمول 
افزايش داده است.به گزارش ستاد ويژه توسعه فناورى، يك شركت با 
استفاده از كيسه هاى پالستيكى داراى خواص آنتى باكتريال، ماندگارى 
محصوالت پروتئين را تا دو برابر زمان معمول افزايش داده است. اين 
كيســه ها با استفاده از فناورى نانو از خواص آنتى باكتريال برخوردار 
شده اند.اين كيسه پالستيكى ماندگارى محصوالت پروتئينى را از سه 
روز به 6 روز افزايش مى دهد. اين كيســه پالستيكى در حال حاضر 
توسط يك شــركت خريدارى شده تا براى بسته بندى محصوالت از 

آن استفاده شود.

پختن پيتزا در 2 دقيقه با اجاق گاز هوشمند
 امروزه بسيارى از مردم در خانه هايشان پيتزا درست مى كنند، اما 
معموال اين كار به زمان طوالنى براى آماده سازى مواد غذايى و پخت 

و پز نياز دارد و كيفيت كار هم چندان مطلوب نيست.
به گزارش نيواطلس، يك شــركت تجارى بــه نام Breville يك 
اجاق كوچك و قابل حمل خانگى براى طبخ اختصاصى پيتزا عرضه 
كرده كه به علت شــيوه خاص قرارگيرى المنت هاى گرماساز مى 
تواند پيتزايى با كيفيت را براى عالقمندان به ارمغان آورد.اين اجاق 
كوچك كه Pizzaiolo نام دارد، از يك سيســتم هوشــمند به نام 
Element IQ كه متشــكل از تعدادى حســگر است، به منظور 
هدايت گرما به بخش هايى از پيتزا كه نياز بيشــترى به گرم شــدن 

دارند، استفاده مى كند.

نردبان پرنده خودران توليد شد
 پس از توليد انواع هواپيماهــاى خودران حاال رقابت براى توليد 
مدل هايى كه بتوانند در ارتفاع بسيار باال نيز پرواز كنند، افزايش يافته 
است.به گزارش نيواطلس، شــركت UAVOS از توليد هواپيماى 
خودرانى موسوم به ApusDuo خبر داده كه از نظر ظاهرى شباهت 
زيــادى به يك نردبان دارند، ولــى در آزمايش هاى اوليه با موفقيت 
در ارتفاعى باال و براى مدتى زياد پرواز كرده اســت.اين هواپيما در 
ارتفاعــى بيش از پهپادها و پايين تر از ماهواره ها پرواز مى كند و در 
آزمايش هاى انجام شده تا ارتفاع 20 هزار مترى اوج گرفته است. از 
اين هواپيما مى توان براى كنترل شــرايط زيست محيطى جو زمين، 
تسهيل دسترسى به اينترنت بى سيم، انتقال و انتشار امواج راديويى در 
فواصل دور و انجام عمليات گشت زنى و كنترل نظامى استفاده كرد.

پسوردهاى ضعيف در انگليس ممنوع مى شود
 دولت انگليس تصميم دارد استفاده از پسوردهاى آسان در دستگاه 

هاى خانگى متصل به اينترنت اشيا را ممنوع كند.
به گزارش تلگراف،  در حال حاضر صدها ميليون دستگاه، از عروسك 
هوشمند گرفته تا ماشين لباسشويى ديجيتال به اينترنت متصل هستند. 
ديويــد ليدينگتون يكى از سياســتمداران محافظــه كار انگليس در 
يادداشتى به اين موضوع پرداخته و مى نويسد: اما اين دستگاه ها خطر 
امنيتى فزاينده اى به حساب مى آيند زيرا در برابر حمالت سايبرى و 
هك ضعيف هستند. ما بايد اكنون ريسك هاى امنيتى را كنترل كنيم. 

بيشتر اوقات اين ريسك ها دره مين دستگاه ها هستند.
دولت انگليس تخمين مى زند به زودى تعداد دستگاه هاى متصل به 

اينترنت به 420 ميليون واحد مى رسد.

تاثير"ام .آر.آى" در پيش بينى سكته قلبى
 محققان دانشگاه "جانز هاپكينز"(Johns Hopkins) دريافتند 
كه اســكن "ام .آر.آى" از "سرخ رگ هاى كاروتيد" مى تواند اختالالت 

قلبى و عروقى را پيش بينى كند.
به گزارش ايسنا ، محققان آمريكايى به تازگى اظهار كردند كه اسكن 
"ام .آر.آى" از "ســرخرگ هاى كاروتيد" كه خون را به مغز مى رسانند، 
ممكن است نسبت به اسكن هاى"اولتراسوند" ارزيابى دقيق تر و قابل 
اعتمادترى براى خطر بروز ســكته و يا ديگر اختالالت قلبى عروقى 
داشــته باشد."سرخرگ هاى كاروتيد" دو رگ خونى اصلى هستند كه 
دو طرف گردن قرار دارند كه مى توانند مانند "سرخرگ هاى كرونرى" 
از طريــق "تصلب شــرايين" دچار گرفتگى شوند."ســرخرگ هاى 
كرونرى" سرخرگ هايى هستند كه خون را به ماهيچه قلب مى رسانند.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهاي كوچك زنگ زده

■ قد  س2........ ... الزانيا - آخرين بار كي سحر را 
ديدي - سوفي و ديوانه

■ فلسطين1............................................................... هشتك
فلسطين 2....................... تنگه ابوقريب -جاده قديم
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه

■بهمن مالير....... . هشتك - مغزهاي كوچك 
زنگ زده

■ فرهنگ كبودراهنگ.................. به وقت شام

 به همــت رايزنى فرهنگى  ســفارت جمهورى 
اســالمى ايــران در اســپانيا، همايش بزرگداشــت 
ابوعلى ســينا دانشــمند بلند آوازه ايرانى در دانشگاه 

آتونوماى مادريد برگزار شد.
بــه گزارش روابــط عمومى و امــور بين الملل بنياد 
بوعلى ســينا ، در اين مراســم كه با حضور جمعى از 
اساتيد و ايران شناسان دانشــگاه هاى مختلف اسپانيا 
انجام گرفت، ابتدا «احمد مسجد جامعى» عضو شوراى 
شهر تهران طى ســخنانى به تشريح تاريخ تعامالت 

دانشمندان ايران و اسپانيا پرداخت.
وى با اشاره به ترجمه آثار دانشمندان اسپانيايى مانند 
ســروانتس و لوركا در عرصه علم و هنر ايران، وجود 
هزاران نســخه خطى از دانشمندان شرقى و ايرانى در 
كتابخانه هاى اسپانيا، وجود نسخ منحصر بفردى از آثار 
پيكاســو در موزه هاى ايران، ترجمه آثار نويسندگان 
و هنرمندان معاصر ايرانى به زبان اســپانيايى و ترويج 
آموزش زبان اســپانيايى در دانشگاه هاى ايران، خاطر 
نشان ســاخت عرصه علم و هنر ايران و اسپانيا يك 

پيوند ديرينه تاريخى دارند.
رئيس اسبق هيأت امناى بنياد بوعلى سينا افزود: از ميان 
شــعرا و انديشمندان ايرانى كه جهان انديشه را تحت 
تأثير خود قرار داده اند، ابوعلى سينا چهره اى برجسته 
است كه با تسلط به دوازه علم و هنر زمانه خود براى 

هميشه نامى ماندگار خواهد بود.
وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمى افزود: ابوعلى سينا 
بر حكمت و عقالنيت در وجود انسان تأكيد داشت و 
بر اين باور بود كه دانشمندان بايد بر دانش هاى مرتبط 
با عالم صغير (انسان) و عالم كبير (جهان) مسلط شوند 
و آن را استغناء بخشــند، از اين رو خود از يكسو به 
علم اخالق، موسيقى و طب و از سوى ديگر به علوم 
جغرافيا، رياضى، منطقه و فلسفه احاطه يافت و از اين 
رو ابوعلى ســينا يك چهره برجسته گفتگوى تمدنى 
است و ارج گذارى به مقام علمى ابن سينا، ارج نهادن به 

تاريخ علم و انديشه بشرى است.
در ادامه، «آلبرتو رينا» استاد دپارتمان مطالعات عربى  
و اسالمى دانشگاه كومپلوتنسه مادريد در بحث خود 
پيرامون انسان شناسى به  رســاله فى  السعاده ابن سينا 
اشــاره و درباره تعامل ذهن با بدن و تاثيرات آنها بر 
يكديگر، روح را همانند موتور براى اتومبيل تشــبيه 

كرد.
وى افزود: از نظر ابن سينا روح بر جسم تسلط دارد و 

به عنوان داور و حكم عمل مى كند. 
وى بر روى يك رســاله كوچك و تقريبا ناشناخته از 
ابن سينا به نام رساله خوشحالى متمركز شد و به عقيده 
او، ايده سالمت به عنوان خوشحالى، بيشتر از بدن، به 
ذهن قدرت مى دهد. به گفته رينا، بر خالف فلســفه 
عمومى ، فلسفه پزشكى  ابن سينا كه در آن بدن و ذهن 
در تعادل قرار دارند، در اين رساله، به نظر مى  رسد كه 

ذهن قدرتمند تر از بدن معرفى شده است.
«آلفرد كاواناغ» ايران شناس و استاد دانشگاه كومياس 
مادريــد نيز در بحــث خود در مــورد "دريافت آثار 
ابوعلى  سينا در اروپا از طريق مدرسه مترجمان تولدو" 
به تجزيه و تحليل نفوذى كه آثار دانشــمند ايرانى در 
اروپا از طريق آنچه كه جنبش مترجمان تولدو (شهرى 

در مركز اسپانيا) ناميده مى  شود، مباحثى را مطرح نمود.
كاواناغ افزود: اين بدين معنى  اســت كه ابو على سينا  
در دوران آخر قرون وســطى در اروپا از طريق فرايند 
ترجمه برخــى  از آثارش نظير كتاب قانون در طب و 
كتاب شــفا و از طريق ديگر آثار جزئى او كه در نيمه 
دوم قرن دوازدهم و اوايل قرن سيزدهم ميالدى ترجمه 

شدند، بر متفكران در اروپا تاثير گذار بوده است.
به گفته وى، اين فرايند ترجمه، به اروپا اجازه كشف 
دوباره بخش بزرگى  از سنت علمى  خود را داد. افزون 
بر اينكه همزمان باعث شــد ميــراث علمى  عربى  را 
تحت يك ديدگاه انتقادى دريافت كند زيرا ابو على  سينا 
نه تنها يك انتقال دهنده بلكه دانشــمند بزرگى بود كه 
وحدت اساســى  همه علوم و اهميتى كه علوم مادى 
قابل ســنجش افزون بر علوم روح يا متافيزيك دارد، 

را نشان دهد.
كاواناغ خاطرنشان ساخت كه اين مفهوم علوم ابن سينا، 
يك تاثير بنيادى در توســعه فلســفه قرون وسطى و 
همچنين در آنچه كه ما آن را پيشرفت در علم قلمداد 

مى كنيم، داشت .
«رافائل رامون گررو» اســتاد دانشكده فلسفه دانشگاه 
كومپلوتنســه مادريد به نوبه خــود در بحثى  با نام " 
ابن ســينا، دريافــت و اثر متافيزيــك او در تفكرات 
اروپايى"به اثرى كه متافيزيك ابو على  سينا در انديشه 
اروپايى به ويژه متافيزيك او در آثار «توماس د. آكينو» 
و «خوان دانس اسكوتوس» دو انديشمند قرون وسطى 

داشتند را مورد بررسى قرار داد.
وى افــزود: آثار اين دو انديشــمند، بخش بزرگى  از 
متافيزيك ابو على سينا را در بر دارند و هر كدام از آنها 
با پردازش متافيزيك ابن ســينا، به ايجاد يك سيستم 

متافيزيكى پرداختند .
رامون گررو افزود: در دوران رســانس، «فرانسيسكو 
ســوارز» كشــيش گرانادايى از نظام مندى متافيزيك 
ابن سينا اســتفاده كرده و با بازيافت آن به تفسير يك 

متافيزيك طبقه بندى شده و نه آن چيزى كه در آن زمان 
استفاده مى شد، اشاره نمود.

وى افزود كه نقش بو على سينا نقشى كامال تعيين كننده 
بود زيرا ديدگاهى كه نســبت به متافيزيك ارسطو كه 

فراموش شده بود را تغيير دهد. 
«خايمه كويااوت كوردرو» اســتاد مطالعات عربى  و 
اســالمى دانشگاه ساالمانكا نيز در مورد "نقاط عطف 
پزشكى  ابن ســينا و تاثير آن در اروپا از قرون وسطى 
تا كنون"صحبت كرده و به تشــريح بيمارى هايى  كه 
ابن سينا در آن زمان قادر به مداواى آنها بود، شناختى  
كه وى از بيمارى ها داشت، فنونى كه ابداع كرد و غيره، 

پرداخت.
وى در ادامه تاكيد نمود كه ابن ســينا پيشگام در علوم 
پزشكى روان تنى و معالجات بيمارى هاى خاص بود 
و همچنــان راه حل هاى درمــان وى امروزه در علوم 

پزشكى روز مورد استفاده قرار مى گيرد.
در ادامــه «خواكين رودريگز وارگاس» معاون انجمن 
ايرانشناسى اسپانيا به عنوان آخرين سخنران در بحثى  
پيرامون "ابو على ســينا و زبان فارسى"  گفت: هنگامى 
كه از ابن سينا صحبت مى  كنيم، به جنبه هاى پزشكى ، 
فلســفى  و يا علم نجوم وى نگاه مى كنيم اما ابن سينا 
جنبه هاى ديگرى داشت كه از جمله شعر يا موسيقى  

بودند.
وى افزود: ابن ســينا در زمانى  زندگى  مى  كرد كه يك 
قرن از عمر ادبيات فارسى  گذشته و عالمان ايرانى آثار 
خود را به زبان فارسى  و زبان عربى  مى  نوشتند. ابن سينا 
به رغم اينكه زبان مادرى او فارسى  بود تصميم گرفت 
به زبان عربى  بنويســد زيرا زبان رايج آن زمان بود. با 
اين حال، رابطه ابن سينا با زبان فارسى، عميق تر از آن 

چيزى كه فكرش را مى  كنيم، بوده است.
رودريگز وارگاس در اين ارتباط به اشعار فصيح او در 
قالب زبان فارسى  و عربى  كه در بيشتر موارد با نوعى 
گرايش هاى عرفانى ابن سينا گره مى  خورد، اشاره كرد.

ايــران شــناس مذكور همچنيــن بر تاثيــر افكار و 
انديشه هاى بلند عارفانه ابن سينا در آثار بزرگان عرصه 
شعر فارسى  نظير سنايى، عطار نيشابورى و يا رومى 

تاكيد نمود.
وى افزود : شعراى ايرانى مثل عطار نيشابورى و سنايى 

نيز از آثار ادبى و اشعار بو على سينا الهام گرفتند.
همچنين ابوالفضل كاشــانى كاردار موقت ســفارت 
كشورمان در اسپانيا طى سخنانى گفت: ابو على حسين 
ابن عبداهللا ابن سينا دانشمند بلند آوازه ايرانى، حكيم، 
فيلسوف، رياضى دان، پزشــك، منجم، موسيقى دان، 
شاعر، فقيه، عارف و سياســتمدار بزرگ زمانه خود 
بود و جهان انديشه را تحت تاثير عقايد و دانش خود 
قرار داد. ابو على سينا بزرگ مردى بود كه عمال ديوار 
كشيدن بين كشورها و ملت ها را نكوهيد و با گسترش 
فرامرزى دانش خود، بين ملت ها پلى از دانش استوار 

ساخت. 
كاشانى افزود: من در ميان فرهيختگان و انديشمندان 
ايرانى و اســپانيايى كسى را ســراغ ندارم كه مدافع 
تفكــرات نژادپرســتانه باشــد و هماننــد برخى از 
سياستمداران بى تجربه كنونى جهان، به دنبال نفع خود 
و ضرر ديگران باشــد. آثار فرهيختگان علمى اسپانيا 
ســروانتس، لوركا، كِبِدو، ماچــادو، رامون كاخال و 
اوچوا مملو از عشــق و بالندگى است. دانشمندان ما 
صلح، ثبات، امنيت، رفاه و توســعه را براى همه مى 
خواستند. ابن سينا هرگز به آپارتايد علمى باور نداشت. 
او هم از دانش دانشــمندان شرق و غرب بهره گرفت 
و هم حاصل دانش و تجارب خود را به عنوان ميراث 
جهانى در اختيار بشريت قرار داد و امروز دانشگاه هاى 
ايران و اسپانيا مسئول حفظ ميراث ماندگار دانشمندان 
و تسهيل ارتباطات و تعامالت علمى و پژوهشى دو 

كشور در همه علوم و فنون هستند.
در ادامه على رضا اســماعيلى رايزن فرهنگى سفارت 
جمهورى اســالمى ايران و مديركل اســبق فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى همدان نيز ضمــن پرداختن به 
شخصيت جهانى ابوعلى سينا به نامگذارى سال هاى 
1959 و 1980 به عنوان ســال جهانى بوعلى سينا از 
سوى يونسكو اشــاره نمود. وى ترجمه كتاب قانون 
بو على سينا در شهر تولدوى اسپانيا در قرن 15 ميالدى 
را موجب شهرت اين دانشمند ايرانى در مغرب زمين 

دانست. 
بــه گزارش روابــط عمومى و امــور بين الملل بنياد 
بوعلى سينا به نقل از رايزنى فرهنگى سفارت جمهورى 
اســالمى ايران در مادريد، قبل از شروع همايش؛ طى 
آيينى با حضور ابوالفضل كاشانى كاردار موقت سفارت 
جمهورى اســالمى ايران در اســپانيا، احمد مسجد 
جامعى عضو شوراى شــهر تهران، برزين ضرغامى 
رئيس ســازمان زيبا ســازى شــهر تهران و عليرضا 
اسماعيلى رايزن فرهنگى ســفارت ايران در اسپانيا، 
رافائل گارسه رئيس دانشــگاه آتونوما، خانم كارمال 
كالس معاون بين الملل و خانم پاتريسيا مارتينز رئيس 
دانشــكده فلســفه و ادبيات اين دانشگاه و با حضور 
جمع كثيرى از اساتيد، دانشــجويان، ايران شناسان و 
عالقمندان به تاريخ و فرهنگ ايران زمين، از سرديس 

ابوعلى سينا در مركز دانشگاه آتونوما پرده بردارى شد.

از تنديس شيخ الرئيس رونمايى شداز تنديس شيخ الرئيس رونمايى شد

همايش بزرگداشت ابن سينا در اسپانياهمايش بزرگداشت ابن سينا در اسپانيا
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