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یادداشت روز
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مسئولیت مدیران شهرداری 
در قبال فساد

 زمانی که در شهرداری پروژه ای عمرانی 
افتتاح می شود همه مدیران عالی از رئیس 
شورا تا اعضا و شهردار و معاونانش برای 

دیده شدن به صف می شوند.

یادداشت

5

هیأت ها امیدواري به مردم بدهند
ــار دیگــر محــرم فــرا رســید و امــروز کــه دوم   ب
ــا  ــه کرب ــز اســت، کاروان حســیني ب ــاه عزی ــن م ای
رســید. محــرم، عاشــورا، کربــا و حســین)ع( بیــش 
از 14 قــرن اســت کــه در دل هــاي شــیعیان و محبــان 

اهــل بیت)علیهــم الســام( جــاي گرفتــه اســت.

یادداشت

8

نورمحال هم جیب شما را پر نمی کند
ــتان  ــر مادس ــه ب ــانی ک ــای انس ــت از بای   صحب
روا شــده؛ واگویــی اســت. یادمــان نرفتــه کــه رئیــس 
شــورای دوره چهــارم گایــه داشــت از اینکــه چــرا 
بایــد »۹۰ درصــد ســاخت و ســازها در دســت 

ــم. ــوش نکردی ــد«. فرام ــا باش دولتی ه

ذخیره سازی خانگی تورم را بیشتر مي کند

8

نسل فردا ما را مقصر 
رفتارهاي امروز خواهند کرد

مرگ تاريخ با 
ساخت و سازهاي 

بي رويـه
■ عمارت آمريکاييها در حصار 

ساخت و ساز پلکانی

توليد و عرضه 
     دفتر مدرسـه 

             در همـدان

در فروشگاههاي

09369371860
09900618512
081 - 34586732

پذيرش نمايندگي:

تعـاوني معتبر
سراسر استـان

حمايت از اشتغال و توليد استان

و قيمت مناسب« عالي  ت 
»کيفي

 نتایج کنکور سراســری ۹7 اعام شد و تعداد 4۰۹ 
هزار و 353 نفر در دانشــگاه ها و موسسات آموزش 

عالی پذیرفته شدند.
به گــزارش ایرنــا، نتایج نهایی پذیرش دانشــجو در 
دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالی امروز سه شنبه 

2۰ شهریور ماه ۹7 اعام شد.
فهرست اسامی پذیرفته  شــدگان نهایی که تعداد آنان 

4۰۹ هزار و 353 نفر در رشــته  هــای تحصیلی دوره 
 های روزانه، نوبت دوم، پیام  نور، غیرانتفاعی، پردیس 
خودگردان، ظرفیت مازاد و دانشگاه فرهنگیان( آزمون 
سراسری ۹7 از طریق پایگاه اطاع رسانی این سازمان 

به نشانی www.sanjesh.org اعام شد.
داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش و 
درج اطاعات پرونده، شناسنامه ای و داوطلبی از نتیجه 

آزمون خود مطلع شوند.
آزمون سراســری ســال ۹7 در روزهای 7 و 8 تیرماه ۹7 
برگزار شــد. تعداد یک میلیون و 54 هزا ر و 218 نفر در 
آزمــون ثبت نام کردند که از این میان، تعداد ۹1۰ هزار و 
767 نفر در جلسه آزمون حاضر بودند. از این تعداد ۹1۰ 
هزار و 251 نفر مجاز به انتخاب رشــته شدند که از این 

تعداد 5۹2 هزار و ۹22 نفر انتخاب رشته کرده بودند.

نباید هزینه برخی 
از کاالها بر رانندگان 
تحمیل شود 
 نباید هزینه برخی از کاالها از ســوی شرکت ها بر 

رانندگان تحمیل شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در جمع 
روســای ادارات راهداری، مسئوالن انجمن های صنفی 
و مدیران شــرکت های باربری شهرســتان های رزن، 
کبودراهنگ و اســدآباد به بحث حمل و نقل و افزایش 
قیمت ها اشاره و خاطرنشــان کرد: شرکت های حمل 
و نقل بــا عدم رعایت قوانین موجب شــده اند تمامی 
هزینه ها از سوی برخی شرکت ها در خصوص بعضی از 

کاالها بر رانندگان تحمیل شود.
مصطفی پناهنده افزود: عدم توجه به این موضوع موجب 
تشکیل کمیســیون های رســیدگی به تخلفات شده و 

شرکت ها موظف به پاسخگویی هستند.
پناهنده، خطاب به مســئوالن شرکت های حمل و نقل 
یاداور شــد: با توجه به اعطای مجوز وظائفی به شــما 
محول شده است که باید دطبق ضوابط و مقررات حمل 

و نقل به مقصد برسد.
وی ادامه داد: گاهی مشــکاتی مانند عدم تحویل بار به 
لحاظ مغایر بودن با کیفیت اعام شده برگشت می خورد 
و این موارد باید طبق مقررات، مطابق با حواله صادر شده 

و با مسئولیت شرکت، کرایه ها پرداخت شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، مدیرکل راهداری 
استان همدان، داشــتن مدیر فنی به لحاظ کنترل ناوگان 
را امری مهم عنوان و خاطرنشــان کــرد: دقت در درج 
مشخصات مبدأ و مقصد، ارقام کرایه ها و سایر موارد از 
جمله وظائف شرکت ها بوده و قابل رصد کردن است.

مصطفی پناهنده اضافه کرد: بر روی بارنامه به جز کرایه، 
بیمه و درصد حق دولت مطلب دیگری درج نشــود و 

طبق اسناد دقیق مشخص نوشته شود.
وی افزود: عدم رعایت هر یک از موارد فوق موج جرائم 

ناشی از رسیدگی در کمیسون ها خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان 
با اشاره به اینکه نکته قابل توجه دیگر رعایت ظواهر و 
جوانب فیزیکی شرکت ها است، ابراز داشت: عاوه بر 
الزام در حفظ و نگهداری تأسیسات، سایر شئونات الزم 

نیز باید رعایت شود.
پناهنده در ادامه با تأکید بر اینکه یکی دیگر از موارد مهم، 
متصدیان به کار گرفته شــده در شرکت هاست، تصریح 

کــرد: علی رغم لزوم حضور مدیران شــرکت ها بعضا 
متصدیان، عامل انجام امور شــده و حتی فراتر از شرح 
وظائف عمل می کنند که این موارد ضرورت دقت نظر 

مدیران شرکت ها را هر چه بیشتر می طلبد.
وی افزود: الزم اســت مدیران شرکت ها با ملبس کردن 
متصدیان به اونیفــورم و درج اتیکت، نام فعاالن حوزه 

خود را به ارباب رجوع بشناسانند.
این مســئول با بیان اینکه بازرســی و نظارت از شرکت 
ها به شکل مســتمر، ویژه و نامحسوس انجام می شود، 
اذعان داشــت: باید با رعایت مقررات از بروز مشکات 
جلوگیری کنیم به ویژه در این برهه که حساســیت امور 
اقتصادی زیاد شــده الزم است با رقابت سالم و رعایت 

قوانین، فعالیتی مناسب ارائه شود.
مدیرکل راهداری اســتان همــدان در خصوص ناوگان 
ملکی نیز تصریح کرد: لزوم بغل نویســی این ناوگان و 
حفظ و نگهداری و اســتفاده از این ناوگان بســیار مهم 
است و مالکان شرکت ها باید به این موضوع توجه کنند.

مصطفی پناهنده با اشــاره به اینکه فعالیت در شــرکت 
ها تنها با حضور داشــتن کافی نیســت، اظهار داشت: 
بکارگیری توان شرکت ها امری ضروری است و باید با 
اتخاذ راهکارهای مناسب، همه شرکت ها دامنه فعالیت 

خود را گسترش دهند.

نتايج کنکور سراسری اعالم شد

 مدیر اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
اسدآباد گفت: تصفیه خانه شــهر اسدآباد زیستگاه 
مصنوعی برای پرندگان و مرغان مهاجر شــده که 
به علت ماندگاری بیش از حد آب مکان مناســبی 

برای پرندگان نیست.
روح اهلل زال پور در گفت وگو با ایسنا، وسعت، امن 
بودن و تنوع گیاهی فضای تصفیه خانه شــهر را از 
دالیل انتخاب این مکان توســط پرندگان و مرغان 
مهاجر به عنوان یک زیستگاه عنوان کرد و افزود: از 
سال گذشته با توجه به وسعت کم تاالب پیرسلمان 
پرندگان مهاجــر این مکان را به عنوان زیســتگاه 
انتخاب کرده اند و تصفیه خانه شــهر زیســتگاهی 

مصنوعی برای این پرندگان و مرغان مهاجر شــده 
است.

وی خاطرنشــان کرد: پرندگان بســیاری از جمله 
پرســتوی دریایی، کشیم، آبچلیک، مرغابی سرسبز، 
چوب پــا، چنگر نوک ســرخ در این مکان در حال 

زیست هستند.
زال پور با اشاره به اینکه تصفیه خانه شهر اسدآباد به 
عنوان یک زیستگاه مصنوعی، زیستگاهی امن برای 
پرندگان و مرغان مهاجر شده اما از لحاظ وضعیت 
آب مناسب نیســت، تصریح کرد: به مرور زمان به 
علت راکــد و ماندگاری بیش از حــد آب بعد از 
مدتی آب تصفیه خانه تبدیل به گنداب می شــود که 

همین امر شرایط زیستی نامطلوبی را برای پرندگان 
ایجاد می کند.

وی خاطرنشان کرد: برای مرتفع و حل این مشکل 
و تغییر مکان دادن مرغان مهاجر و پرندگان از این 
زیســتگاه مصنوعی در کارگروه مدیریت پســماند 
بــا تأکید فرماندار شهرســتان مصوب شــد تا هر 
چه ســریع تر اداره آب و فاضاب شــهر نسبت به 
خروج آب تصفیه خانه اقدام کند که در همین راستا 
اداره امور آب پس از انجام مراحل اصولی تصفیه، 
آب های فاضــاب تصفیه شــده را وارد آب های 
ســطحی کرده و برای تغذیه آبخوان ها و سفره های 

زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد.

مدير اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اسدآباد خبر داد:

تصفیه خانه شهر اسدآباد 
زیستگاهی نامناسب برای پرندگان

گفتگويی انتقادی با مجيد برزگر، کارگردان همدانی سينمای 
ايران به مناسبت روز ملی سينما

تنبل و بی سلیقه         
شده ایم
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عضو مجلس خبرگان رهبری:

مسئوالن همدان حقوق های نجومی می گيرند
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  18:45

 ساعت خروج: ۰۰:۰۰

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

یادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

ـرخبرخبر
خب

بیش از 166 میلیون ریال اسکناس تقلبی
 در همدان کشف شد 

 ماموران مستقر در ایست و بازرسی شهید زارعی موفق به کشف 166 میلیون 
و 2۰۰ هزار ریال اسکناس جعلی و تقلبی از یک وسیله نقلیه شدند

رئیس پلیس آگاهی اســتان گفت: فردی که قصد داشــت پول های تقلبی را با 
اســتفاده از یک دستگاه سواری پژو پارس به همدان منتقل و توزیع کند توسط 

عوامل پلیس اگاهی شناسایی شد.
رضا زارعی اضافه کرد: خودروی متهم در گلوگاه شــهید زارعی توقیف و در 

بازرسی از آن 2 کیسه پاستیکی حاوی پول های تقلبی کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی اســتان به ایرنا گفت: طبق بررسی های صورت گرفته 11 
میلیون و 2۰۰ هزار ریال اسکناس 1۰۰ هزار ریالی و 55 میلیون ریال اسکناس 

5۰ هزار ریالی از این فرد کشف شده است.

جسد حلق آویز شده در همدان کشف شد
  جســد فردی که از میله بارفیکس منزل مســکونی حلق آویز شــده بود، 

کشف شد.
 فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: اعضای یک خانواده پس از حضور در 

خانه متوجه این جسد حلق آویز شده شدند.
جمشید باقری اضافه کرد: آنها بی درنگ موضوع را به فوریت های پلیسی 11۰ 

اطاع رسانی کرده و ماموران کانتری در محل حضور یافتند.
فرمانده انتظامی شهرســتان به ایرنا گفت: شــواهد گویای این بود که یک مرد 
حدود 35 سال با استفاده از طناب خود را از میله بارفیکس اتاق حلق آویز کرده 
اســت. باقری با عنوان اینکه احتمال خودکشی این فرد زیاد است، گفت: با این 
وجود اعام نظر قطعی در مورد قتل یا خودکشــی این فرد نیازمند اعام نظریه 

پزشکی قانونی است.

روستا تعاون در همدان تشکیل شد 
 تعهد استان در تشکیل روستا تعاونی 52 تعاونی بود اما در حال حاضر 7۰ 
روســتا تعاون در استان فعال شده اســت.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
همدان گفت: یکهزار و 141 تعاونی در استان همدان وجود دارد که 12 هزار و 
۹28 فرصت شغلی در استان ایجاد کرده است. احمد توصیفیان بیان کرد: 27۰ 
تعاونی در بخش صنعت معادل 24 درصد تعاونی های اســتان، 236 تعاونی در 
بخش کشــاورزی معادل 21 درصد تعاونی ها و 446 تعاونی در بخش خدمات 

معادل 3۹ درصد تعاونی های استان فعالیت دارند.
وی اظهار داشت: همچنین 1۰5 تعاونی در بخش مسکن و عمران و 14 اتحادیه 
شــرکت تعاونی در اســتان همدان وجود دارد.توصیفیان با بیان اینکه 6 درصد 
تعاونی های استان به روستا تعاون اختصاص دارد، افزود: سال گذشته باید 1۰7 
تعاونی در استان تشکیل می شد که توانستیم 126 تعاونی در همدان ایجاد کنیم.

طرح استقبال از مهر در همدان اجرایی شد
  طرح »استقبال از مهر« به مناسبت بازگشایی مدارس و سال تحصیلی 

جدید در همدان اجرایی شد.
معاون خدمات شهری شــهرداری گفت: این طرح تا هفتم مهر امسال 
پیگیری می شود و سازمان ها و مدیریت های حوزه معاونت خدمات 
شــهری، امور زیربنایی و حمل و نقل شــهری و نیز مناطق چهارگانه 

شهرداری در اجرای آن مشارکت و همکاری دارند.
وحید علی ضمیر با تشــریح برخی از اقدام های اجرایی در این طرح 
گفت: هم اینک یکهزار و 5۰۰ دســتگاه خودرو ســرویس مدارس در 
قالب این طرح برای سال تحصیلی جدید در همدان ساماندهی شدند که 
این تعداد خودرو ساماندهی شده مسئولیت حمل و نقل 6 هزار دانش 

آموز را برعهده دارند.
معاون خدمات شهری شهرداری اضافه کرد: در مجموع 5۰ مسئولیت 
برای عوامل اجرایی ســتاد اســتقبال از مهر در همدان تعیین شده و در 

حال انجام است.
علی ضمیر با تاکید بر توجه جدی به اجرای دقیق اهداف طرح »استقبال 
از مهر« افزود: ارایه خدمات رایگان توسط اتوبوس ها برای دانش آموزان 
و دانشــجویان در روز اول مهر، نظافت و پاکسازی داخل اتوبوس ها و 
تاکسی ها و نصب بنر و پرچم های تبریک از برنامه های این طرح است.

وی اضافــه کرد: همچنین نصب و ترمیم تابلوهای احتیاط عبور دانش 
آموزان و عبور عابر پیاده در مناطق پرتردد و پرخطر، رنگ آمیزی سرعت 
کاه ها و اصاح چراغ های ترافیکی و خط کشــی عابر پیاده مدارس، 
شستشــو و ترمیم تابلوهای راهنمایی رانندگی، ســیلندرهای ترافیکی 
و چراغ های چشــمک زن و نظارت کامل بر شرکت های ساماندهی 

سرویس مدارس و کلیه تاکسی ها در مرحله اجرا قرار دارد.
علی ضمیر به ایرنا گفت: جلوگیری از ســد معبر مسیرهای منتهی به 
مدارس و ســاماندهی وانت بارها به ویژه در محدوده مدارس توســط 
سازمان ساماندهی مشاغل و مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری 

در طرح استقبال از مهر اجرایی می شود.

عملیات اتصال فیبرنوری در همدان و اللجین 
در حال اجراست

 در صورت اجرای طرح اتصال فیبرنوری در استان مشترکین از مزایای 
مختلفی از جمله سرعت باالی اینترنت، کیفیت عالی و بدون نویز، امنیت 
باال، تلفن تصویری، دانلود فایل باسرعت باال، تلویزیون آناین، حرکت 
به سمت خانه های هوشــمند، حرکت به سمت هوشمندسازی اشیاء، 
داشــتن تلفن ثابت اینترنتی به هر تعداد فقط بر روی یک تار نوری و 

حفظ شماره تلفن در سراسر استان بهره مند خواهند شد . 
رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه همدان با اشاره به تبدیل کابل 
مسی به فیبرنوری و ارائه سرویس فیبرنوری به منازل توسط مخابرات 
اظهار کرد: سرعت اینترنت بر بستر کابل  مسی در حدود 13 مگابیت بر 
ثانیه اســت در حالیکه سرعت اینترنت بر بستر فیبرنوری بیش از 1۰۰ 

مگابیت بر ثانیه خواهد بود.
فریدون حسن پور در تکمیل بحث مزیت های فیبرنوری به ایسنا گفت: 
فیبرنوری بستر ایجاد اینترنت اشــیاء را فراهم می کند که از این طریق 
می توان اینترنت را به تمام وســایل منزل متصل کرد و در صورت عدم 

حضور در آن محل وسایل را تحت کنترل قرار داد.
وی عنوان کرد: برای تســریع اجرای فرآیند این طرح الزم اســت در 
ســاختمان های جدید پیش بینی اســتفاده از فیبرنوری فراهم شــود و 

اطاع رسانی به مردم در این زمینه افزایش و گسترش یابد.
رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه همدان خاطرنشان کرد: در 
شــهر اللجین این طرح با استقبال بسیار خوب شهروندان مواجه شده 
و در شــهر همدان هم در دو منطقه پاســتور و مرکز بعثت و بخشی از 
مرکز مخابراتی باباطاهر عملیاتی شده البته این طرح اجباری نیست اما 
بهتر است برای پیشرفت و توسعه زیرساخت های ارتباطی در کل استان 
اجرایی شود. وی یادآور شد: این طرح برای مخابرات هزینه های زیادی 
را در پی دارد به طوریکه تا در ورودی ســاختمان مشترک رایگان و از 
در ورودی تا داخل آن هزینه به عهده مشتری است و هزینه اجرای فیبر 
داخل ســاختمان بسته به ابعاد و متراژ فیبر مصرفی متفاوت بوده که در 
حدود 15۰ تــا 2۰۰ هزار تومان بوده که این رقم در مجتمع ها به دلیل 

سرشکن شدن کمتر خواهد شد.

مسئولیت مدیران دیروز و امروز 
در مقابل فساد

امير بختياريان «

 زمانی که در شهرداری پروژه ای عمرانی افتتاح می شود همه مدیران 
عالی از رئیس شــورا تا اعضا و شهردار و معاونانش برای دیده شدن به 
صف می شــوند. با اینکه اجرای پروژه حاصل دسترنج چندین کارگر، 
مهندس و کارمند است و محل تامین هزینه آن هم منابع عمومی شهرداری 
است، که متعلق به مردم است، مدیران شهری در افتتاح پروژه ها خود را 
از همه بیشــتر صاحب حق می دانند. حضور نمادین مدیران در مراسم 
افتتاحیه بر این واقعیت داللت می کند که آنها تمام موفقیت های شهرداری 
را متعلق بــه خود می دانند و مردم و عوامل اجرائی را حداکثر به عنوان 

عامل دست دوم و فرعی در اجرای یک پروژه تلقی می کنند. 
اما همیشــه اخبار شــهرداری، اخباری خوش مبنی بر افتتاح نیست. 
برخی مواقع خبر فساد از این نهاد درز می کند و در این مواقع کارکنان 
متخلف در نوک پیکان اتهام واقع شده و تمامی کیفر و ضربه را تحمل 
می کنند. در واقع در چنین شرایطی مدیری را نمی توان یافت که سینه 
ســپر کند و مسئولیت وقوع فســاد را بپذیرد و این اتفاق را ناشی از 
ناتوانــی خود در نظارت بر این نهاد بداند. مدیران ما بر این باورند تا 
زمانی که خودشان آلوده فساد نشده اند، مسئولیتی در قبال وقوع فساد 
ندارند. با اینکه آنها برای حضور در مراسم افتتاحیه، سفرهای خارجی 
و گرفتن پاداش رغبتی خاص از خود نشــان می دهند، ولی در زمان 
وقوع فســاد خود را مبرا و فاقد مسئولیت می دانند. این رفتار دوگانه 
نشــان می دهد که نهاد شهرداری در شــرایط یک بام و دو هوا به سر 
می برد. هر گاه که منافعی بر یک ماجرا متصور است، مدیران خود را 
صاحب حق می دانند و هر گاه که سخن از مسئولیت و ضرورت پاسخ 
گفتن مطرح می شــود همه تاش می کنند عقب نشینی کنند و در این 

مورد مسئولیتی را متوجه خود ندانند.
اما واقعیت این است که مسئولیت وقوع فساد با مدیران است. اگر فسادی 
یک بار رخ دهد باید مدیر مستقیم کارمند متخلف را بازخواست نمود. اگر 
فسادی برای مدتی چند ماهه رخ دهد باید مسئوالن معاونتی را که فساد 
در آنجا رخ داده مسئول دانست و اگر فسادی برای مدتی طوالنی تکرار 
شود باید مدیران ارشد سازمان از گذشته تا امروز را زیر سوال برد ومدیران 

گذشته و حال را بازخواست کرد. 
نظارت یکی از مهم ترین وظایف هر مدیر عالی مقام است. زمانی که 
فســاد برای مدتی طوالنی در ســازمان رخ دهد نشان گر آن است که 
ساختار آن سازمان ناسالم و مولد فساد است. در چنین حالتی اصاح 
ساختار فاسد وظیفه کارکنان نیست. این وظیفه بر عهده مدیران عالی 
اســت تا ترتیب انجام کار را به گونه ای طراحی و اجرا کنند که فساد 

رخ ندهد و اگر هم رخ دهد سریع کشف شود.
بر این اســاس خبر مختصری که در مورد وقوع فســاد در شهرداری 
همدان در رسانه ها منتشر شده است و شایعات مفصلی که در فضای 
مجازی و محافل، نقل مجالس شــده اســت، نیازمند نگاه ویژ ه ای به 
فساد است. شکی نیست که تمام مرتکبین و متخلفین فساد اخیر باید 
شناســائی و مجازات شوند. اما شکی نیســت که همان ها که مشتاق 
حضــور در برنامه های تشــریفاتی، ایراد ســخنرانی، بریدن روبان و 
مســافرت به خارج بوده هســتند، امروز در قبال وظیفه نظارتی خود 
نباید عقب نشینی کنند. عذرخواهی، پذیرش مسئولیت و استعفا بخش 
مغفول مدیریت در ســازمان های ماست. ســازمانی که با این رفتارها 
بیگانه باشــد اگر چه ممکن اســت گاهی با فاسد مبارزه کند اما هیچ 

وقت توان و قابلیت مبارزه با فساد را نخواهد داشت. 

  رانندگان ســرویس مدارس براســاس 
ســامت روانی و اخاقی مــورد گزینش 
قرار می گیرند و مدیران باید براساس همین 

گزینش به رانندگان اجازه همکاری دهند.
 شــهردار همدان در مراسم استقبال مدارس 
شهر همدان، درتشــریح ساماندهی سازمان 
تاکســیرانی برای ســرویس مدارس  اظهار 
کرد: حــدود 25۰۰ خودرو در همدان جزء 
سرویس مدارس  هســتند که متأسفانه سال 
گذشــته تنها ۹۰۰ خودرو در تاکسیرانی به 
ثبت رسیده  و برچسب ســرویس مدارس 

دریافت کرده بودند.
عباس صوفی با اشــاره بــه خریداری 15 
دســتگاه اتوبوس جدید و اســتفاده رایگان 
مهرمــاه  اول  در  آنهــا  از  دانش آمــوزان 
خاطرنشان کرد: مدیران باید رانندگانی که با 
موفقیت از گزینش شهرداری عبور کرده اند، 

برای سرویس مدارس انتخاب کنند.
به گزارش  ایســنا، وی  در تشــریح گزینش 
موجود بــرای رانندگان ســرویس مدارس 
عنوان کرد: رانندگان براساس سامت روانی 
و اخاقــی مورد گزینش قــرار می گیرند و 
مدیــران باید براســاس همیــن گزینش به 

رانندگان اجازه همکاری دهند.
صوفــی در ادامه با بیان اینکه شــهرداری 
جزئی از بدنه آموزش وپرورش اســت به 
طوریکه چند سالیســت برای  انجام پروژه 
مهر به ایــن مجموعه کمک می کند، اظهار 
کرد: ســازمان زیباسازی برای رنگ آمیزی 
مدارس، ســازمان حمل ونقل بار و مسافر 
برای اتوبوســرانی و ســازمان تاکسیرانی 
برای ساماندهی ســرویس مدارس ورود 

کرده اند.
وی با اشاره   به آموزش فرهنگی مدیریت 
شــهری در ســال تحصیلی جاری مطرح 
کرد: امســال به شــکل جدی تــری برای 
آموزش مدیریت شــهری همانند ترافیک، 
آتش نشــانی و پســماند برنامه ریزی شده 
است.شــهردار همدان در پایان با بیان اینکه 
آموزش وپرورش  برای  اندازه شهرداری  هر 
هزینه کند، ناچیز است، یادآور شد: هر چه 
شــهرداری در این راه هزینه کند، در آینده 

شاهد خروجی فرهنگی و آینده روشن شهر 
خواهیم بود.

 ورود روزانــه 60 خــودرو بــه 
خیابان های شهر

اســتان  راهنمایی ورانندگی  پلیــس  رئیس 
همدان نیز با بیان اینکه روزانه 6۰ وســیله 
نقلیه وارد خیابان های شــهر می شود، گفت: 
در 5 ماهه امســال بیــش از ۹ هزار خودرو 
به استان اضافه شده است و 18 هزار نفر به 

تعداد رانندگان پیوسته اند.
علی فکــری در رابطه با افزایــش و ازدیاد 
وسایل نقلیه در خیابان های شهر و رانندگان، 
بــه معلمان تأکید کــرد: مباحث ترافیکی و 
رعایت قوانیــن راهنمایی ورانندگی باید در 

دانش آموزان فرهنگسازی شود.
وی با اشــاره به ماده 7 رسیدگی به تخلفات 
رانندگی  بیان کرد: در سال تحصیلی جاری 
زمــان خروج دانش آموزان از مدرســه باید 
معلم عبور دانش آموزان با پرچم مخصوص 
حضور داشته باشد و در صورت بی توجهی 
رانندگان بــه این موضوه طبــق ماده گفته 
شده با آنها برخورد می شود.فکری با اشاره 
به آماده باش تمامی نیروهــای راهنمایی و 
رانندگی اعام کرد: همکاران ما قبل از آغاز 
سال تحصیلی، خرید لوازم و زمان بازگشایی 

مدارس بــرای ایجاد امنیــت دانش آموزان 
و نظارت بر ســرویس های مــدارس آماده 
هســتند.وی در رابطه با ســرویس مدارس 
ادامه داد: 15 روز ابتدایی ســال تحصیلی از 
روزهای پرکار مــا خواهد بود به طوریکه با 
جدیت تمام سرویس مدارس رارصد کرده 
و با خودروهایی که برچســب تاکســیرانی 

نداشته باشند، برخورد می کنیم.
اســتان  راهنمایی ورانندگی  پلیــس  رئیس 
همــدان با تأکید بر جدیت مدیران در رابطه 
اظهار  برچســب،  دارای  با ســرویس های 
کــرد: مدیران برای مدارس خــود حتما از 
سرویسپ های که دارای برچسب سرویس 
هستند، اســتفاده کنند همچنین هر سرویس 
باید براســاس ظرفیت خودرو دانش آموزان 
را ســوار کند.مدیرکل آموزش و پرورش 
اســتان همدان نیز با اشاره به کمک های 
بــه  دســتگاه ها  و  نهادهــا  همیشــگی 
آموزش وپرورش بیان کرد: خوشــبختانه 
در  مختلفــی  نهادهــای  و  دســتگاه ها 
طرح هــای مختلــف آموزش وپــرورش 
به ویژه پروژه مهر کمک حالمان هســتند.

محمــد پــور داود بــا بیــان اینکــه آغاز 
ســال تحصیلی مصادف با ایام ســوگواری 
حســینی اســت، اظهار کرد: به مناسبت ایام 

ســوگواری حســینی، روز شــکوفه ها و 
بازگشایی مدارس با شعار »شور حسینی و 

بهار تعلیم و تربیت« آغاز می شود.
وی در رابطــه بــا طرح هــای اجرایی در 
مدارس گفت: دو طــرح تعالی در مدارس 
متوسطه اول و تدبیر در مدارس ابتدایی در 
ســال جاری اجرا می شوند و به  دنبال کسب 
اســتاندارد آموزشی و ســاختمانی مدارس 

هستیم.
پورداود با اعام الیحــه  رتبه بندی معلمان 
در مجلــس، به معلمان نوید داد: با تصویب 
طرح رتبه بندی معلمان می توان شاهد تحول 

شگرفی در معیشت این عزیزان باشیم.
رئیس شــورای اسامی شــهر  همدان نیز 
بــا تأکیــد بر تأثیــر آموزش وپــرورش بر 
فرهنگســازی بیان کــرد: آموزش وپرورش 
تنها نهادی  است که توانایی فرهنگسازی در 

جامعه را دارد.
اکبر کاووســی امید با بیــان اینکه معلمان 
بایــد از طریــق اســتمرار در گفتار برای 
دانش آمــوزان فرهنگســازی کنند، گفت: 
بحث تفکیــک زباله، عبــور از خیابان و 
عبــور از پل عابر پیــاده از جمله مواردی 
اســت که معلمان باید در ایجاد رفتار در 

دانش آموزان تاش کنند.

الزام دستگاه ها براي گزينش راننده ها

سالمت روان و اخالق
شرط انتخاب سرويس مدرسه

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان از 
بسته شدن 2۰۰۰ شــماره حساب غیر فعال 

دستگاه های اجرایی استان خبر داد. 
سید ناصر محمودی گفت: در راستای خزانه 
 داری الکترونیکی نزدیک به 2۰۰۰ شــماره 
حســاب راکــد، غیرفعال و غیــر ضروری 

دستگاه های اجرایی استان همدان بسته شد.
وی  به وظایف شــورای هماهنگی ادارات 
تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان 
همدان اشــاره کرد وادامــه داد: هماهنگی و 
وحدت رویه در اجرای اهداف باالدســتی و 
بومی کردن از مهمترین وظیفه  وزارت  امور 

اقتصادی و دارایی  است
محمودی در ادامه در حوزه اقتصاد و سرمایه 
به اقدامات دولت اشاره کرد و افزود: در حوزه 
بهبود فضای کســب و کار طبق اعام مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسامی، رتبه 
اســتان همدان از 24 بــه 11 ارتقا پیدا کرده 

است.
وی بــه اپلیکیشــن تحت اندرویــد مرکز 

خدمات ســرمایه گذاری استان همدان اشاره 
کرد که در نشســت مسئوالن کشوری، سفرا 
و روســای نمایندگی هــای خارجــی مقیم 
جمهوری اســامی ایران رونمایی شــد و 
گفت: این اپلیکیشن حاوی قوانین و مقررات 
ســرمایه گذاری خارجی )فیپــا(، فرصتهای 
سرمایه گذاری استان، مشوق ها و معافیت های 
سرمایه گذاری و پرسش و پاسخ های متداول 

سرمایه گذاری خارجی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمودی 
شناسایی اموال مازاد دستگاه های اجرایی را 
از دیگر اقدامات اداره کل دانســت و گفت: 
دستگاه ها باید دارایی های خود را در سامانه 
مولدسازی دارایی های دولت به ثبت برسانند 

تا بتوانیم نسبت به ساماندهی آن اقدام کنیم.
وی گفــت: اگر دســتگاه ها تا پایان ســال 
اطاعات دارایی های خود را در سامانه ثبت 
نکرده و نسبت به ساماندهی اقدام نکنند اداره 
کل اقتصاد و دارایی اختیار دارد ورود پیدا کند 
و نســبت به فروش اموال مازاد اقدام کرده و 

در آمد را به خزانه واریز کند.
محمودی درادامه رویــداد همدان 2۰18 را 
نقطــه عطف و فرصت طایی برای اســتان 
همدان دانست که باید حاکمیت، دولت، قوای 
ســه گانه و مردم باید همگی دست به دست 
داده و از این فرصت نهایت استفاده را ببریم.

وی اظها داشــت: رویداد همدان 2۰18 پایه 
گذاری برای منافع بلند مدت اســت و باید 

زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
آن را مهیا کنیم و الگوهای موفق در این زمینه 

را با بومی سازی انجام دهیم.
وی همچنیــن به فرصت اســتفاده از اوراق 
تسویه خزانه برای تهاتر بدهی های پیمانکاران 
در اختیار دســتگاه های اجرایی اشــاره کرد 
و گفت: اوراق تســویه خزانه اسناد تعهدی 
خاصی است که توسط وزارت اموراقتصادی 
و دارایی صادر می شود و در اختیار اشخاص 
حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار 

و متقابًا بدهکار قرار می گیرد.
محمودی گفت: این اســناد صرفاً به منظور 
تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد 

استفاده قرار می گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان 
عنوان کرد: جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که 
توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر 
می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، 
به صــورت جمعی - خرجی در بودجه های 

سنواتی درج می شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری:

مسئوالن همدان 
حقوق های نجومی 
می گیرند

 بیشتر از یک ســال پیش بود که انتشار 
فیش حقوقی برخی مدیران جنجال آفرین 
شد و تا ماه ها کشــور را دچار حاشیه کرد. 
هرچند از آن موقع، زمان زیادی می گذرد، 
اما هنوز بحث  بر سر آن داغ است و هر بار 
با هر موضوع مرتبط دیگری به صدر اخبار 
بازمی گردد. کما اینکه عادل آذر رئیس دیوان 
محاسبات اخیرا از ســرانجام مازاد حقوق 
های که از خزانه دولت پرداخت شده بود، 

خبر داد.
در گزارشــی که دراین زمینه تقدیم مجلس 
شد مشخص گردید که از ۹3 هزار پرونده، 
3۹7 نفر حقوق مازاد دریافت می کرده اند 
که تحت عنوان حقوق نا متعارف شــناخته 

می شوند. به عبارت بهتر سقف 2۰ میلیون 
تومان حقوق متعارف در نظر گرفته شــد و 
مازاد آن به عنــوان حقوق نامتعارف تعیین 
گردید که مبلغ کل این پرداختهای نامتعارف 
23 میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان بود که باید 
به خزانه برگردد. از 3۹7 مدیر دریافت کننده 
حقوق های نامتعارف و ناعادالنه نیز، 1۰ نفر 
با وجود تذکرات دیوان برای استرداد وجوه، 

اقدامات الزم را انجام ندادند.
در همین زمینه  روز گذشــته عضو مجلس 
خبــرگان رهبری از دریافــت حقوق های 
نجومی از سوی مســئوالن استان خبرداده 
است. آیت ا... سید مصطفی موسوی  اصفهانی 
با بیان اینکــه نباید حقوق های 1۰۰ تا 15۰ 
میلیون تومانی برخی مسئوالن اغماض شود، 
گفت: شــنیده ایم مســئوالن در همدان نیز 
حقوق های نجومی دریافت می کنند.  وی که 
در مراسم ادای احترام به مقام شهید آیت ا... 
مدنی در بیت ایشان سخن می گفت افزود: 
مشکل ادامه راه انقاب، خود ما و دلبستگی 

به غیر از خدا نظیر مدیریت، منبر، پول، مقام 
و ... است.

موســوی اصفهانی بــا بیان اینکــه عده ای 
معتقدند اگر امر به معــرف و نهی از منکر 
کنند بــه آنها جســارت می شــود، افزود: 
جسارتی که به ما می شود از جسارت هایی 
که به امام حســین)ع( و به اهل بیت ایشان 
شد، بیشــتر نیســت اما فرق ما با این امام 
بزرگوار دل بستگی ما به غیر خدا و وارستگی 

اهل بیت)ع( از غیر خدا است.
موسوی اصفهانی با بیان اینکه به برکت خون 
شهید محراب آیت اهلل مدنی است که بعد از 
37 سال به یاد این بزرگوار در این بیت نور 
مراسم ایشان برگزار می شود، ادامه داد: عمده 
درس مکتــب خون بار عاشــورا و در ادامه 
آن انقاب اســامی و راه شهدا که از همان 
مکتب خون بار عاشورا سرچشمه می گیرد، 
در یــک کام دل کندن از غیــر خدا و دل 

بستن به خدا خاصه می شود.
وی تأکید کرد: در شرایط اقتصادی سختی 

قرار گرفته ایم که تاجرانی به فکر جمع آوری 
امــوال بــوده و بــه قیمت ضربــه زدن به 
انقاب احتکار می کنند اما هستند کسانی که 
روزی دهنده مطلق را خدا می دادند و اجناس 

خود را می فروشند.
موسوی اصفهانی با بیان اینکه انقاب اسامی 
ما امروز به این جنگ اقتصادی وابسته است، 
گفت: ســیاه پوشیدن، گریه کردن برای امام 
حســین)ع( و یا تجلیل و بزرگداشت مقام 
شهدا در ظاهر است، باید ببینیم در دل چه 

حاصل شده است.
وی با بیان اینکه در شــرایط عادی احتکار 
حــرام و امروز جزء گناهان کبیره اســت، 
عنوان کرد: نباید حقوق هــای 1۰۰ تا 15۰ 
میلیون تومانی برخی مسئوالن اغماض شود، 
شنیده ایم که در همدان هم چنین حقوق هایی 
هست و متأسفانه در اخباری هم که گاهی 
از سوی دستگاه های مسئول برای ما ارسال 
می شــود در این اخبار این گونه مسائل ذکر 

نشده است.

گرانی میوه تعزیرات را به میدان 
میوه و تره بار همدان کشاند

 افزایش قیمت میوه و انتقادات نســبت به کاهش نظارت بر روند 
عرضه محصوالت کشاورزی، پای تعزیرات حکومتی را به میدان میوه 

و تره بار همدان باز کرد.
 به گزارش ایرنا، به دنبال اعام نارضایتی اســتاندار همدان از قیمت 
میوه در ســطح عرضه، کارشناسان تعزیرات حکومتی نظارت خود بر 

میدان میوه و تره بار را جدی تر کردند.
وضعیت نابســامان میدان بار همدان موجب شــد مدیرکل تعزیرات 
حکومتی به همراه تیمی از این مجوعه به صورت نامحسوس از میدان 

میوه و تره بار بازدیدی داشته باشند.
در این بازرسی مســائلی نظیر بی توجهی به خالص فروشی، تخلفات 
بهداشتی و دریافت عوارض غیرمجاز مشــاهده و برای بررسی بیشتر، 
پرونده ای به ارزش تقریبی 2 میلیارد ریال در تعزیرات استان تشکیل شد. 
همچنین نتایج بررسی ها گویای این بود که میوه پیش از رسیدن به دست 
مغازه دار، در میدان میوه و تره بار همدان چند دست می چرخد. پس از 
این بازدد ســرزده، نشستی با مسئوالن میوه و تره بار همدان در تعزیرات 
حکومتی تشکیل و به گفته مدیرکل این نهاد قضایی، ضرب العجل یک 

هفته ای برای رفع نابسامانی ها به این وضعیت تعیین شد. 
علیرضا حســن پور در این باره به ایرنا گفت: وجود دالل و واســطه 

های متعدد در میدان بار یکی از عوامل گرانی میوه در همدان است.
وی ادامــه داد: همچنین برخی افراد بدون مجوز در میدان بار فعالیت 
دارند و عده ای هم با دستکاری دستگاه توزین کم فروشی می کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان اظهار داشت: برای استاندارد کردن 
دستگاه توزین تفاهم نامه ای با اداره کل استاندارد همدان منعقد شده 
است.حسن پور درباره نتیجه نشست با مدیران میدان بار همدان گفت: 

آنها متعهد به مناسب کردن یکسری شرایط ظرف یک هفته شدند.
وی ایجــاد نظم و انضباط در داخل میدان بار، حذف واســطه ها، 
بهبود وضعیت بهداشــتی و صدور فاکتــور قانونی را از جمله این 

تعهدات دانست.

۲000 شماره حساب غیرفعال 
ادارات مسدود شد 

ام
 پي

ان
مد

س:ه
عک

/

یادداشت روز

1-انتخابات  هیات رئیسه شورای شهر هفته آینده برگزارمی شود.گفته 
می شود قرار است شورای شهرهمدان روزشنبه جلسه انتخاب هیات 

رئیسه برای دوردوم رابرگزارکند.
گویا برگزارنشــدن جلسات شــورا به دلیل پایان زمان دوره قبل بوده 
اســت.گفتنی است به دلیل نبود برخی اعضای شورا از اوایل شهریور 

جلسه ای تشکیل نشده بود.
2- بررســی پرونده تخلف درشهرداری وارد دورتازه شده است.گفته 
می شود برخی از اعضای شورای شهرسابق ومسئوالن شهری نیزبرای 
تکمیل پرونده دعوت شــده اند.گویا اغلــب حضورها باعنوان مطلع 
بوده است.گفتنی اســت پرونده تخلف چندساله تعدادی ازپرسنل و 
افرادخارج ازشهرداری ازســوی مراجه قضایی درحال رسیدگی می 

باشد.
3- ســرپیچی از قانــون از ســوی دســتگاههای دولتــی مــورد 
انتقادوزیرارشادقرارگرفته است. گفته می شود درحالی که قانون نحوه 
ســفارش آگهی واموررسانهای ، مبلغ و شیوه پرداخت را به صراحت 
مشــخص کرده است.دســتگاههای دولتی از اجرای آن به بهانه های 
مختلف ســرپیچی میکنند.گویا وزیرارشاداز اجرای شیوه جدیدبرای 
بستن راه فرارادارات از قانون خبرداده است.گفتنی است این اقدامات 
درحالی اســت که دراستان برخی مسئوالن برشیوه های خاف عرف 

توصیه دارند!



C M Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

چهارشنبه  21 شهريورماه 1397  شماره 3287

3

مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

تقویت آموزش منجر به کاهش جرم می شود
باید با آموزش و آگاه سازی به  ویژه در بین نسل جوان از بروز جرم جلوگیری کرد.

فرماندار ویژه شهرستان مایر در جلسه هماهنگی برگزاری بزرگداشت هفته نیروی انتظامی 
با بیان اینکه امنیت و ســامتی دو نعمتی است که باید ملت ایران قدر آن را بدانند، اظهار 
کرد: دولت تدبیر و امید در زمینه سامت و امنیت در جامعه خدمات شایانی ارائه کرده و 

مردم نیز از آن رضایت دارند.
باب ا... فتحی با بیان اینکه احساس امنیت شاید از خود امنیت هم مهم تر باشد، گفت: نیروی 

انتظامی به  خوبی توانسته این احساس امنیت را در جامعه ایجاد کند.
فرماندار شهرستان مایر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی افزود: نیروی 

انتظامی و دستگاه های امنیتی دیگر حافظ مرزهای ایران عزیز هستند و در این راستا شهدا 
و جانبازان زیادی تقدیم کرده اســت.به گزارش فارس وی با اشاره به برگزاری برنامه های 
پیشگیرانه تصریح کرد: باید با آموزش و آگاه سازی به  ویژه در بین نسل جوان از بروز جرم 

جلوگیری کرد، در همین راستا برخورد قهریه در آخرین مرحله قرار دارد.
فتحی با تقدیر از صبر و بردباری خانواده های پرســنل نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: در 
طول سال پرسنل سختکوش انتظامی در تمام برنامه های مختلف حضور دارند و شاید کمتر 
فرصت پیش می آید که در کنار خانواده باشند و این حضور، امنیت و آرامش را به دنبال دارد.

فرماندار ویژه مایر تأکید کرد: در هفته نیروی انتظامی باید با بهره گیری از تجربیات سال های 
گذشته برنامه ای بهتر و کاربردی تر در سطح شهرستان برگزار کنیم.

وی اضافه کرد: همه مدیران وظیفه  دارند خدمات و کارهایی را که در نظام مقدس جمهوری 
اســامی برای مردم انجام می شود به  درستی انعکاس دهند تا مردم نیز در جریان خدمات 

انجام گرفته باشند.
فرمانده انتظامی شهرســتان مایر نیز با اشاره به اینکه امنیت رکن اصلی و مهم در جامعه 
اســت اظهار کرد: برای ارتقای امنیت در سطح اجتماع  نیازمند همکاری همه دستگاه ها با 

نیروی انتظامی هستیم.
داوود علی بخشی با بیان اینکه هدف نیروی انتظامی از برگزاری برنامه های هفته ناجا نشان 
دادن اقتدار پلیس در سطح جامعه، پیشگیری و کاهش جرم است گفت: نیازمند همکاری و 

هم افزایی بیشتر مردم با این حوزه هستیم.

خبـر

مکان تفریحي و مذهبي در قلي آباد 
کبودراهنگ ایجاد مي شود

 کبودراهنگ- اکرم حمیدي- خبرنگار همدان پیام: تخصیص اعتبار 
به طرح 1۰ ســاله تفریحي و مذهبي قلي آبــاد با توجه به اینکه مردم 

شهرستان کبودراهنگ به مکان هاي تفریحي نیاز دارند.
فرماندار شهرســتان کبودراهنگ در جلســه کمیته برنامه ریزي با 
بیان این مطلب اظهار داشــت: با توجه به اینکه این شهرســتان 
تفرجگاهــي نــدارد و بــا هماهنگــي اســتان از محل هایي که 
تشــخیص دادیم اعتبار در نظر گرفته شــده و طبــق گفته قانون 
اولویت، خواســت مردم توســط دســتگاه ها در نظر گرفته شود 
و ما ایــن طرح را تصویب کردیم و به مــردم این امیدواري را 
مي دهیم که این تفرجگاه را شــروع به کار کنیم و در صورتي که 
طرح قلي آباد تصویب اســتاني نشــود، هیچ نامه اي در خصوص 
کمیته برنامه ریزي امضا نخواهم کرد؛ چون انتظار برآورده شــدن 

است. این شهرستان  مردم  نیاز 
مهدوي در ادامه افزود:  دستگاه هاي اجرایي نسبت به پیگیري اعتبارات 
3 درصد نفت و گاز اباغي از دستگاه هاي استاني اقدام الزم را به عمل 

آورند تا بتوانند این اعتبارات را براي شهرستان جذب کنند.
وي در خصــوص احداث دفتر امام جمعه نیز بیان داشــت: هرچه در 
توان داشته باشــیم، بگذاریم براي بیان درخواست شهروندان  چراکه 
وظیفه ماست در خدمت شهرونداني که براي بیان درخواست به دفتر 
امام جمعه مراجعه مي کنند، باشیم و تکمیل این پروژه جزو اولویت هاي 

ماست.
مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز در این باره اظهار داشت: این شهرستان 
126 روستاي داراي سکنه دارد که 12۰ روستاي باالي 2۰ خانوار و یا 
روستاي کمتر از 6 خاوار مي باشد که ۹۰ درصد روستاهاي شهرستان 

فاز یک بهسازي آن شروع شده است.
ظفري در پایان خاطرنشان کرد: 3۰۰ پروژه آسفالت در سال ۹7 داریم 
که در این مــوارد تمام توان خودرا جهت انجــام پروژه ها بتوانیم به 

کار گیریم.

کارت دانشجويي محمدرضا يوسفي فرزند مراد به شماره 
ملي 3860653245 رشته عمران دانشگاه موسسه 
عمران و توسعه به شماره دانشجويي 9315341080 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجويي فاطمه سلطاني فرزند محمدعلي به شماره 
ملي 3970204471 رشته مهندسي مکانيک بيوسيستم 
دانشگاه بوعلي به شماره دانشجويي 9412440016 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مجوز مهد کودک گندمک به شماره 100160001 به نام 
کبري عباسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

ر دعوت به مشارکت 
ــر  ــدان در نظ ــرب هم ــي غ ــد هواي ــه پدافن منطق
دارد 480 هکتــار از اراضــي خــود را واقــع در کهنــه 
ــه  ــش( ب ــدون آي ــم )ب ــت دي ــت کش ــار باب حص
صــورت مزرعه )کاشــت، داشــت و برداشــت( توســط 
ــه  ــاوي ب ــورت مس ــه ص ــول ب ــرمايه گذار و محص س

ــذارد. ــارکت بگ مش
شماره تماس:09181816875

تاريخ تماس : 97/6/22 الي 97/6/27
ساعت تماس: 18 الي 21
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اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشيد 
لطفاً  بـه کــانال تلگـرامی 

زير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمايید.

کمالونــد-  معصومــه  نهاونــد-   
خبرنگارهمدان پیام: شــهریور سال ۹4 
با حضور)تابش(  رئیس بنیاد مســکن 
کشــور بنیاد بتن با هــدف تولید بتن 
سبک بااعتبار 5۰۰ میلیارد ریال و بیش 
از 12 میلیون یورو منابع ارزی درنهاوند 
بعنوان دومین کارخانه مطرح کشور که 
با این فن آوری جدید ایجاد می شــود،  
در شهرستان  کلنگ زنی و قرار شد این 
پروژه بافاصله آغاز بکار و 3۰ ماهه به 

بهره  برداری برسد.
در  کشــور  مســکن  بنیــاد  رئیــس 
مراســم کلنــگ زنــی ایــن پــروژه 
گفــت: بنیــاد بتــن  بــا ســرمایه گذاری 
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی کشــور 
در نهاونــد ایجــاد می شــود و قــرار 
ــب  ــزار مترمکع ــاالنه 45۰ ه اســت س
ــدات  ــد تولی ــد کن ــبک تولی ــن س بت
ایــن کارخانــه در ســاخت مســکن 
ارزان قیمــت بــه کار مــی رود و ســبک 
ــوم  ــدار یک س ــه مق ــح ب ــودن مصال ب
ــارز آن اســت. ــای ب آجــر از ویژگی ه
از مهم تریــن اهــداف بــرای ایجــاد 
ایــن کارخانــه در شهرســتان نهاونــد ، 
ــه  ــود  ک شناســایی معــدن سیلیســی ب
ــه  ــن کارخان ــال ای ــاز 2۰ س ــد نی بتوان

ــد . ــن کن را تأمی
معــادن ســیلیس شهرســتان نهاونــد در 

جهــان هــم نظیــر ســیلیس هندوســتان 
ــیلیس  ــن س ــوان بهتری ــت و به عن اس

ــود. ــناخته می ش ــان ش جه
مساحت این کارخانه که  قرار بود در چند 
فاز احداث شود ودر  فاز اول 1۰ هکتار و 

در آینده بیش از 22 هکتار شود
بــر اســاس مطالعــات اولیــه ایــن 
منطقــه  اســتان های  نیــاز  کارخانــه 
غــرب و مرکــزی کشــور ازجملــه 
زنجــان،  کردســتان،  مرکــزی، 

کرمانشــاه، لرســتان، آذربایجان هــای 
ــد. ــی کن ــن م ــی و شــرقی را تامی غرب
3ســال از کلنگ زنی این پرژه گذشت اما 
گویا موضوع تملک زمین و مشکل مالک 
بــا تحویل این زمین هنــوز الینحل باقی 

مانده است.
نیکبخــت پیــش از ایــن در مــورد 
پــروژه بنیــاد بتــن نهاونــد گفتــه بــود:  
تامیــن آب ایــن شــرکت چنــد مــدت 
ــرای  ــد ب ــت و بای ــده اس ــل مان معط

اعطــای مجــوز بــه ایــن واحــد ســریع 
ــدام شــود. اق

در  همچنیــن  همــدان   اســتاندار 
نشســت خبــری دهــه فجــر ســال 
گذشــته )۹6( بــا رســانه هــا از مشــکل 
ــن  ــاد بت ــن بنی ــر روی زمی ــاف ب اخت

ــود. ــرداده ب ــد خب نهاون
اجرای طرح  با  توسعه   صندوق 

بنیاد بتن نهاوند موافق است
اســتاندار همدان در کارگروه اشــتغال و 

ســرمایه گــذاری اســتان 
صنــدوق  موافقــت  از 
توســعه ملــی بــا اجرای 
طــرح بنیــاد بتــن نهاوند 
خبــرداده و گفتــه اســت 
ــرح  ــا اجــرای دو ط :  ب
آریــن  دژپُــل  فــوالد 
و بنیــاد بتــن نهاونــد 
موافقــت و مشــکات 
حــل  واحدهــا  ایــن 

ــد. ش
اختصــاص   
برای  164میلیــارد 
بنیاد  و  آلیــاژ  صنایع 

بتن نهاوند
ــد  ــردم نهاون ــده م نماین
شــورای  مجلــس  در 
ــاص  ــامی از اختص اس
ــرداده  ــد خب ــن نهاون ــرای بت ــاری ب اعتب

ــت. اس
حســن بهــرام نیــا بــا اعــام ایــن خبــر 
ــور  ــا حض ــه ب ــتی ک ــت: در نشس گف
ــک  ــره بان ــتاندارهمدان،هیأت مدی اس
ــرکل  ــران، مدی ــزی ته ــادرات مرک ص
و  همــدان  اســتان  مســکن  بنیــاد 
ــرکت  ــن وش ــاد بت ــره بنی ــأت مدی هی
ــرای  ــلیس ب ــد س ــاژ نهاون ــع الی صنای
رفــع مشــکات و موانــع احــداث 

دو کارخانــه صنایــع آلیــاژ و بنیــاد 
ــغ 164  ــد برگــزار شــد، مب ــن نهاون بت
ــارد اختصــاص داده شــده اســت. میلی
ــن جلســه  ــا در ای ــرام نی ــه به ــه گفت ب
ــداث  ــرای اح ــت  ب ــده اس ــرر ش مق
نهاونــد  آلیــاژ  صنایــع  کارخانــه 
تســهیات ارزی وریالــی بــه ارزش 
ــت  ــان پرداخ ــارد توم ــدود46 میلی ح

ــود. ش
ــح  ــس تصری ــد در مجل ــده نهاون نماین
ــاد  ــه بنی ــداث کارخان ــرای اح ــرد: ب ک
بتــن نهاونــد تــا کنــون 8میلیــارد 
ــرای  ــت و ب ــده اس ــه ش ــان هزین توم
ــان  ــارد توم ــغ 12۰ میلی ــت مبل پرداخ
دیگــر بــرای ادامــه کار و تکمیــل 
ــک صــادرات  ــروژه توســط بان ــن پ ای
ــده  ــای آین ــران در روزه ــزی ته مرک

ــود. ــری ش ــم گی تصمی
با این تفاسیر گویا مشکات بنیاد بتن بیش 
از بحث زمین و تامین آب و..بوده است و 
در حال حاضر  انتطار می رود با موافقت 
صندوق توســعه ملی ، مشکل زمین این 
پروژه در آستانه قرار گرفتن در سال چهارم 
کلنگ زنی برطــرف و احداث آن محقق 
شــود و در این شــرایط نه چندان خوب 
اقتصادی و حال بیمار واحدهای تولیدی 
در شهرستان قوتی به جان واحدهای نیمه 

فعال و تعطیل شده تزریق شود.

نماينده نهاوند:

120ميليارد اعتبار براي بنياد بتن اختصاص يافت

 مدیر آموزش و پرورش مایر از پیش بینی فعالیت 
63۰ دستگاه وســیله نقلیه برای سرویس مدارس در 

مایر خبر داد.
هادی سلگی در گفت وگو  با فارس با اشاره به تشکیل 
جلســات متعدد و اجرای پروژه مهر در راستای رفع 
مشــکات در زمان بازگشــایی مــدارس اظهار کرد: 
در این زمینه ســعی ما بر این اســت که برنامه های ما 
همزمان با آغاز ســال تحصیلی مطلــوب و با کیفیت 

اجرا شود.
وی یکــی از مهمتریــن برنامه  ریزی هــای آموزش و 
پــرورش را برای ســال تحصیلی توجه به ســرویس 
مدارس دانش آموزان دانست و افزود: در این زمینه نیز 

برنامه های الزم صورت گرفته است.

مدیر آموزش و پرورش شهرســتان مایر از پیش بینی 
فعالیــت 63۰ وســیله نقلیه برای ســرویس مدارس 
دانش آموزان  در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: 
نزدیک به 6 هزار دانش آموز از وســایل نقلیه عمومی 

اتوبوس، ون و تاکسی استفاده می کنند.
وی اضافه کرد: بر اساس تصمیم کارگروه امسال نرخ 
کرایه بر اســاس هر نفر صندلی مشخص شده که هیچ 

دانش آموزی بدون صندلی نباشد.
ســلگی افــزود: اولیای دانش آمــوزان اگــر انتقاد یا 
پیشنهادی برای اجرای بهتر خدمات رسانی سرویس ها 
دارنــد می تواننــد موضوع را به صــورت مکتوب به 

مدارس تحویل دهند.
وی در ادامه با اشــاره به ساماندهی نیروی آموزش و 

پرورش گفت: ســازماندهی نیروهای متوسطه اول و 
دوم از 18 شــهریور تا 21 شــهریورماه در حال انجام 

است.
مدیر آمــوزش و پرورش شهرســتان مایر بیان کرد: 
نزدیک بــه 76۰ همکار متوســطه اول و دوم در این 

چهار روز سازماندهی می شوند.
وی  اضافــه کــرد: 155 درخواســت بــرای مدیریــت 
ــت  ــر دریاف ــی مای ــدارس ابتدای ــی در م و جابجای
شــد کــه از ایــن تعــداد 1۰5 نفــر در آزمــون شــرکت 
کــرده کــه 52 نفــر از آنهــا حــد نصــاب  نمــره مــورد 

ــد. ــب کرده ان ــر را کس نظ
ســلگی خاطرنشان کرد: 17 مدرســه مستقل و مدیر 

آموزگار ابتدایی با این روند تعیین تکلیف شوند.

630 سرویس مدرسه در مالیر فعال مي شوند 

پ

آگهـی مناقصه عمومی

روابط عمومي شرکت آب و فاضالب روستائی  استان همدان

شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذيل را طبق نقشه و 
مشخصات فنی موجود براساس فهرست بهای سال 1397 از طريق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت بصورت يک مرحله ايبه پيمانکاران واجد شرايط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفيد در امور مربوطه که تمايل 

همکاری دارند واگذار نمايد .
* نوع ، کيفيت و کميت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گرديده است.

* انجام پروژه همسان اجرايی به مبلغ 30% مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضايت نامه از کارفرما ضروری 
است.

* ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل بايد به مدت سهماه از تاريخ بازگشايی اسناد مناقصه معتبر بوده و برای سه 
ماه ديگر قابل تمديد باشد.

* تضمين شرکت در مناقصه )فرآيند ارجاع کار(: طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه 
مورخ 1394/09/22 هيئت وزيران

مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طريق وبگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل 

ثبت نام در سايت فوق االشاره و دريافت گواهی امضا الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
* کليه واجدين شرايط می توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر دريافت و با توجه به مندرجات 
اسناد مناقصه ، مدارک الزم را شامل پاکات الف ، ب و ج تهيه و عالوه بر ارسال پاکات )بصورت فيزيکی( به دبيرخانه شرکت 
تا ساعت 12 ظهرتاريخ 1397/7/3 نسبت به بارگزاری اسناد بصورت فايل Pdf در سامانه مذکوراقدام نمايند؛ در صورت 
عدم رعايت هر يک از موارد مذکور )ارسال پاکات بصورت فيزيکی و يا عدم ثبت در سامانه از بازگشايی پاکات مناقصه 

شرکت کنندگان خودداری خواهد شد(.
* بازگشائی پاکات پيشنهادی در روز چهارشنبه مورخ 1397/7/4 رأس ساعت 9 در محل کميسيون معامالت اين شرکت 

طبق آدرس مزبور انجام می شود.
*  متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل 

نمايند.
* الزاميست پيمانکار بر اساس صالحيت و ظرفيت کاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم که 

درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وي ضبط مي گردد.
* به پيشنهادات فاقد امضا و مهر، سپرده، سپرده های کمتر از ميزان مقرر، چک و نظاير آن و همچنين پيشنهادات مشروط، 

مخدوش و پيشنهاداتی که خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* تبيعت از دستورالعمل ايمنی و داشتن گواهی ايمنی )HSE( الزامی است.

* ورود پيشنهاددهندگان با معرفی نامه به کميسيون مجاز می باشد.
* برنده بايد دارای کد معامالتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمی باشد.

* آدرس شرکت آب و فاضالب روستايی استان همدان : بلوار آيت ا.. کاشانی، روبروی مسجد چهار باب الحوائج، بلوک يک
www.iets.mporg.ir :پايگاه اطالع رساني مناقصات کشور *

www.Abfarhamedan.ir  :شرکت آب و  فاضالب روستائی استان همدان *

روستا/پروژه
مدت اجرا   شهرستانمجتمع

)ماه( 
مبلغ اوليه    

)ريال(
شاخص 
تعديل

مبلغ ضمانتنامه 
)ريال(

حداقل 
رتبه

تهيه 
مصالح

اجرای خط برق و 
تجهيز ايستگاه 

پمپاژ 

عين 
پيمانکارآب85.100.000ندارد61.701.096.512رزنآباد،ناکين

بدون آب، کتاب زندگی را باید بست

شماره مناقصه : 973035
مرحله اول  - نوبت دوم
روز چهارشنبه مورخ :1397/6/۲1

کارت بيمه نامه نوين خودرو پژو 206 شماره پالک ايران 
18-661د45به شماره موتور 14189011390 به شماره شاسي 

NAAP03ED5AJ117526 به نام محمد احمدي به شماره 
شناسنامه 535 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي شود.

کارت دانشجويي محمدرضا يوسفي فرزند مراد به شماره ملي 
3860653245 رشته عمران دانشگاه موسسه عمران و توسعه به 
شماره دانشجويي 9315341080 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
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ایران و جهان

بررسي ارتباط تمديد قانون داماتو با نقض برجام 
 برنده تحریم ها چه کسانی هستند؟

زهرا پاک زاد «

 با توجه به مســئله تحریم های یک جانبه ایران از ســوی آمریکا 
بعد چند سال مذاکره با کشورهای 1+5  و تاثیر تحریم ها بر سیاست 
داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای و همچنین تاثیر آن بر اجتماع، فرهنگ 
و اقتصاد کشــور؛ در صدد هســتیم در این خصــوص و برای اطاع 
رسانی و شفاف سازی مسئله تحریم ها گزارشی را روزهای دوشنبه و 

چهارشنبه بر اساس مستندات ارایه دهیم.
در اولین قسمت از این سلسله گزارش ها به بررسی چیستی قانون 

داماتو و تاریخچه آن می پردازیم:
قانون داماتوـ  کندي، یا قانون مجازاتهاي ایران و لیبي 1۹۹6، با حضور 
خانواده هاي قربانیان پرواز شــماره 1۰3 پان امریکن که در 21 دسامبر 
1۹88 بر فراز شــهر الکربي منفجر شــده بود، بر ضد ایران و لیبي در 
15 اوت 1۹۹6 امضاء شــده است. به نظر مي رسد که امریکا با چنین 
نمایشــي )جریان امضاي قانون مجازاتهاي ایران و لیبي( که در کمتر 
 ، 8۰۰)T.W.A( از یــک ماه بعد از انفجار هواپیماي تيـ  دبلیو- اي
در 18 ژوئیه 1۹۹6 بر فراز النگ آیلند به صحنه مي آورد قصد ارسال 
پیامي داشته که در آن بطور ضمني انفجار اخیر را هم به یکي از این دو 
کشــور )لیبيـ  ایران( که از سوي امریکا بعنوان »خطرناکترین حامیان 

تروریسم درجهان« معرفي شده اند نسبت دهد.
این قانون به نام مبدع آن در مجلس ســنای آمریکا، به داماتو شهرت 

یافته است.
هدف قانون داماتو، که شــرکتهاي اروپایي دارندة روابط تجاري زیاد 
با ایران و لیبي رامّد نظردارد، محروم کردن این دو دولت ازمنابع مالي 
اســت؛ براي اینکه آنها را از ادامه سیاســت فعلي شان باز دارد. البته 
مباني توجیهي قانون داماتو-کندي کامًا در مورد هر دو کشور یکسان 
نیســت. اتهامات وارده به ایران خرید تســلیحات با قدرت تخریب 
وسیع و حمایت از تروریسم بین المللي است «.که امنیت مّلي و منافع 

سیاست خارجي ایاالت متحده را با خطر مواجه مي نماید».
در واقع هدف این قانون محروم کردن ایران و لیبي از کســب درآمد 
الزم براي کمک به تروریســم بین المللي و توسعه صنایع نظامي شان 

مي باشد.
در سال 2۰۰6 تحریم های قانون داماتو علیه لیبی لغو شد. بنابراین به 
قانون تحریم ایران تغییر نام داد. افزایش تنش ها بر ســر برنامه هسته 
ای ایران، کنگره آمریکا با انجام اصاحیه هایی در این قانون، گستره و 
شدت تحریم ها علیه ایران را تشدید کرد، مهلت قانونی اجرای قانون 
تحریم ایران ده ساله اســت و بعد از پایان هر ده سال، نیاز به تمدید 
دارد. اگر تمدید نشود، به صورت خودکار لغو می گردد. کنگره آمریکا 
با اجماع آرا اقدام به تمدید تحریم ایران بدون امضای رئیس جمهور 
و دوباره این قانون ده ســال دیگر تمدید شد. که با تمدید این قانون 
آمریکا یک جانبه ایران را تحریم کرد. مسلما برای آمریکا چشم پوشی 
از نفت ایران ســخت خواهد بود، زیرا ایران دومین بزرگترین صادر 
کننده نفت و گاز در جهان اســت؛ حــذف این مقدار عرضه در بازار 
جهانی، قیمت نفت را پس از تحریم افزایش خواهد داد و نرخ رشــد 

اقتصاد جهانی را نصف می کند. 
عمــر  قانون داماتو: بر اســاس زمان بندي که در متــن قانون داماتو 
)ویرایش 2۰11( آمده است مفاد این قانون نهایتا تا 31 دسامبر 2۰16 
)11 دي 13۹5(  موثر اســت و بعــد از این تاریخ مفاد آن متوقف می 
شود به بیان دیگر عمر قانون داماتو در دسامبر 2۰16 به پایان می رسد. 
و امروز بعد گذشت دوســال از پایان عمر این قانون؛ چرا این قانون 
همچنان به قوت خود باقی است و حتی شدت هم یافته است؟ و ایران 

چه اقداماتی در این رابطه انجام داده است؟
اجماع نســبی که در کشــور درباره تمدید قانون داماتو یا تحریم 
ایران شــکل گرفت، می تواند هشــداری به آمریکا و دولت آینده 
آمریکا باشــد؛ مبتی بر اینکه ایران به صورت یکپارچه در درون، با 
نقض برجام برخورد خواهدکرد و این گونه نیســت که این توافق 
بتواند حربه فشــاری بر کشــورمان باشــد. در ادامه ضمن بررسی 
و مــرور تحریم های آمریکا علیه ایران، اهــداف آمریکا از اعمال 
ایــن تحریم ها علیه کشــورمان و نیز تاثیر این تحریم ها بررســی 

خواهدشد. 
 *تحليلگر:  کارشناس ارشد روابط بين الملل

ادامه دارد...

 می خواهــم بحــث را با طرح 
خودم  همیشــگی  کنجکاوی  یک 
آغاز کنم: خیلی از فیلمســازان در 
سینمای ایران برای طرح ایده های 
از تهران  از شــهرهایی غیر  خود 
استفاده می کنند. گاهی شهری که 
قصه در آن اتفاق می افتد، به خاطر 
جذابیت هــای بصری یــا محیطی 
انتخاب می شــود و گاهی محتوای 
کار هم مستقیم به لوکیشن وابسته 
ایــن موارد،  اســت. در هر دوی 
به شهرستان ها  ایرانی  فیلمسازان 
رجوع می کننــد. اما کنجکاوی من 
این اســت که چرا نامی از همدان 
در کمتر اثری از سینمای ایران چه 
در فرم و چه محتوا، دیده می شود.

ببینیــد، مخاطب این پرســش، اگر هر 
فیلمســاز یا بازیگر ایرانی باشد، پاسخی 
به نســبت مشابه خواهید شــنید. حتما 
جواب همه این است که عاقه دارند در 
همــدان کار کنند و اینکــه یک بار آنجا 
را دیده اند و چقدر زیباســت! اما ممکن 

است اینها تعارفاتی بیشتر نباشند.
 بنابرایــن پرســش شــما بایــد بــه نوعــی 
دیگــر مطــرح شــود. اگــر همــدان بــرای 
ســینماگران ویژگی هــای جغرافیایــی 
ــدارد و  ــژه ن ــنی وی ــا لوکیش ــاص ی خ
ــده  ــناخته ش ــر ش ــیل آن کمت ــا پتانس ی
ــهر  ــئوالن ش ــه مس ــن وظیف ــت، ای اس
اســت کــه همــدان را در ســطح کشــور 

ــد. ــرح کنن ــدان مط ــرای هنرمن و ب
 مانند کاری که مدتی در چند روســتای 
سنگی همدان انجام شــده و نتیجه اش 
ســاخت چند فیلــم بود. پــس باید در 
ابتدا تاش از طرف همدان باشــد. مثا 
تلویزیون یا نهادهــای تاثیرگزار همدان 
در کشــور برای دعوت از ســینماگران، 
از جذابیت های این شــهر، مثا از تاریخ 
گرفته تا کوه و برف و جنگل یا هرنکته 
ویــژه دیگری که فکــر می کنید همدان 
دارد، صحبت کنند و آن را به رخ بکشد. 
واقعیــت اما این اســت کــه همدان در 
مقایسه با بعضی شــهرهای ایران دارای 

لوکیشن ویژه ای نیست. 
همچنین که مثا حاال بخش های زیادی 
از شــهر همدان ممکن است شبیه تهران 
باشــد یا کرمانشــاه یا شــهری دیگر. 
متأسفانه نوعی نوکیسه گی و بی سلیقه گی 
و شــلخته گی بر بخش زیادی از شهر ما 
حاکم شــد. اینها همان ها هســتند که به 
خانه های پدران خود- آنجا که دو ســه 
نســل به دنیا آمده اند و بزرگ شده اند- 
عنــوان "کلنگی" دادند.در همدان شــما 
چند محلــه قدیمی به جا مانده به خاطر 
دارید؟ چند خانه قدیمی؟ چند کوچه و 
محله که لحن و بافت، با شناســنامه ای 
قابل شناســایی داشته باشــد؟ ُخب، در 
شــیراز و یزد و اصفهان هنوز می شــود 
پیدا کرد. در رشــت و انزلی هم ممکن 

پیدا کنید. در روستاهای کردستان  است 
هم. بنابراین برای سینمای محدود امروز 
ایران، که در بهترین حالت ممکن است 
ده تا بیســت درصد تولیدات نیاز به این 
بافت ها داشته باشــد همان چند شهر به 
نظر کافی ســت. حاال و از منظری دیگر 
باید ساخت فیلم در همدان، بسته به یک 
ضرورِت جدی و به صرفه باشــد. وقتی 
حتی می شــود به ضرورت قصه- وقتی 
بخشــی از فیلمنامه مثا در همدان اتفاق 
می افتد- را در تهران گرفت و کسی هم 
متوجــه اختاف بافت و فضا نشــود و 
ضمنا به لحاظ تولیــدی و هزینه ای هم 
برای تهیه کننده به صرفه تراســت نباید 
از فیلمساز انتظار داشت کار سخت تر را 

انتخاب کند. 
 اعتقاد دارید همدان لوکیشــن 
خاصی بــرای فیلمســازان ایران 
فراهم نمی کند اما در مورد شهری 
حــرف می زنیم که هزاران ســال 

قدمت تاریخی دارد.
ــت  ــفانه باف ــی متاس ــت. ول ــت اس درس
ــت.  ــه اس ــن رفت ــدان از بی ــی هم قدیم
ــت  ــی باف ــل جــوالن زمان ــی مث محله های
ــه جــز تــک  ــا حــاال ب ــی داشــت ام کهن
ــی  ــزی از آن باق ــی، چی ــای قدیم خانه ه
نمانــده اســت. ایــن وضعیــت را بــا بافت 
قدیمــی مثــا شــهر رشــت مقایســه 
کنیــد. یــا انزلــی کــه بندرگاهــی دارد کــه 
می توانــد لوکیشــن ویــژه ای بــرای فیلــم 
ــب  ــاً عی ــه ذات ــرایط البت ــن ش ــد. ای باش
ــت  ــم نیس ــی ه ــر کس ــت و تقصی نیس
کــه همــدان بــه صــورت کلــی لوکیشــن 
ــان  ــدارد. یادت ــینما ن ــرای س ــژه ای ب وی
باشــد یــک دو فیلــم می شــود بــر اســاس 
بناهــای تاریخــی و آن چنــد فضــای 
ــد  ــاخت - و بای ــدان س ــاص در هم خ
ســاخته شــود- ایــن امــا اســمش رونــق 

ــت. ــهر نیس ــازی در ش ــت فیلمس صنع
 فراتر از بحث لوکیشن، شما به 
عنوان یک فیلمساز، ویژگی ای در 
همدان نمی بینید که بتواند در خلق 

محتوا به فیلم کمک کند؟
احساس شــخصی من این است که در 
فیلمهایــم حال و هــوای همدان وجود 
دارد. برای اینکه فیلمهای ســرد و آرامی 
هستند. ســرمای مردم در همدان و نوع 
روابط آنها بــا یکدیگر را با روابط مردم 
در شــهرهای جنوبی ایران مقایسه کنید. 
بر خاف جنوبی ها که برون گرا هستند 

مردم همدان آرام و درون گرا هستند.
 ایــن یــک خاصیــت فرهنگی اســت 
کــه ممکن اســت در خیلی شــهرها و 
کشورهای جهان هم وجود داشته باشد. 
ممکن اســت فیلمی از ســوئد ببینید و 
رفتارها شــما را یاد رفتارهای همدانی ها 
بیندازد. من شــخصًا ایــن ویژگی ها را 
دوســت دارم ولی ایــن ویژگی به طور 
مجرد یک امتیاز ســینمایی به حســاب 

از آن اســتفاده  نمی آید. ولــی می توان 
کرد. ُخب، البته که می شــود ویژگی های 

دیگری برای شهر متصور شد.
 اینکــه همدان بــرای بزرگان 
ســینمای ایــران جذابیتی بصری 
یا تاریخی یا زبانی نداشــته باشد 
را می توان درک کــرد. اما به نظر 
می رسد جوان هایی هم که تازه کار 
سینما را در همدان شروع کرده اند 
تمایلی به درباره همدان و از همدان 
ساختن ندارند.کلید واژه حرف آنها 
نبــود امکانات و حمایت نشــدن 
توسط مسئوالن است. شما به این 

اتفاق چطور نگاه می کنید؟
اصا من در همدان فیلمســاز شــدم. تا 
2۰ ســالگی در همدان بودم و بسیاری 
از فیلمهــای کوتاهــم را آنجا و با همان 
امکانات بسیار کم سینمای جوان ساختم. 
امــا نکته ای که حــاال در مورد بچه های 
همدان به نظرم می رسد این است که یک 
جور تنبلی گریبانگیر آنها شده است. من 
از خیلی از شهرها فیلِم خوب میبینم ولی 
از بچه های همدان اصا فیلمی نمی بینم. 
به نظرم این یک بهانه است که فیلمساز 
جــوان کــم کاری خــودش را به عدم 
حمایت دولت و دســتگاه منتسب کند. 
اگر کسی نخواهد حمایت کند، فیلمساز 
جوان همدانی باید کارش را تعطیل کند؟ 

باید کار کرد.
 سال گذشته قرار شد فیلمهای 
گروه هنر و تجربه در همدان هم به 
نمایش درآیند. بعضی از مسئوالن 
ذی ربط اعتقاد داشتند نشان دادن 
فیلم های بــه اصطالح هنری برای 
مردم همدان جذاب نیست و از این 
شما  شد.  نخواهد  استقبالی  ماجرا 

موافق این عقیده هستید؟ 
ــر و  ــروه هن ــه گ ــهرها ک ــی ش در خیل
تجربــه فیلم هــا را نمایــش می دهــد 
هــم مــردم ممکــن اســت اســتقبال 
ــه  ــت ک ــی اینجاس ــه اصل ــد. نکت نکنن
بــه  نیــازی  هنــر و تجربــه اصــوال 
ــر  ــدارد. هن ــام ن ــب ع ــتقبال مخاط اس
ــده  ــر 5۰ بینن ــدان اگ ــه در هم و تجرب
داشــته باشــد مدیریــت فرهنگــی اســتان 
موظــف اســت بــه احتــرام هنــر و 
کســانی کــه دوســت دارنــد- همــان 5۰ 
ــل  ــد، حداق ــا را ببینن ــن فیلم ه ــر- ای نف
ــد.  ــش ده ــم نمای ــانس فیل ــک س در ی
می بریــم  رنــج  آن  از  کــه  مشــکلی 
همیــن اســت. فیلم هــای هنــر و تجربــه 
ــرای تماشــاگر  مثــل فیلم هــای مطلقــا ب
ــای  ــد. فیلم ه ــاخته نشــده ان ــیع، س وس
ــده و  ــای فکرش ــه فیلم ه ــر و تجرب هن
مهمــی هســتند کــه مخاطبانــی بایــد آن 
را ببیننــد کــه ذهــن تربیــت شــده ای در 
ــد.  ــک " دارن ــینما " و فرهن ــوزه س ح
ــه  ــت ک ــن نیس ــرف ای ــن ح ــی ای معن
ایــن فیلمهــا همــه بــا ارزش انــد. تاش 

ــری از  ــکل دیگ ــه ش ــرای ارائ ــان ب ش
سینماســت. پــس البــد انتظــارش از 
مخاطــب هــم برخــورد متفــاوت اســت.
ــاب  ــه از چــاپ کت ــن اســت ک ــل ای مث
ارزشــمندی ممانعــت شــود و نویســنده 
را از نوشــتن بازبداریــم بــه دلیــل اینکــه 
تیــراژ کتــاب امــروزه بــه پانصــد نســخه 
ــور در  ــوف ک ــت ب ــیده.یادمان هس رس
ــار  ــتنویس اول ب ــخه دس ــا نس ــد و ب هن
در صــد نســخه منتشــر شــد؟ مــن فکــر 
جــدی  کار  بــرای  اراده ای  می کنــم 
ــیار  ــت و بس ــدان نیس ــی در هم فرهنگ

ــم. ــرده باش ــتباه ک ــدوارم اش امی
 بــه همین خاطر اســت که در 
همدان کالس برگــزار نمی کنید و 

فیلمهایتان نمایش داده نمی شود؟
ببینید چند سالی ست در همدان کاس 
نداشــته ام. همه این ســالها هم قرار بود 
بشود و نشد. به دالیل زیاد نشد. قرار بود 
دو سال قبل در سه شب متوالی فیلم های 
من در همدان نمایش داده شود و هر سه 
روز هم کاس و کارگاه برای عاقمندان 
برگــزار کنیم- اتفاقی که در شــهرهای 
دیگر هم می افتد و وورک شاپ هایی که 
برگزار می کنم- من از دوستان خواهش 
کــردم اگر ممکن اســت نمایش فیلم ها 
در تاالر فجر برگزار شــود چون پاتوق 
فرهنگــی اســت و به دلیل مرکز شــهر 
برای همه  بودن، دسترســی راحت تری 
دارد. از این سه روز یک روز جمعه بود. 
آقایان گفتند جمعه را کنســل کنید چون 
جمعه تعطیل اســت! واقعا جالب است. 
جمعه که بــرای همه ایران روز کارهای 
تفریحی و هنری و فرهنگی اســت، در 
همدان تعطیل پنداشــته می شود. می دانم 
این شهر پر است از بچه های با استعداد 
و کتابخوان و فیلم بین و شــعرخوان و 
هنر فهم. می شناسمشــان. با هم ارتباط 
داریم. نســل ما نویسنده و روزنامه نگار 
و فیلمســاز و نقاش و شاعر حرفه ای به 
عرصه های باالتــر معرفی کرد. حاال هم 
می تواند این شــهر و استعدادهایش همه 
را متحیر کند. مخاطب فیلم های من این 
گروه از بچه های نسل نو همدان هستند. 
می دانــم که می توانیم با هم فیلم ببینیم و 
کارگاه داشته باشیم و فیلم بسازیم. ولی 
انگار مشــکل از جای دیگری هســت. 
ببینید، فیلم"پرویز" بیشــتر از 2۰ شهر به 
شکل دعوت و ســخنرانی و نمایش در 
سراسر ایران داشــته. ولی درباره همدان 
وقتی حتی به اصرار خودم دوست دارم 
فیلــم نمایش داده شــود بازهم موافقت 
نمی شود. مادامی که این روحیه فرهنگی 
وجود دارد اتفاقی نخواهد افتاد. فیلمهای 
مهم این ســالهای ســینمای ایران باید 
در همدان به شــکل جــدی با حضور 
فیلمســازان و منتقدان و پژوهشــگران 
نمایش داده شــود. این مهمترین شکل 

آموزش می تواند باشد.

گفتگويی انتقادی با مجيد برزگر، کارگردان همدانی سينمای ايران به مناسبت روز ملی سينما

تنبل و بی سليقه شده ايم

حسين پارسا «
ســینمای  کارگردان  برزگر،  مجیــد 
ایران و خالق آثار تحســین شده ای 
موســمی،  باران های  فصل  همچون 
متولد  معمولی  شهروند  یک  و  پرویز 
20 سالگی  تا  برزگر  اســت.  همدان 

در همدان بود. در آن ایام در انجمن 
با  و  التحصیل  فارغ  جوان  ســینمای 
صورت  به  کوتاه  فیلمهای  ســاخت 
تا  برزگر  حرفه ای وارد ســینما شد. 
و  داخلی  جشــنواره های  در  امروز 
و فصل  پرویز  برای  بسیاری  خارجی 

است.  شده  تقدیر  موسمی  باران های 
مدتی قبل با او درباره همدان، ســینما و 
مردم شهر حرف زدم. در این گفتگو که 
به دالیلی از سال گذشته به تعویق افتاد، 
این نکته را کاویدم که چرا کمتر فیلمی 
در سینمای ایران درباره همدان و فرهنگ 

مردم همدان ســاخته می شــود. برزگر 
اعتقاد دارد همدان برای طرح شــدن در 
ســینما باید ویژگی های خاص خود را 
به ســینماگران ایران معرفی کند و اینکه 
چرا مدتی است فیلم خوبی از جوان های 

همدانی نمی بیند.

سامانه انتشار فیش حقوقی مسئوالن و 
نمایندگان در حال طراحی است

 سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی گفت که سامانه 
انتشــار فیش حقوقی مسئوالن و نمایندگان در حال طراحی است و 

پس از اتمام کار امکان دسترسی به آن فراهم خواهد شد.
بهروز نعمتی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: طبق مصوبه مجلس 
در قانون برنامه ششــم، دولت باید نسبت به راه اندازی سامانه ثبت 
حقوق و مزایا اقدام کند و امکان دسترسی نهادهای نظارتی و عموم 
مردم را به آن فراهم کند از جمله فیش حقوقی مسئوالن و نمایندگان 
باید در این سامانه قرار گیرد. در همین راستا دوستان ما در معاونت 
نیروی انسانی ریاست جمهوری در حال طراحی سیستمی به همین 

منظور هستند.
وی افزود: برای اینکه سیســتم واحد و یکپارچــه ای در این زمینه 
وجود داشــته باشد ما مترصد این هســتیم که سیستم طراحی شده 
را از ریاســت جمهوری تحویل بگیریم و بخش انفورماتیک مجلس 
روی آن کار کند تا نهایتا امکان انتشــار فیش حقوقی نمایندگان در 

سایت فراهم شود.
نعمتی درباره نحوه دسترســی به این ســامانه یادآور شد: طبیعتا هر 
کســی بخواهد می تواند با ثبت اســم و مشــخصات به این سامانه 
دسترسی پیدا کند. البته از نظر مسائل حاشیه ای هم پیش بینی هایی در 
این زمینه صورت گرفته تا سوءاستفاده ای در این زمینه انجام نشود.

دولت تمام درآمد را
 باید صرف هزینه هاي جاري کند 

 معــاون اول رئیس جمهور گفــت: در حالي که دولت باید خود 
موتور توســعه کشور باشــد اما هر چه درآمد حاصل مي شود باید 
صرف هزینــه هاي جاري کند، باعث مي شــود که توان دولت در 

توسعه اجرایي و فیزیکي کشور روز به روز ضعیف تر شود. 
به گزارش فارس، اســحاق جهانگیری گفت: معنای شــرایط خطیر 
این نیســت که همه عوامل به عنوان تهدید تلقی می شــوند بلکه ما 
در مقابل مجموعه ای از تهدیدات قرار داریم و شــرایط دشــواری 
پیش روی ما قرار گرفته اما این شــرایط به معنای بن بســت نیست 
و از دل همین شــرایط دشوار می توان فرصت ها و تحوالت بزرگ 

بوجود آورد.
وی افزود: آنچه مهم اســت این است که عزم و اراده مدیریت باید 
این باشد که این شــرایط دشوار در مدت زمان کوتاه سپری شود و 

از این پیچ مهم عبور کنیم. 

آمریکا به شرکت های هواپیمایی درباره 
عبور از حریم هوایی ایران هشدار داد 

 دولت آمریکا در ادامه فضاســازی های خود علیه کشــورمان، با 
صدور بیانیه ای، به شــرکت های هواپیمایی درباره عبور از آســمان 

ایران هشدار داد.
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان ، اداره هوانــوردی فدرال 
آمریکا در این بیانیه از شــرکت های هواپیمایی خواسته است هنگام 
برنامه ریزی پروازهایی که باید از آســمان ایران عبور کنند، تشــدید 
خصومت ها میان این کشور و آمریکا را در نظر بگیرند. این سازمان 
همچنین درباره افزایش فعالیت های نظامی ادعایی در آســمان ایران 
در ارتباط با ســوریه به این خطوط هوایی هشدار داد. دفتر خدمات 
پرواز آمریکا-که اطاعات امنیتی درباره آســمان کشــورها را برای 
خطوط هوایی فراهم می کند- اعام کرد: »بدتر شدن روابط آمریکا 
و ایران باید در هنگام انتخاب آســمان ایران برای پرواز مورد توجه 
قرار گیرد. همچنین با باز شدن مجدد آسمان عراق از ماه نوامبر سال 
گذشته میادی که مسیرهای بیشــتری را برای ما فراهم کرد، مسیر 
کاما مناسبی در این منطقه وجود ندارد و خطوط هوایی باید هنگام 

انتخاب آسمان عراق یا ایران مراقب باشند.«

ترامپ به دنبال تغییر حکومت در ایران است 

 جان کــری، وزیر خارجه پیشــین آمریکا در گفتگو با شــبکه 
پی بــی اس گفت دولت ترامپ با خروج از برجام به دنبال تغییر نظام 

ایران است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جان کری، وزیر خارجه پیشین 
آمریکا، در گفتگو با شبکه خبری پی بی اس گفت ترامپ با خروج از 

توافق هسته ای 2۰15 به دنبال تغییر حکومت در ایران است.
ــروج از  ــپ از خ ــدف ترام ــاره ه ــؤالی درب ــه س ــخ ب وی در پاس
ــق را  ــن تواف ــد ای ــا می توان ــه اروپ ــا اتحادی ــه آی ــام و اینک برج
ــه  ــت ترامــپ ب ــم کــه دول ــه، گفــت: »فکرمی کن ــا ن ــد ی حفــظ کن
ــن  ــا همچنی ــران می اندیشــد، ام ــر نظــام ای ــه تغیی طــور اساســی ب
فکــر می کنــم کــه بــه تصمیــم خطرناکــی نیــز رســیده کــه بــرای 

ــت.« ــاک اس ــاده خطرن ــا فوق الع ــی م ــع مل مناف
جان کری در ادامه مصاحبه خود از خبرنگار شبکه پی بی اس پرسید: 
چه کشــور هایی در حال حاضر با ما هستند؟ و سپس پاسخ داد: به 
غیر از چند کشــور در خاورمیانه که از ایران متنفر هســتند، دولت 

ترامپ هیچ متحدی برای آمریکا باقی نگذاشته است.

اولویتی برای تعطیالت زمستانی وجود ندارد

 ســخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اســامی با بیان این که 
فضای مجلس شورای اسامی به خصوص کمیسیون آموزش موافق تعطیات زمستانی 
مدارس نیست، گفت: اگر دولت بنایی برای تعطیات زمستانی دارد باید بعد از انجام کار 
کارشناسی آن را در قالب برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسامی ارائه دهد، لذا این 

موضوع در مقطع فعلی اولویت ندارد.
میــر حمایت میرزاده در گفت وگو با ایســنا در واکنش به انتشــار اخباری درباره اعمال 
تعطیات زمســتانی یک هفته ای در مــدارس، اظهار کرد: دولت هنــوز الیحه ای برای 

تعطیات زمستانی مدارس به مجلس شورای اسامی ارائه نکرده است؛ کما این که دی ماه 
ســال گذشته این موضوع در قالب بندی در الیحه هوای پاک به مجلس شورای اسامی 

ارائه شد که آن را رد کرد.
وی بــا یــادآوری این کــه شــروع و پایــان ســال تحصیلــی طبــق قانــون مجلــس 
ــق  ــی طب ــان ســال تحصیل شــورای اســامی اجــرا می شــود، گفــت: آغــاز و پای
مطالعــات چندیــن ســاله در کشــور و اســتفاده از تجــارب دنیــا و مطابقت هــای 
ــد  ــن موضــوع باشــد بای ــر ای ــه تغیی ــرار ب ــذا اگــر ق ــن شــده اســت. ل الزم تعیی
مــوارد دیگــری همچــون تدریــس کتاب هــای آموزشــی در کل ســال تحصیلــی 
ــم  ــود، تقوی ــل ش ــتان تعطی ــی از زمس ــر مقطع ــه اگ ــا ک ــدان معن ــود؛ ب ــده ش دی

ــی  ــال تحصیل ــه س ــی ب ــار آن زمان ــرد و در کن ــد ک ــر خواه ــم تغیی آموزشــی ه
ــود. ــه می ش ــی اضاف ــران عقب ماندگ ــرای جب ب

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی با بیان این که تغییر تقویم 
آموزشــی و اعمال تعطیات زمستانی منوط به وضعیت دانش آموزان، معلمان، کارمندان 
و خانواده ها است، گفت: با توجه به تمامی شرایط بعید است که فضای مجلس شورای 

اسامی به خصوص کمیسیون آموزش موافق تعطیات زمستانی باشند.
میرزاده در جمع بندی گفت: در شرایط فعلی باید براساس برنامه توسعه تقویم آموزشی 
را همان طور که است، پیش برد. بنده به شدت با بی برنامگی مخالف هستم، لذا اولویتی 

برای تعطیات زمستانی در مقطع فعلی وجود ندارد.

رئيس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاييه خبر داد
افزایش یک میلیونی ورودی پرونده های 
قوه قضاییه در سال۹6 نسبت به سال ۹۵

 رئیس مرکز آمار و فنــاوری اطاعات قوه قضاییه عملکرد این 
مرکز در سال ۹6 را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، حجت االسام حمید شهریاری در نشست خبری 
بــا خبرنگاران، در این باره گفت: در ســال ۹6،  16 میلیون و 321 
هزار و 325 پرونده به صورت تکراری برای دستگاه قضایی ارسال 
شــده اســت که از این تعداد 5 میلیون و 828 هزار و 126 پرونده 
غیرتکراری محاسبه شده است. 16 میلیون و 212 هزار و 8۰ پرونده 
نیز مختومه شده است که آمار وارده پرونده ها به دستگاه قضایی در 

سال ۹6 نسبت به سال ۹5 افزایش یک میلیونی داشته است.
وی افزود: از میان این پرونده ها، پرونده غیرتکراری نسبت به سال 
۹5 حدود 21۰ هزار مورد کاهش داشــته اســت که بخشــی از آن 
مربوط به دادگســتری، بخشــی دیوان عدالت اداری و حوزه های 
دیگر می شــود و شــاهد افزایش یک و نیم درصدی پرونده ها در 
دســتگاه قضایی بوده ایم. رئیس مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه 
قضائیه با اشاره به اینکه عملکرد بخش های مختلف از جمله دیوان 
عدالت اداری بیانگر تاش مضاعف بوده اســت، گفت: حدود 4۰ 
هزار پرونده بیش از ســال ۹5 توســط دیوان عدالــت اداری مورد 
رسیدگی قرار گرفته و نرخ رسیدگی در دیوان عدالت اداری بیش از 

صددرصد و با کاهش مانده ها بوده است.
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پزشکان کارنامه دارویی می گیرند
 رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید عرضه 
و تقاضای دارو مدیریت شــود به همین علت همه پزشــکان هر سه ماه یکبار کارنامه 
نسخه نویســی دریافت می کنند و اگر تعداد اقام تجویزی آنها بیش از حد استاندارد 
باشــند، تذکر می گیرند.غامرضا اصغری در گفت وگو با ایرنا درباره مشکات صنایع 
داروســازی افزود: یکی از مشکات صنایع داروسازی کشور، مشکل نقدینگی است. 
شرکت های دارویی حدود 26۰۰ میلیارد تومان طلب دارند. البته شاید این رقم نزدیک 
به 3 هزار میلیارد تومان نیز برســد؛ زیرا این شــرکت ها از بخش خصوصی نیز طلب 
دارند. آنچه برای سازمان غذا و دارو اهمیت دارد این است که حدود ۹7 درصد داروها 

تولید داخل است و ما نمی خواهیم تولید داروی داخلی دچار مشکل شود. 

در حوزه تولید تجهیزات پزشکی نتوانستیم 
نیازها را تامین کنیم

 عضو کمیســیون بهداشت مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه در حوزه تولید 
تجهیزات پزشکی نتوانســتیم تمام نیازها را تامین کنیم، گفت: با توجه به فضای این 

روزها و نوسانات ارز و تحریم ها نیاز کارخانه ها به مواد اولیه افزایش یافته است.
محمدحسین قربانی در گفت وگو با ایلنا، در رابطه با مجاز شدن خرید تجهیزات پزشکی 
دارای تولید مشــابه داخل بیان داشت: براساس قانون حمایت از تولیدکنند گان داخلی 
زمانی که یک محصول مشــابه تولید داخــل دارد، الزاما باید از واردات آن جلوگیری 
کرد. این براســاس اقتصاد مقاومتی و توجه به تولیدداخل است، اما با توجه به فضای 

این روزها و نوسانات ارز و تحریم ها نیاز کارخانه ها به مواداولیه افزایش یافته است.

 شایع ترین بیماری قلبی در کشور 
 متخصص قلب و عروق با اشــاره به شایع ترین بیماری قلبی در کشور گفت: اگر 
افراد از فاکتورهای ابتا به دیابت، فشارخون وچربی خونی باال خودداری و به شدت 
از اســتعمال سیگار پرهیز کنند می توان از بروز بیماری های قلبی در کشور پیشگیری 
کرد. بــه گزارش فارس، مریم مهرپویا درباره شــایع ترین بیماری یا عارضه قلبی در 
کشور، گفت: شایع ترین بیماری قلبی یا  عارضه قلبی، سندروم های حاد کرونری است 
که به علت وجود پاک که روی آن لخته خون می نشیند در داخل رگ های قلبی اتفاق 
می افتد که اگر این عارضه موجب بسته شدن کامل رگ های قلبی شود، منجر به سکته 
حاد قلبی می شــود. در این موارد وضیعت بیمار بسیار وخیم است و باید بافاصله به 

بیمارستان منتقل و با آنژیوپاستی رگ های قلبی را باز و بیمار را نجات داد.

شهریه دانشجویان افغانستانی با نظر هیأت امنای 
دانشگاه ها ریالی دریافت می شود 

 قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به مشکل ایجادشده برای افغانستانی  های 
ســاکن در ایران برای پرداخت شــهریه دالری گفت:  این افراد از گذشته های دور ساکن 
کشــورمان بوده ولی پاسپورت ایرانی ندارند که با مذاکرات صورت گرفته با هیأت امنای 

دانشگاه ها قرار شد هزینه شهریه آنها ریالی دریافت شود.
حســین ساالرآملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در گفت وگو با فارس در پاسخ 
به ســؤالی درباره کاهش ثبت نام دانشجویان خارجی در دانشگاه های ایران به دلیل افزایش 
هزینه های شــهریه دالری گفت:  دانشــجوی خارجی که از بیرون به ایران می آید قطعاً با 
خــود دالر و یورو به کشــور می آورد و با توجه به اینکه زندگی ایران در شــرایط فعلی 
برای خارجی ها ارزان تر از قبل اســت قطعاً راحت تر بوده و قطعًا  از آن اســتفاده خواهند 
کرد. مشکل ایجاد شده صرفاً برای گروهی از افغانستانی های ساکن در ایران است که در 

گذشته های دور در کشورمان زندگی می کردند اما پاسپورت ایرانی هم ندارند.

وضعیت داروهای "سرطان"در کشور
 رئیس اداره پیشــگیری از سرطان وزارت بهداشت از اقدامات انجام شده جهت تامین 
تجهیزات درمانی ســرطان به ویژه شــتاب دهنده ها خبر داد و درباره اثربخشی داروهای 

ضدسرطان ایرانی توضیحاتی را ارائه کرد.
علی قنبری مطلق در گفت وگو با ایســنا، درباره جزئیات ســامانه سیمای سرطان گفت: 
این ســامانه به منظور مدیریت نظام اطاعاتی ســرطان از سه ســال گذشته در کشور در 
حال اجراســت. این سامانه مبتنی بر وب و سراسری است و در فاز اول اجرایی، خدمات 
ســرطان، داروها و ســیر مراقبت بیماران است.  این موضوع به این معناست که هرجایی 
نسخه ای برای سرطان نوشته می شود یا خدمتی برای سرطان و شیمی درمانی و رادیوتراپی 
انجام می شود، باید در این سامانه  ثبت شود. بسیاری از داروهای ضدسرطان یا در کشور 
یا به صورت مشترک با کمپانی های خارجی تولید می شوند و سازمان غذا و دارو نیز برای 
بیمارانی که عاقه مند به مصرف داروهای خارجی هستند، درصدی از بازار داروهای ضد 

سرطان را در اختیار برندهای خارجی قرار داده است.

هیأت ها امیدواري به مردم بدهند
فيض ا... مظفرپور «

 بار دیگر محرم فرا رســید و امروز که دوم این ماه عزیز اســت، 
کاروان حســیني به کربا رسید. محرم، عاشــورا، کربا و حسین)ع( 
بیش از 14 قرن است که در دل هاي شیعیان و محبان اهل بیت)علیهم 
السام( جاي گرفته اســت و غوغا مي کند و به قول مرحوم محتشم 
کاشاني »جّن و ملک بر آدمیان نوحه مي کنند/ گویا عزاي اشرف اوالد 
آدم اســت« و عزا و نوحه در بین فرشــیان و عرشــیان پیوند خورده 
اســت. »در بارگاه قدس که جاي مال نیست/ سرهاي قدسیان همه 

بر زانوي غم است«.
در کتاب »مقتل جامع« مرحوم ما مهدي مازندراني به نقل از عامه 
مجلســي)ره( در کتاب بحاراالنوار از امام صادق)ع( نقل مي :ندکه 
مي فرمــود: »خداي متعال به طور دائــم 4 هزار ملک را موکل قبر 
ابي عبدا...)ع( نموده اســت و اینها از طلــوع آفتاب تا غروب در 
کنار قبر شریف آن حضرت مي مانند وقتي که غروب مي شود این 
4 هزار ملک به ســوي آســمان بازمي گردند و 4 هزار ملک دیگر 
نازل مي شــوند و این برنامه همیشگي به طور شبانه روزي در کنار 
قبر ابي عبدا...)ع( برپا مي شــود و همه آنها در کنار قبر آن حضرت 

غمگین و گریانند.
با توجه به این حدیث، متوجه مي شویم غم و اندوه امام حسین)ع( 
فقط در محرم و عاشــورا خاصه نمي شــود، بلکه این داغ در دل 
شیعیان تا قیام قیامت همواره سنگیني مي کند تا روزي که ان شاءا... 
منتقم اصلي خون آن حضرت حضرت مهدي)عج( ظهور فرموده 
و انتقام خون شــهداي کربا را از دشــمنان اهل بیت بگیرند و از 
این روســت که در هــر جمعه و در دعاي ندبــه مي خوانیم: »أین 
الطالب بدم المقتول بکرباء«، »کجاست طلب کننده خون کسي که 

در سرزمین کربا کشته شد؟«
اقامه عزا بــراي آن حضرت و یارانش از همان روز شهادتشــان 
در دشــت نینوا به وســیله فرزندان و اهل بیت آنان شروع شد و 
پرچمدار این عزا، امام ســجاد)ع( و حضــرت زینب)س( بودند 
و بعــد هم که قبیله بني اســد بعد از 3 روز کــه پیکرهاي پاک آن 
بزرگواران را دفن نمودند، عزاداري ها شــروع شــد و تا به امروز 
هر روز پرشور و شــعورتر گشته است. گرچه اقامه رسمي عزاي 
حسیني به دوران آل بویه برمي گردد، ولي این به معناي آن نیست 
که عزاداري ها قبل از دوران حکومت آنها برپا نبوده اســت، بلکه 
در آن زمان رســمیت یافته و تکامل پیدا کرده اســت. کما اینکه 
در دوره هاي بعدي نیز همین قضایا اتفاق مي افتد و در ســال هاي 
مختلف شــکل عزاداري ها تغییر پیدا کرده ولي محتوا تقریبًا ثابت 

است و هدف اقامه عزاي حسیني است.
ــاي حســیني  ــا و هیأت ه ــه هســت اینکــه عزاداري ه ــه اي ک نکت
ــي داشــته اســت. اگرچــه در  ــواره شــکل خودجــوش مردم هم
ــي همــراه  ــرات و تحوالت ــا تغیی دوران هــاي مختلــف همــواره ب
ــامي  ــاب اس ــروزي انق ــد از پی ــال بع ــراي مث ــت. ب ــوده اس ب
ــعور  ــور و ش ــود، ش ــیني ب ــام حس ــه از قی ــه برگرفت ــران ک ای
افزایــش چشــمگیري داشــته اســت و بویــژه در  حســیني 
ــي  ــه جهان ــن وجه ــي اربعی ــي میلیون ــر راهپیمای ــال هاي اخی س
پیــدا کــرده و از مرزهــاي جغرافیایــي کشــورهاي مســلمان 
ــم رســیده اســت  ــه اقصــي نقــاط عال ــژه شــیعه گذشــته و ب بوی
ــم  ــره عظی ــن کنگ ــي را در ای ــش اصل ــي نق ــاي مردم و هیأت ه

ــد. ــده دارن ــه عه ــي ب جهان
هیأت هاي حسیني و مداحي هاي زمان هاي مختلف، متفاوت بوده 
اســت ولي آنگونه که بزرگان دیني و مراجــع عظام تقلید اعام 
کرده انــد، نبایــد در نوحه ها و ســخنراني ها و عزاداري ها مطالب 
خداي ناکرده کذب و یا بدون سند گفته شود و به کارگیري برخي 
ابزارهاي موســیقي نیز همواره مورد انتقاد بزرگان دین بوده است 

که باید این خرافات از عزاداري ها ومداحي ها زودوه شود.
ــیني« برخــي  ــه حس ــاب »حماس ــري در کت ــتاد مطه ــوم اس مرح
ــت  ــرده اس ــان ک ــورا را بی ــام عاش ــوص قی ــات در خص انحراف
ــد  ــي نبای ــر قیمت ــه ه ــدن ب ــد؛ گریان ــد مي کن ــا تأکی و در آنج
هــدف واعــظ و یــا مــداح باشــد، بلکــه بایــد مطالــب درســت و 

ــود. ــتفاده ش ــوا اس ــعار پرمحت ــنددار و اش س
ــد  ــدار دادن ــز هش ــیرازي نی ــکارم ش ــت ا... م ــته آی ــه گذش هفت
ــاي  ــران و جناح بندي ه ــب دیگ ــا تخری ــي را ب ــد مداح ــه نبای ک
ــراد  ــه اف ــدس علی ــاي مق ــرد و از تریبون ه ــوط ک ــي مخل سیاس
ــرار  ــادي ق ــگ اقتص ــور در جن ــه کش ــروز ک ــرد. ام ــت ک صحب
گرفتــه اســت و دشــمن هماننــد جنــگ احــزاب از همــه تــوان 
ــگ  ــف فرهن ــامي و تضعی ــام اس ــه نظ ــه ب ــراي ضرب ــود ب خ
مســئوالن  از جملــه  همــگان  مي کنــد،  تــاش  عاشــورایي 
ــن  ــز ضم ــز نی ــان عزی ــي و مداح ــخنرانان مذهب ــا و س هیأت ه
توصیــه بــه وحــدت و همدلــي و پرهیــز از تخریــب دیگــران بــه 
مــردم امیــدواري داده و آرامــش روانــي آنــان را مدنظــر داشــته 
باشــند تــا ان شــاءا... همانگونــه کــه رهبــر معظــم انقــاب بارهــا 
ــد، در ایــن جنــگ نیــز  در ســخنراني هاي اخیــر تأکیــد فرموده ان

ــم. ــه نمایی ــر دشــمنان غلب ب
ــد ایجــاد  ــام حســین)ع( همــواره در جامعــه امی ــام ام اصــوالً قی
ــور  ــاح ام ــراي اص ــود ب ــرت فرم ــه حض ــه ک ــد و آنگون مي کن
ــد  ــام فرموده ان ــر قی ــروف و نهي ازمنک ــش و امربه مع ــّد خوی ج
ــه منکــر  ــد از هرگون ــه امربه معــروف و نهي ازمنکــر بای و در ده
پرهیــز شــود و معروف هــا ترویــج شــوند و اصاح گــري 

ــرد. ان شــاءا... واقعــي انجــام گی
ــي در  ــي و صرفه جوی ــاد مقاومت ــت اقتص ــي رعای ــه پایان و نکت
ــد در عزاداري هــاي حســیني و هیأت هــاي مذهبــي  مصــرف بای
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادي امســال کــه شــرایط بــراي مــردم 
ــه اســراف و  ــت گــردد و از هرگون ســخت اســت، بیشــتر رعای
ــز  ــردم عزی ــراي م ــا الگــوي حســنه اي ب ــز شــود ت ــر پرهی تبذی

باشــد.

اعتماد مردم به محصوالت نانویی داخلی

 مدیر دبیرخانه ستاد فناوری نانو گفت:  تولید 4۰۰ محصول نانویی 
در 8۰ شــرکت نشان از این دارد که مردم به سمت خرید محصوالت 

نانویی حرکت کرده اند.
ــتاد  ــه س ــر دبیرخان ــلطانی مدی ــارس، محمدعلی س ــزارش ف ــه گ ب
ــو در  ــوزی نان ــاد دانش آم ــه المپی ــم اختتامی ــو در مراس ــاوری نان فن
ــاد  ــد المپی ــی مانن ــای علم ــت: فعالیت ه ــیمی گف ــگاه ش پژوهش
ــدی همچــون پیشــرفت  ــداف بلن ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــیله ای ب وس
کشــور اســت، جشــنواره های علمــی در حوزه هــای مختلــف 
ــی  ــه هــدف نهای ــه علمــی کشــور و رســیدن ب ــت بنی ســبب تقوی

می شــوند.
وی افزود: مهمترین عامل در کشــور ما نیروی انسانی است و اکثر 
افراد باید نقش آفرینی مناســبی داشته باشند هرچه در علم پیشرفت 
داشته باشیم ضرر نکرده ایم، نیروی انسانی که در نانو تربیت می شود 
باید بتواند شــرکتی را برای خود تأســیس کند و در آن بدرخشــد 
مانند روز روشن اســت که برگزیدگان نانو می توانند مدیران آینده 

این کشور باشند.
مدیر دبیرخانه ســتاد فنــاوری نانو گفت:  تولیــد 4۰۰ محصول 
نانویی در 8۰ شــرکت نشان از این دارد که مردم به سمت خرید 
محصــوالت نانویی حرکــت کرده اند، امروز شــرکت های دانش 
بنیان با وجود مشــکات بسیار توانســته اند به درخشش برسند و 
علت اصلی رشد آنها نوآوری است که دارند و وظیفه ما در ستاد 
نانو آن اســت که به کمک ابزارهــای موجود بتوانیم فضا را برای 

کنیم. فراهم  جوانان 
همچنین در این مراسم زارعی مدیر باشگاه دانش آموزی نانو با بیان 
اینکه این جشنواره از آ بان ماه ۹6 کار خود را آغاز کرده است، گفت: 
المپیاد در ســه مرحله برگزار شد که در مرحله اول آن 18 هزار نفر 

ثبت نام کردند.
مدیر باشــگاه دانش آموزی نانو ادامــه داد: در این مرحله 5۰ درصد 
دانش آموزان حضور داشــتند و به ســواالت تخصصی تستی پاسخ 

دادند.
وی درباره مرحله دوم المپیــاد تخصصی نانو گفت: در مرحله دوم 
سواالت تستی و تشــریحی تخصصی طراحی شدند و همچنین در 
نهایت 43۹ نفر در مرحله سوم پاسخگوی سواالت بودند که از میان 

آنها 31 نفر به اردوی علمی 1۰ روزه دعوت شدند.
زارعــی با بیان اینکه ایــن دوره از المپیاد با بررســی هدف گذاری 
چالش های صنعتی کار خود را آغاز کرده  اســت، گفت: در این اردو 
نتایج قابل توجهی به دســت آمد که شــاخص ارزیابی آن سال های 

آینده نشان داده می شود.

پیروزي: قرارداد عاشقانه
 مگه عقدنامه هم ورزشیه

ایرنا: انتظار از تیم ملي باالست
 لطفا انتظارها را به جا کنید تا عملی شود!!

همدان پیام: نبود فساد اقتصادي در همدان
 مگه می شه مگه داریم!!

شرق: سبد کاال براي 25 میلیون نفر
 یعني توش چیه؟

رســالت: مقصر اصلي مشــکات اقتصادي امروز جریان غربگراي 
داخلي است

 همه گرونی رو گردن دیگری می ندازن هیچکی هم مســئولیت 
به عهده نمی گیره!!

کیهان: فرستاده ترامپ تهدید کرده بود بصره را به آتش مي کشد
 بدون شرح!!

مهر: سنگ نوردان همداني در مسابقات قهرماني کشور درخشیدند
 پس روشنایي دیشب به خاطر اون بود

کسب وکار: سناریوهاي جبران کاهش قدرت خرید
 یعني یارانه ها رو زیاد می کنن!!؟

جوان: بازگشت نفتي ها به چین از موضع ضعیف تر
 حتمًا رفتن لباسشونو با پودر چیني بشورن!!
استقال: باز هم عروسي به کوچه استقال مي آید

 پس به جاي دیدار تیم ها عروسیه
صنعت: احتکار خانگي براي روز مبادا
 مردم میترست که قحطی بیاد!!؟

ایران: بودجه یک میلیاردي براي اشتغال
 این چند ساله با بودجه و ... هم نشد کار درست کنن!!

جوان: از پایین ترها به دانه درشت ها مي رسیم
 این پایین پایین ها خبری نیســت همون از باال دانه درشت ها 

رو بگیر!!
همدان پیام: تیم شهرداري همدان در قلعه عقاب ها شکست خورد

 خودت داری می گی عقاب!!

 کاهش آستانه تحمل افراد در مواجهه با 
کوچکترین بدرفتارهای اجتماعی، درگیری 
و نزاع هــای خونین را رقم می زند تا جایی 
که حتی میزان شاباش عاملی برای درگیری 

مسلحانه دوطایفه در همدان شد.
همین چند هفته پیش بود که خبر درگیری 
2 طایفه در یکی از مناطق همدان در صدر 
اخبار قرار گرفت و تیتر یک صفحه حوادث 
شد؛ درگیری که پس از مراسم عروسی رخ 
داد و یکی از طرف های درگیر با استفاده از 
ساح گرم، منجر به مصدومیت چند تن و 

مرگ یکی دیگر شد.
جوانانی از دوطایفه در مراســم عروسی و 
شادی دوست و فامیل شــان حضور یافتند 
و طبق یک ســنت با ورود داماد، میهمانان 
به عنوان شــاباش به آنها پــول دادند، اما 
پول هایی که به عنوان شــاباش بر سر داماد 
پخش می شــد نمی دانســتند که می توانند 
انگیزه ای بــرای یک درگیری خونین بین 2 

طایفه در یک روستا شود.
جوانان یکــی از طوایف به علت پرداخت 
شاباش بیشتر و گویا نگاه طعنه آمیز به دیگر 

میهمانان هیزم این درگیری را فراهم کرد.
چند روز پس از پایان مراســم عروســی، 
افرادی که احســاس می کردنــد، پرداخت 
شاباش باال از ســوی جوانان طایفه مقابل 
با هدف ســرافکندی ایــن طایفه صورت 
پذیرفت ســاح به دست گرفته و به سمت 

این افراد تیراندازی کردند.
واکاوی علــل بروز ایــن درگیری خونین، 
حاکی از کاهش آستانه تحمل افراد به عنوان 
مولفه ای به نظر کم اهمیت است که در این 
مورد موجب مــرگ یک تن و مجروحیت 
چند تن از جوانان و در ادامه زندانی شدن 

شماری دیگر از طرف های درگیر شد.
 قمه کشی برای نور چراغ

نمونه دیگــری از این نوع نزاع که منعکس 
شــده بود، مربوط به قمه کشی نوجوان 1۹ 
ساله و مجروح کردن 2 تن به بهانه روشن 

کردن نور چراغ وسیله نقلیه است.
در ایــن حادثه جوانی که خودروی خود را 
در حاشیه بلوار شهر همدان پارک کرده بود 
اقدام به روشن کردن وسیله نقلیه می کند که 
همزمان با روشــن کردن وسیله نقلیه چراغ 

جلو این خودرو نیز روشــن شده و نور آن 
به چشــم چند جوانی که در حاشــیه بلوار 

نشسته بودند، می افتد.
یکی از افرادی که در حاشــیه بلوار نشسته 
بود به بهانه افتادن نور چراغ به چشــم او با 
قمه به ســمت راننده حمله ور شده و قمه 
را به ســینه او می زند و بــرادر راننده پس 
از دیدن این صحنه به ســمت فرد ضارب 
حملــه ور می شــود و ضارب پا بــه فرار 

می گذارد.
برادر خشمگین، فرد ضارب را دنبال کرده 
و با وی گاویز می شود و هنگامی که فرد 
ضارب در تنگنا قرار می گیرد با استفاده از 
قمه به زیر گردن بــرادر راننده ضربه وارد 

می کند و ... .
 نزاع دومین عامل مرگ

به گــزارش ایرنا، به گفته وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی نزاع پس از سوانح 
رانندگی دومین عامل مرگ و میر ناشــی از 

حوادث در کشور است.
سیدحســن قاضی زاده هاشمی افزود: عامل 
بــاال بودن آمار مرگ و میر ناشــی از نزاع، 
فرهنگی اســت و بی توجهی های زیادی در 

این حوزه شده است.
وی تاکید کرد: فرهنگ سازی تنها برگزاری 
مراسم عزاداری نیست بلکه باید پیام اصلی 
سیدشهدا)ع( را که دروغ نگفتن، ریا و ظلم 
نکردن، داشــتن رابطه صحیح با دیگران و 
رعایت حقوق مردم است را آموزش دهیم 
به این ترتیب از میــزان حوادث و نزاع ها 

نیز کم می شود.
بهداشت  وزارت  قاضی زاده هاشمی گفت: 
و اورژانس کشــور وظیفه دارند با سرعت 
بخشــیدن به نجات مصدومان و بیماران و 
افزایش تخت هــای بیمارســتانی از میزان 
مــرگ و میر و نقص عضو کــم کنند اما تا 
کجا می توان با توسعه فیزیکی جلو رفت و 
جایگاه پیشگیری و آموزش همگانی برای 

کاهش حوادث کجاست.
وی ادامــه داد: راه اساســی پیشــگیری از 
فرزندان  تربیت  و  فرهنگ ســازی  حوادث 
و آمــوزش به مردم بــرای مراعات حقوق 
یکدیگر و پرهیز از تحصیل مال حرام است 

تا جامعه ای سالم داشته باشیم.
 قبح نزاع شکسته است

استاد جامعه شناسی و استادیار دانشگاه های 
همدان معتقد اســت که آمــوزش اولین و 
مهمترین اصل بــرای جلوگیری از کاهش 

آستانه تحمل و درگیری فیزیکی است.
به گفته صفی ا...صفایی، هنوز یاد نگرفته ایم 
یا به ما یاد نداده اند که در برابر مشــکات، 
پرخاشگری و سر و صدای دیگران آرام و 

باد متانت پاسخ دهیم.
وی توضیــح داد: فرهنــگ غلــط جواب 
»های هوی اســت« در بدنه جامعه رســوخ 
کرده اســت در حالی کــه باید بــا رویکرد 

آموزشی این موضوع را رفع کرد.
رئیس دانشــگاه پیام نــور مرکــز همــدان 
مشکات اقتصادی را از دیگر عوامل بروز 
بداخاقــی در جامعه دانســت و بیان کرد: 
عوامل دیگــری همچون ناامیدی نســبت 
به آینده، نبود شــادابی و سرزندگی، افراد 
نگــران و مضطرب را مســتعد درگیری با 

اندک تحریکی می کند.
صفایــی بیان کــرد: برای کاهــش نزاع و 
درگیری بایــد از توان رســانه ها نیز بهره 
گرفت؛ یعنی رسانه های جمعی و شبکه های 
اجتماعی عمل نامبارک برخورد فیزیکی را 

محکوم و تقبیح کنند.
رئیس دانشــگاه پیام نور مرکز همدان ادامه 
داد: در این صورت افراد تصور نمی کنند که 
در صورت ضرب و شتم و نزاع، آنها پیروز 

میدان هستند.
وی گفت: وجود پرخاشــگری و برخورد 
فیزیکی در کانون خانواده، کوچه و خیابان، 
مــدارس و مراکز عمومی نیز در شکســته 

شدن قبح این عمل ناصحیح تاثیر دارد.
این اســتاد جامعه شناسی اضافه کرد: باید با 
ســاخت انیمیشن های مرتبط و تبلیغات، به 
افــراد جامعه به ویژه کودکان یاد دهیم برای 
درصدد  ناخوشــایندی  رفتار  کوچک ترین 
برخورد فیزیکی نباشند همچنین به جامعه 
آموزش دهیم برخورد فیزیکی راه مناســبی 

برای احقاق حق نیست.
 ضــرورت برخــورد قدرتمندانه 

دستگاه قضایی
صفایی تاکید کرد: البتــه مراجع قانونی نیز 
برای کاهش ایــن ناهنجاری اجتماعی باید 
قدرتمند برخورد کنند تا افراد به این نتیجه 
برســند که قانون حق آنها را گرفته و قانون 

به مطالبه آنها رسیدگی می کند.
وی بیــان کــرد: بنابرایــن در این صورت 
ضرورتــی نــدارد فرد بــرای گرفتن حق، 
خودسرانه عمل کند چرا که تسلط فرهنگ 
غلط »خودم حقم را می گیرم« باعث افزایش 

تنش می شود.
رئیس دانشــگاه پیــام نور مرکــز همدان 
گفت: بعــد از آموزش، برخــورد قاطعانه 
قوه قضاییه بســیار موثر است تا افراد بدانند 
در صورت ارتکاب تخلف عقوبت سختی 

در انتظارشان است.
صفایی با عنوان اینکه قوانین و مقررات باید 
بازدارنده باشــد، اظهار داشت: واسطه گری 
افراد ریش ســفید بین دوطــرف دعوا برای 
جلب رضایت شــاکی نیز بــا وجود اینکه 
ســنتی حسنه تلقی می شــود، برخی مواقع 

نتیجه منفی در بردارد.
وی ادامه داد: افرادی که برخورد فیزیکی 
خود را جزئــی تلقی می کنند، در صورت 
شاکی شــدن فرد مضروب، ریش سفیدان، 
آشــنایان و روحانیان را مامور می کنند تا 
با وســاطت رضایت طرف مقابل را جلب 
کنند و در مواردی ادامه این روند مطلوب 

نیست.

چرا رفتار مردم 
خصومت آميز است؟

جنون 
نزاع

 معاون پیشــگیری ســازمان مدیریت 
بحران کشــور گفت: امروز بخشنامه ماه 
محرم به تکایا و مساجد کشور آماده و به 

استانداران اباغ شده است.
مرتضی اکبرپــور در گفت وگو با فارس، 
در رابطه با اباغ دستورالعمل ایمنی تکایا 
و مســاجد در ایام محرم، گفــت: امروز 
بخشــنامه ماه محرم به تکایا و مســاجد 
از ســوی معاون وزیر و رئیس ســازمان 
مدیریت بحران کشور آماده و به استانداران 

اباغ شده است.

وی گفت: امســال نیز همانند ســال های 
گذشته بر اقدامات بازدارندگی از حوادث 
تکایا، مساجد،  تا حســینیه ها،  تأکید شده 
اماکن متبرکه، نمازخانه ها و غیره متحمل 

آسیب و حوادث غیرمترقبه نشوند. 
مدیریت  پیشــگیری ســازمان  معــاون 
بحران کشــور گفت: با اجرای اقدامات 
پیشــگیرانه و مقابلــه ای می خواهیم که 
خدای ناکرده سهل انگاری یا شیطنت در 
این ایام باعث ایجاد مشــکل برای مردم 
نشــود تا مردم بتوانند به عزاداری خود 

بپردازند. 
اکبرپور گفت: دســتورالعمل آماده شده 
بــرای افزایــش حساســیت در متولیان 
مســاجد و تکایا اســت که نســبت به 
ایمنی دقــت الزم را  رعایــت مــوارد 
داشته باشــند تا به طور مثال مشکاتی از 
این دســت که برق تکایا را از تیر چراغ 
بــرق محله تأمین کنند پیــش نیاید چرا 
که چنین اتفاقاتی باعث آتش ســوزی و 
حوادث ناگوار می شــود. ما این مسائل 
را گوشــزد می کنیــم و بــه همین دلیل 

بخشنامه را تنظیم و اباغ کردیم.
وی گفــت: در این بخشــنامه خطاب به 
مدیران اســتانی، اســتانداران، مســئوالن 
مناطق، رؤسای مدیریت بحران موارد الزم 
 آمده تا به سازمان تبلیغات، هیأت ها و تکایا 

اباغ کنند.
بحران  مدیریت  پیشگیری سازمان  معاون 
کشــور گفت: هدف از اباغ این بخشنامه 
ارتقای ایمنی اماکن عمومی و تکایا است 
تا با حســاس کردن متولیــان امر از بروز 

حوادث پیشگیری شود.

صدور»دستورالعمل ایمنی تکایا و مساجد« در ایام محرم
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مردم پول خود را به خودرو تبدیل می کنند!
رئیس اتحادیه صنف نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: این روزها بسیاری 
از مردم نه برای تامین نیاز شــخصی بلکه بــرای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید 
خودرو می کنند. این وضعیت منجر به هجوم تقاضا به طرح های فروش خودروســازان 

شده است.
ســعید موتمنــی اظهــار کــرد: در شــرایط فعلــی بســیاری از مــردم بــرای حفــظ ارزش 
پــول و ســرمایه خــود بــه دنبــال تبدیــل ریــال بــه کاالهــای ســرمایه ای و بــا ارزش 

. هستند
وی با بیان این که به همین دلیل بســیاری از افراد وارد بازار خودرو شــده اند، به ایسنا 

گفت: در این شرایط تفاوت باالی قیمت رسمی و آزاد خودروها نیز مزید بر علت شده 
تا بســیاری از شــهروندان به دنبال خرید خودرو به قیمت های رسمی از کارخانه های 

سازنده باشند.
رئیــس اتحادیــه صنــف نمایشــگاه داران و فروشــندگان خــودروی تهــران ادامــه داد: 
در جدیدتریــن مــورد در ایــن زمینــه 5۰ هــزار دســتگاه از محصــوالت ســایپا ظــرف 
ــز از  ــودرو نی ــک خ ــی ی ــم حت ــت می گوی ــا قاطعی ــه ب ــد ک ــه ش ــک روز فروخت ی
ســوی نمایشــگاه داران خریــداری نشــد، بلکــه تمــام خریــداران مــردم عــادی بودنــد 

کــه بــا هــدف حفــظ و افزایــش ســرمایه خــود اقــدام بــه خریــد کردنــد.
وی افزود: در این شــرایط مســووالن باید به گونه ای عمل کننــد که خودرو از حالت 

کاالی سرمایه ای خارج شــده و عطش خرید خودرو از بین برود در غیر این صورت 
خودروسازان هرچه خودرو عرضه کنند بازار سیر نخواهد شد.

ــاس  ــف اجن ــاف مختل ــبه در اصن ــتر کس ــفانه بیش ــه متاس ــان اینک ــا بی ــی ب موتمن
ــازار  ــرد: در ب ــح ک ــد، تصری ــذاری می کنن ــرخ دالر آزاد قیمت گ ــا ن ــود را ب خ
و  ســایت ها  در  به ویــژه  واســطه ها  و  فروشــندگان  برخــی  نیــز  خــودرو 
ــد  ــام می کنن ــودرو اع ــرای خ ــی ب ــای غیرواقع ــی قیمت ه ــبکه های اجتماع ش
کــه ایــن کار باعــث ایجــاد التهــاب بیشــتر در بــازار و فریــب مــردم عــادی بــرای 
ــه شــهروندان آگاه باشــند  ــن زمین ــا قیمتهــای غیرواقعــی می شــود. در ای ــد ب خری

ــد. ــراد را نخورن ــن اف ــب ای ــه فری ک

وضعیت نامطلوب ایران در بیمه  زندگی
ایســنا: رئیس کل بیمه مرکزی با اشــاره به وضعیت نامطلوب 
بیمه هــای زندگی در ایران از ســهم 14.4 درصدی بیمه زندگی 
در کل بــازار بیمه ای ایران خبر داد. غامرضا ســلیمانی افزود: 
از ســال 126۹ بحث بیمه در ایران مطرح شده و از همان زمان 
نیــز بیمه عمر وجود داشــته، اما مــا از بیمه عمر بایــد به بیمه 

برسیم. زندگی 

افزایش ۲ برابری قیمت الستیک خودرو

تابناک: داود ســعادتي نژاد، رئیس اتحادیه فروشــندگان الستیک از 
افزایش دو برابری قیمت الســتیک های ایرانــی و وارداتی در بخش 
ناوگان ســبک و سنگین خبر داد و گفت: با توجه به نیاز 6۰ درصدی 
ناوگان جاده ای به واردات الســتیک مطرح شــده که ارز دولتی برای 

واردات این بخش اختصاص یابد.

بدهی دولت به بانک ها ۲۸۳ هزار میلیاردی شد

خبرآنالین: با ادامه روند افزایشی بدهی دولت به شبکه بانکی مجموع 
رقم آن به حدود 283 هزار میلیارد تومان رســیده اســت. بدهی 283 
هزار میلیاردی، حدود 35 هزار میلیارد نسبت به اسفند سال گذشته و 
در مقایســه با تیرماه سال گذشته تا 57 هزار میلیارد تومان رشد داشته 
اســت. از بدهی دولت به بانک ها 251 هزار میلیارد تومان مربوط به 
خود دولت و 32 هزار میلیارد تومان به شــرکت ها و موسسات دولتی 

اختصاص دارد.

واردات برنج ۲۰ درصد کاهش یافت

تابناک: طی 5 ماه ابتدایی ســال جاری 838 هزار و ۹27 تن برنج به 
کشور وارد شــده که حکایت از کاهش 1۹/61 درصدی واردات این 

محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

غزل اسالمي «

 انبارهــاي خانگي که مردم با خریداري 
برخي اقــام مصرفي خود در همین اواخر 
به ایجــاد آن پرداخته اند اثر زیادي در تورم 
دارد. این احتکار خانگی ناشی از بی اعتمادی 
مصرف کنندگان به برخي تصمیمات دولت 
و توان دســتگاه های متولی در تنظیم بازار 
اســت. مردم نگــران کمبــود برخی اقام 
مصرفی هســتند. هرچند کــه در مواردي 
شایعات باعث شده تا مردم به سمت خرید 
برخي کاالها هجوم بیاورند اما تجربه نشان 
داده که چنین تصوری عموما اشتباه است و 
رفتارهای هیجانی مردم برای خرید کاالها، 
گاه در کنار بی برنامگی و مدیریت ناصحیح 
دولت، کمبودها را تشدید کرده و در نهایت، 

زیان آن به خود مردم بازمی گردد.
بسیاری از تولیدکنندگان و حتی دولتمردان 
از وضعیت کنونی که مردم پیش روی بازار 
قرار داده اند، خوشحال هستند؛ چون رکودی 
کــه مدتها بازار را دربر گرفته بود به یکباره 
با موجی از هیجان خرید کاال از سوی مردم 
برطرف شده و دولت را در آرامش بیشتری 
نســبت به تامین کاالهای اساسی مورد نیاز 
مردم در ماه های سخت پیش رو در نیمه دوم 

سال جاری قرار داده است.
طی سال های گذشته، مشکل اصلی اقتصاد 
ایران نبود تقاضا برای خرید کاالهای ایرانی 
بوده و همواره دولت تــاش می کرد تا با 
ارایــه طرح های تحریک کننــده تقاضا، از 
ســبد کاالیی گرفته تا ارایه کارت اعتباری 
به کارمندان دولت، زمینه ساز خرید کاالهای 
ایرانی شود. اما اکنون آنها آنقدر با استقبال 
از عرضه کاالهای ایرانی مواجه شده اند که 
شاید برایشان به نوعی غیرمنتظره بوده است. 
اکنون هم آنها در مظان اتهام قرار گرفته اند 
که بــا احتکار یا عدم عرضه کاالهایشــان 

تقاضای بازار را پاسخ نمی دهند.
بنابراین مردم با هجوم به فروشگاه ها و مراکز 
خرید، باعث شده اند که هم تولیدکنندگان 
ســود ببرند و هــم دولت. بــه این جهت 
کــه تولیدکننــدگان کاالهای خــود را که 
شــاید مدت ها باید انتظار می کشیدند و با 
تخفیف های باال برای مردم، در فروششــان 
جذابیــت ایجــاد می کردنــد را بعضــا با 
قیمت های باالتر از قبل، به فروش می رسانند 
و دولت هم، تا مدتی از بابت تامین کاالهای 
مورد نیاز مردم آن هم در شــرایط سخت 
پیش رو، خیالش راحت شده است، چراکه 
به اعتقاد کارشناسان، حداقل تا یکی دو ماه، 
بــازار تقاضای موثری را در بخش کاالهای 

اساسی نخواهد دید.

نکته حائز اهمیت دیگر، آن است که دولت 
تا مدتها براي تامین بخشی از نقدینگی مورد 
نیاز تولید تقاضایی را از سوی تولیدکنندگان 
به صورت جدی نخواهد دید، چراکه فضای 
پیش رو و آنچه که طی هفته های گذشته بر 
بازار کاالهای اساسی گذشته است، زمینه ساز 
آرامش و به گردش درآمدن سرمایه بسیاری 

از تولیدکنندگان شده است.
جوان حــدوداً 3۰ ســاله اي کــه در یک 
سوپرمارکت در سطح شهر در حال خرید 
بود رفتار هجومي مصرف کنندگان در بازار 
را بخاطر بی اعتمــادی به آینده بازار عنوان 
کــرد و گفت کــه دلیل ایــن بی اعتمادی 
ترس از تامین نشــدن به موقع کاالها و باال 
رفتن قیمت ها اســت که مردم را مجبور به 

خریدهای زیاد کرده است. 
خانم 4۰ ساله اي که در یکي از فروشگاه هاي 
بزرگ همدان در حال خرید بود مي گفت: 
من مثل بســیاري از مردم بیش از حد مورد 
نیازم خرید مي کنم و در چند هفته اخیر انبار 
کوچکي در خانه ام ایجاد کرده ام که اگر واقعا 
کمبودي در بازار به وجود آمد مجبور نشوم 

آن را با چند برابر قیمت خریداري کنم. 
وي ادامــه داد: خیلي از اقامــي را که در 
خردادماه خریــده ام امــروز مي بینم که از 
یک ونیم برابر هم بیشتر شده و مطمئنم که 
ماه بعد از امروز گرانتر مي شود، درصورتي 
که حقوق ما تغییري نکرده و نمي کند. با این 
کارم مي خواهم موردنیاز چند ماهم را بخرم 
تا با در آینده با این درآمدمان حداقل از پس 

تحصیل بچه هایم بربیایم. واقعا فکر مي کنم 
در آینــده اي نه چندان دور ممکن اســت 
درآمد ما به تحصیل 3 فرزندم در مدرســه 

و دانشگاه هم نرسد.
یکی دیگر از خریــداران مي گفت: هجوم 
بســیاري از مردم تنها در مــورد برخی از 
کاالهایی دیده می شــود کــه زمزمه کمبود 
آنها در بازار پیچیده است، اما بعضي ها هم 
هستند که مواد فاسدشدني مانند گوشت را 
هم به مقدار نیاز چند ماه مي خرند که بعدا 
مجبور نشوند پول بیشتري بابت همان مقدار 

بپردازند.
مرد مسني که با همسرش در فروشگاهي در 
همدان درحال پر کردن سبدش از دستمال 
کاغذي و اقام بهداشتي دیگر بود هم گفت: 
من به اجبار همسرم امروز به فروشگاه آمدم 
چون گفت که مردم مي گویند این اقام در 
فروشگاه ها تمام شده و ممکن است قحطي 
آنها بیاید. درصورتي که از صبح به هر کجا 
ســر مي زنم همینطور قفســه ها پر است. 
به نظر من این ها شایعات دالل ها و بعضي از 
تولیدکننده ها است که بین مردم انداخته اند 
تا هم قیمت را باال ببرند و هم فروششــان 
را چند برابر کنند. وي مي گفت: معموالً در 
ناپایدار بسیاري موج سواري  چنین شرایط 
مي کنند و جیب مردم را تا مي توانند خالي 

مي کنند.
خانم جواني مي گفت: هروقت به فروشگاه 
مي آمدم اغلب دســتمال کاغــذي ها 4۰ 

درصد تخفیف خورده بود و کســي به این 
تخفیف هــا توجه نمي کــرد و اصا باعث 
نمي شــد که مردم مقدار بیشتري بخرند اما 
حاال که تخفیف ها را برداشــته و قیمت ها 
را هم باالتر برده اند مردم به خاطر شایعات 
به وجود آمده براي خرید آنها هجوم آورده و 
با این حرکت جیب دولت و دالل ها را پرتر 
مي کنند. درصورتي که به نظر من اگر حتي 
قحطي آن بیاید هم نباید مردم هراسي به دل 
بدهند بلکه باید مردم یاد بگیرند که از این 
همه مصرف گرایي و اصراف دست بردارند 
و بســیاري اقام مانند دستمال کاغذي که 
امــروزه مردم واقعا بي رویه از آن اســتفاده 

مي کنند را ترک کنند.
مرد حدوداً 6۰ ساله اي مي گفت: من کارمند 
هســتم و تا امروز هم بیشتر از مورد نیازم 
نخریــده و نخواهم خرید، مــا باید کمي 
فرهنگمان را باال ببریــم و بدانیم با هجوم 
به ســمت خرید کاالیي به خودمان ضربه 
مي زنیم و جیب آنها که قصد ســودجویي 
دارند را پرمي کنیم و به هدفشان مي رسانیم. 
باید بدانیم که اگر مثا قرار اســت قحطي 
برنج بیاید و محتکران همه برنج موجود را 
احتکار کنند و قیمت آن سرسام آور باال برود 
حتي یک کیلو بیشتر از موردنیاز یا توانمان 
بخریــم، اتفاقاً  برعکس اگــر دیدیم براي 
کاالیي چنین اتفاقي رخ مي دهد مصرف آن 
کاال را تحریم کنیم و به سمت خوردن اقام 
دیگر روي بیاوریم تا سودجویان فکر موج 

سواري از سرشان بیفتد. 
وي مي گفت: هجوم مردم براي خرید اقام 
اساســي باعث شــد که یک تعداد استفاده 
خوبي ببرند و واقعــاً گراني به وجود بیاید 
درصورتــي که اگر مردم به گران شــدن ها 
و شــایعات از این دست توجه نمي کردند 

اینهمه گراني به وجود نمي آمد.

ذخيره سازی خانگی تورم را بيشتر مي کند
■ در لزوم جلب توجه اعتماد مردم به دولت

ن روابط عمومي مخاربات منطقه همدا
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آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 570/97 اجرايی شورا طی رأی صادره از شعبه حقوقی اسدآباد محکوم عليه آقای همتعلي زارعي 
فرزنــد علي محکوم به پرداخت مبلغ 103/410/000 ريال بابت اصل خواســته در حق محکوم له و مبلغ5/000/000 
ريال به عنوان نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا با توجه به اينکه محکوم عليه نسبت به برائت ذمه خويش 
اقدامی نکرده اند اين اجرا به درخواست محکوم له اقدام به توقيف اموالی به شرح ذيل که در تاريخ 97/7/4 ساعت 
10 صبح اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه محکوم به می نمايد. معهذا کســانی که تمايل به شــرکت در مزايده 
را دارند می توانند در مدت 5 روز قبل از مزايده اموال مشــروحه ذيــل را مالحظه نمايند. ضمنًا مزايده در اجرای 
احکام مدنی دادگستری اســدآباد برگزار می گردد. اموال توقيفی شامل: ششدانگ عرصه و اعيان ساختمان يک 
طبقه مسکوني شامل دو اتاق خواب، آشپزخانه، سرويس و حمام به مساحت 153/43 مترمربع و اعيان حدود 120 
مترمربع حدودا با قدمت 10 سال ساخت به صورت اسکلت آجري فاقد شناژ و پايانکار، سقف ها از طاق ضربي، کف 
سيماني و ديوارها کچي، و نما سيمان سفيد داراي امتيازات آب و برق و گاز و گرمايش بخاري و گاز و سرمايش فاقد 
کانال کشــي کولر ضمنا ارزيابي فوق بدون در نظر گيري هر گونه بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي صورت گرفته 
است ارزش شش دانگ ملک فوق الذکر مطابق با قيمت روز شهريور ماه سال 1397 به شرح ذيل برآورد گرديده و 

آدرس ملک اسداباد روستاي دهنو مي باشد.
30/686/000= ريال 200/000 مترمربع 153/43: ارزش عرصه به صورت خام طبق سند مالکيت ملک

ريال 300/000/000=ريال 2/500/000  مترمربع 120 ارزش اعياني طبقه همکف
 که مجموعاً به ارزش 360/686/000 ريال می باشــد و توسط کارشناسان قيمت گراری شده است بديهی است برنده 
مزايده کســی است که بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد می بايست ده درصدی را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت 

يک ماه تأديه نمايد.)م الف 413(
شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت
خانم چيني ياري به شماره شناســنامه  533 به استناد 
شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستی به شــماره 970307 تقديم اين شورا نموده 
چنين اشعار داشته است که شــادروان شاه ميرزا ياري 
به شماره شناســنامه  322 در تاريخ يکشنبه 5 فروردين 
1397 در گذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1-چيني ياري فرزند شاه ميرزا به شماره شناسنامه 533 
فرزند متوفي 2-شاه صنم ياري فرزند شاه ميرزا به شماره 
شناسنامه 2 فرزند متوفي 3-محمد ياري فرزند شاه ميرزا 
به شماره شناسنامه 6 فرزند متوفي 4-ميرزاقا ياري فرزند 
شاه ميرزا به شماره شناسنامه 583 فرزند متوفي اينک با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف بهار

آگهي حصر وراثت
آقاي ســيدامير حسين طلوع فرزند سيدحســن دارای شماره 
شناســنامه  1547 متولد 1358 به شــرح دادخواست کالسه 
اين شــعبه درخواســت گواهی حصروراثت  از  970460ح127 
نموده و چنين توضيح داده که شــادروان متوفي سيدحســن 
طلوع فرزند ســيدمحمد به شماره شناسنامه  87573 متولد در 
تاريخ 97/3/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفی/متوفيه منحصر است به: يک همسر دائمي 
و دو فرزند پسر و يک فرزند دختر به اسامي ذيل والغير 1-بهجت 
وطن دار فرزند عباس به شــماره شناسنامه 96657 متولد 1328 
2-سيدرضا طلوع فرزند سيدحســن به شماره شناسنامه9922 
متولد1351 3-سيداميرحسين طلوع فرزند سيدحسن به شماره 
شناســنامه1547 متولد1358 4-رويا طلوع فرزند سيدحسن به 
شماره شناسنامه38 متولد1349 ارزش ماترک متوفي سيدحسن 
طلوع فرزند سيدمحمد بيش از سي ميليون ريال مي باشد. اينک 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. )م الف 2498(
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي موســي کرم خالوندي ايل ذوله دارای شماره شناسنامه  
110 به شرح دادخواست کالســه 114/970373ح از اين شعبه 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان کرم خدا خالوندي ايل ذوله به شماره شناسنامه  852 
در تاريخ 89/10/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفی/متوفيه منحصر اســت به: 1-زينت 
خالوندي فرزند کرم خدا به شماره شناسنامه 420 دختر متوفي 
2-موســي کرم خالوندي ايل ذوله فرزند کرم خدا به شــماره 
شناسنامه 110پسر متوفي 3-امير  خالوندي ايل ذوله فرزند کرم 
خدا به شماره شناسنامه 3308923459 پسر متوفي 4-محمد  
خالوندي ايــل ذوله فرزند کرم خدا به شــماره شناســنامه 
4010661321پسر متوفي 5-حاجعلي  خالوندي ايل ذوله فرزند 
کرم خدا به شماره شناسنامه 4010658649پسر متوفي والغير 
اينک با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 410(
شوراي حل اختالف اسدآباد

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

استقبال از مدال آوران کبودراهنگی از 
مسابقات بومی محلی جهان 

 در مراســم باشــکوهی از مدال آوران کبودراهنگی سومین دوره 
مسابقات عشایر جهان 2۰18 استقبال و تجلیل شد. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در 
مراسم باشکوهی از سه ورزشکار شایسته کبودراهنگ رضا قیطاسی، 
مهدی غامی و میاد شیری که در سومین دوره مسابقات روستایی و 
عشایری جهان موفق به کسب مدال های طا، نقره و برنز شده بودند 
با حضور فرماندار، مسئولین ورزش، جمعی از مسئولین ادارات و نیز 
جامعه ورزشی کبودراهنگ در محل میدان مرکزی شهرستان استقبال 

شد و توسط اداره ورزش و جوانان نیز از ایشان تجلیل به عمل آمد.
خاطر نشــان می شود رضا قیطاسی در مسابقات طناب کشی انفرادی 
مدال طا و در رشته مسرستلینگ )چوب کشی( موفق به کسب مدال 
برنز شــد. همچنین در مسابقات طناب کشی تیمی نیز رضا قیطاسی، 
مهدی غامی و میاد شــیری در قالب تیم ملی ایــران به مدال نقره 

جهانی دست یافتند.

کسب مقام سومی بدمینتون بازان همدان 
در مسابقات قهرمانی کشوری

 تیم بدمینتون نوجوانان پســر استان در مسابقات قهرمانی کشوری 
تبریز در سکوی سوم ایستاد.

به گــزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرســتان مایر، 
ســی و پنجمین دوره از مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور که در رده 
نوجوانان پسر به میزبانی تبریز برگزار شد تیم همدان توانست با پشت 
سرگذاشــتن رقیبان خود مقام سوم را کسب کند و تیم های خراسان 
و فارس اول و دوم شدند .این مسابقات از دوازدهم الی شانزدهم ماه 

جاری در تبریز برگزار شد
شایان ذکر است بازیکنان اصلی تیم استان همدان بدمینتون بازان ارزنده 
شهرســتان مایر به نامهای امیر رضا یعقوبی,محمد سرمیلی,سبحان 

مومنی,آرمین ترک و پدرام ترک میباشند 
کــه به مربیگری خــوب و ارزنده احمد مومنی و سرپرســتی حمید 
سرمیلی به این مســابقات اعزام شدند که با بازیهای دیدنی و جذاب 
خود در این مسابقات مقام سوم تیمی را از ان خود کردند و بار دیگر 

افتخاری دیگر در کشور آفریدند

مربيان پاس و شهرداری همدان
راضی از بازی، ناراضی از نتیجه

 دیدگاه ســرمربیان نمایندگان فوتبال همدان در لیگ دســته دوم 
فوتبال کشــور از هفته نخســت این مسابقات نشــان از رضایت در 

عملکرد بازیکنان و نارضایتی از کسب نتیجه به دست آمده دارد.
در هفته نخست رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور، شهرداری 
همدان اگرچه می توانســت بازنده بازی مقابل چوکای تاالش نباشد 
اما در نهایت با یک گل شکســت خورد و این سوی میدان، پاس در 
خانه برابر بعثت کرمانشاه به تساوی بدون گل رسید تا شهرآورد غرب 

نشینان لیگ 2 برنده نداشته باشد.
به گزارش ایرنا، این شــرایط باعث شد تا شهرداری همدان در گروه 
یک لیگ دسته دوم فوتبال کشور و در پایان هفته نخست بدون امتیاز 
در رده دهم قرار بگیرد و پاس در گروه ب با یک امتیاز رتبه هفتم را 
به خود اختصاص دهد.اگر چه هواداران فوتبال همدان از نتایج کسب 
شده رضایت ندارند اما امیدوار به پیروزی در دیدارهای آتی این 2 تیم 
هســتند. اما در این بین، سرمربیان 2 تیم پاس و شهرداری از عملکرد 

بازیکنان خود رضایت کامل دارند.
بابک صمدیان ســرمربی شهرداری و احمد جمشیدیان سرمربی پاس 
معتقدند که شاگردانشان در ه فته نخست، بازی مورد قبولی ارایه دادند 

هر چند منجر به برد نشد.
به هر حال کســب امتیاز در تالش که به قلعه عقاب ها معروف است 
و از حمایت پرشــور تماشاگرانش سود می برد، کار سختی است که 

شهرداری نتوانست از عهده آن برآید.
پاس نیز با سرمربیگری احمد جمشیدیان کمتر از 2 هفته شکل گرفته 
و نمی شود از تیمی که به هماهنگی و آمادگی الزم دست نیافته، انتظار 

برد زود هنگام داشت.
اگرچه به اعتقاد کارشناســان پاس در دقایقی پایانی بازی مقابل بعثت 
کرمانشــاه به گل سالم رســید و داور این گل را آفساید اعام کرد و 
شــهرداری نیز می توانست با دقت عمل بیشتر حداقل مقابل چوکای 

تالش بازنده بازی نباشد.
  وقت کشی چوکا تاثیرگذار بود

سرمربی شــهرداری همدان می گوید: چوکا تیمی قدرتمند و یکی از 
تیم های متمول لیگ 2 در فصل جاری اســت و بازیکنان و کادر فنی 
خوبی دارد اما نمی دانم چرا برخی از تیم ها از هر ابزاری برای حفظ 
امتیاز در خانه خود می خواهند استفاده کنند.صمدیان افزود: چوکا به 
محض گلزنی در بازی با شــهرداری مدام وقت کشی کرد و موجب 
اتاف زمان مسابقه شــد. وی اضافه کرد: در نیمه دوم مالک توپ و 
میدان بودیم اما هر زمان که به بازی سرعت بخشیدیم تا حمله جدیدی 
را آغاز کنیم، بازیکنان چوکا مــدام وقت تلف کردند و اجازه ندادند 

به گل برسیم.
 داور برد شیرین را از ما گرفت

سرمربی تیم پاس همدان نیز پیرامون بازی مقابل بعثت کرمانشاه گفت: 
گل ثانیه های پایانی ما به بعثت صحیح بود و حتی فریدون اصفهانیان 
رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در بازبینی فیلم حق را به ما داد 

اما متاسفانه فایده ای ندارد و داور برد شیرین را از ما گرفت.
جمشــیدیان افزود: با وجود اینکه فرصت کافی برای آماده سازی تیم 

نداشتیم اما عملکرد شاگردانم بسیار قابل قبول بود.
وی بیان کرد: در این بازی با تیمی وارد میدان شدیم که نیمی از آماده 
ســازی آنها هم ســپری نشــده بود و با این حال در حد توان خوب 

ظاهر شدند.

بانوان کاراته مالیر هفت مدال کشوری 
کسب کردند

 بانوان کاراته کا شهرستان مایر در مسابقات کیوکوشین قهرمانی 
کشور موفق به کسب هفت نشان رنگارنگ شدند.

دبیر هیأت کاراته اســتان همدان گفت: پانزدهمین دوره مســابقات 
قهرمانی کشــور بانوان کیوکوشین ایران با حضور استان های مختلف 

کشور به میزبانی استان البرز برگزار شد.
ســیروس امینی در گفت وگو با ایرنا افزود: در این رقابت ها تیم 11 
نفره یکیوکوشین بانوان شهرستان مایر در چهار رده سنی خردساالن، 
نونهاالن، نوجوانان و جوانان به مربیگری ســمیه فرامرزی توانســت 

هفت مدال رنگین طا، نقره و برنز را کسب کند.
وی اضافه کرد: در این رقابت ها و در رده ســنی خردســاالن ساغر 
زرینی مقام سوم و رده سنی نونهاالن شاینا مایری و محدثه الوانی به 

ترتیب عنوان های اول و دوم را کسب کردند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در دره سنی نوجوانان فاطمه سلیمانی، 
فاطمه خلوجینی و زهرا روستایی به ترتیب عنوان های اول تا سوم را 
به دست آوردند و حانیه واحدیان در رده سنی جوانان بر سکوی سوم 
ایستاد. در پایان این رقابت ها به نفرات برتر مدال و لوح قهرمانی اعطا 

شد و برترین های این رشته به تیم ملی دعوت می شوند.

نونهاالن و نوجوانان همدانی در راه 
مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور 

 نونهــاالن و نوجوانان همدانی برای حضور درمســابقات پرش با 
اسب قهرمانی کشــورجام بین المللی طایی فدراسیون جهانی اعزام 

شدند. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ،مسابقات 
پرش با اسب قهرمانی کشور نونهاالن و نوجوانان سال 13۹7 همزمان 
با مسابقات جام بین المللی طایی فدراسیون جهانی در رده سنی 12 
تا 14 ســال از صبح سه شنبه 2۰ شهریور در مجموعه زیبا و قدیمی 
نوروزآباد تهران با رقابت سوارکاران رده نونهاالن و شرکت کننده در 

جام بین المللی طایی فدراسیون جهانی آغاز خواهد شد.
33ســوارکار از اســتان تهران در کنار 4 ســوارکار از استان همدان و 
همچنین آذربایجان غربی نیز با 4 سوارکار٬ البرز با 3 سوارکار،استانهای 
قم،فارس و کرمان هر کدام با 2 سوارکار و استان های زنجان و قزوین 
هر کدام با 1 ســوارکار و پا در رکاب اسبهای خود در مانژ نوروز آباد 

به رقابت خواهند پرداخت.

درخشش ورزشکاران همدانی در سومین 
دوره بازی های جهانی عشایر 

 ورزشــکاران همدانی با کسب مدال های رنگارنگ در در سومین 
دوره بازی های جهانی عشایر خوش درخشیدند.

، سرپرست تیم اعزامی ایران به مسابقات جهانی سومین دوره بازی های 
جهانی عشایر به میزبانی قرقیزستان در منطقه تفریحی »ایسیک کول« 
برگزار شــد و تیم های قرقیزستان، روسیه و قزاقستان عناوین اول تا 

سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان مهرداد 
نادری فر گفت: فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی، 
ورزشکارانی از رشته های چوب کشی، کشتی لوچو، طناب کشی، مچ 
اندازی، کشتی گروش و تیراندازی با کمان سنتی به این دوره از بازی 

ها اعزام کرده بود.
مهرداد نادری فر تصریح کرد: در رشته های اعزامی از سوی فدراسیون 
ورزش روســتایی و بازی های بومی محلی رضا قیطاسی ورزشکاران 

کبودرآهنگی در رشته طناب کشی انفرادی مدال طا گرفت.
وی ادامه داد: در رده بندی تیمی طناب کشــی، تیم ایران که با هشت 
ورزشکار در این رقابتها به میدان رفت و صاحب گردن آویز نقره شد 
که شش ورزشکار این تیم به نام های مهدی غامی، علی ابرار باقرپور، 
روح اهلل عروجی، علی اکبر ساجدی، ابوالفضل بربط، رضا قیطاسی از 
اســتان همدان بودند.  رئیس هیأت بومی و محلی و عشــایری استان 
اظهار کرد: در مسابقات کشــتی گولش آذربایجان ابوالفضل بربط در 
125کیلو گرم به مدال نقره دســت پیدا کرد و در رشــته کشتی قرقیز 

)کوراش( توسط علی ابرار باقر پوربه مدال برنز دست یافت.
وی ادامه داد: در رشــته چوب کشی و در وزن ۹۰ کیلوگرم علی ابرار 
باقــر پــور، در وزن 8۰ کیلوگرم علی اکبر ســاجدی و در وزن 125 
کیلوگرم رضا قیطاسی سه ورزشکار استان همدان موفق به کسب سه 

مدال برنز این دوره از مسابقات شدند. 
نادری فرد خاطر نشــان کرد: کاروان منتخب اعزامی به سومین دوره 
مسابقات جهانی عشایر کشور قرقیزستان با کسب ۹ مدال که شامل ) 

1طا ،3 نقره و 5 برنز( به کار خود در این فستیوال پایان داد.3

همدان پیشتاز طرح ملی پارک گام کشور است
 طرح ملی پارک گام برای نخســتین بار در سطح شهرستان های این 
اســتان اجرایی شد تا همدان پیشــتاز اجرای این طرح در سطح کشور 
باشد. رئیس هیأت ورزش های همگانی همدان گفت: طرح ملی پارک 
گام یک رویداد رایگان و خانواده محور بشمار می رود که در فضای باز 
و در دامان طبیعت بدون محدودیت سنی، جنسی و توانایی جسمانی، به 

آسانی در دسترس عموم قرار گرفته است.
هادی سبزواری در گفت وگو با ایرنا افزود: در طرح پارک گام شهروندان 
می توانند با نصب برنامه مخصــوص این طرح در تلفن همراه خود از 

طریــق مراجعه به ســایت www.hamrahgam.ir میزان فعالیت 
ورزشــی خود را رصد کرده و بر حســب میزان پیــاده روی و فعالیت 
ورزشی خود جایزه دریافت کنند.سبزواری خاطرنشان کرد: بهبود نگرش 
ذهنی افراد نسبت به خود و زندگی، کاهش وزن و چربی اضافه، رسیدن 
به وزن ایده آل و بهبود سامت و عملکرد قلب، افزایش کیفیت زندگی 
و طول عمر مفید، ارتقا روحیه و شادابی، کاهش و کنترل استرس روزانه 

و بهبود زندگی اجتماعی از اهداف اجرای این طرح است.
وی بیان کرد: زیرســاخت های الزم برای اجرایی شــدن این طرح در 
سطح شهرســتان های همدان مهیا شده اســت و این طرح به صورت 

مستمر انجام می شود.
ســبزواری افزود: در این طرح مســیر ســه کیلومتری بــرای کودکان، 
نوجوانان، ســالمندان و افراد با ویلچر تعریف شــده است و مسیر پنج 

کیلومتری رده های سنی بزرگسال و دوندگان را شامل می شود. 
براســاس آمارها روزانه 1۰ هزار ورزشکار در ورزش پیاده روی استان 

همدان مشارکت دارند.
طرح ملی »پارک گام« با هدف توســعه ورزش همگانی و ارتقای نشاط 
و تندرســتی شهروندان اوایل ماه جاری در همدان رونمایی شد تا جزو 

نخستین شهرهای ایران در آغاز این طرح ورزش خانوادگی باشد.

 مــه لقا جام بــزرگ دارنده مــدال برنز 
تیراندازی بازی های آســیایی، ظهر دیروز 
در میان اســتقبال جامعه ورزش و مسئوالن 

اجرایی استان وارد همدان شد.
در این مراســم مدیر کل ورزش و جوانان، 
رئیــس هیأت تیرانــدازی و خانــواده این 

قهرمان ارزنده تیم ملی حضور داشتند.
رئیس هیأت تیراندازی در این مراسم گفت: 
مه لقا جام بزرگ همانند گذشــته بار دیگر 
ثابت کرد که حجاب مانعی برای پیشــرفت 
در ورزش نیست و با حجاب کامل می توان 

به قله های افتخار دست یافت.
سیدناصر محمودی افزود: جام بزرگ الگوی 
موفــق از یک بانوی ورزشــکار محجبه و 
موفق در میادین ورزشی است و با دو دوره 
ســابقه حضور در بازی های المپیک و سه 
دوره بازیهای آســیایی یکی از ورزشکاران 
افتخارآفریــن و ارزنده تاریخ ورزش بانوان 

کشورمان محسوب می شود..

گفتنی اســت؛ جام بزرگ در فینال ماده سه 
وضعیت تیراندازی بازیهای آسیایی جاکارتا 
در بخش زنان با رکورد 441/2 در رده سوم 
ایستاد و صاحب مدال برنز شد. او اختاف 

ناچیزی با نفر دوم داشت.
مه لقا جام بــزرگ بافاصله بعد از بازیهای 
آســیایی راهی مســابقات قهرمانی جهان و 
کسب سهمیه در چانگون کره جنوبی شد و 
در رشته تفنگ سه وضعیت بانوان در جایگاه 
ســی و ششم جهان ایستاد و از کسب سهیه 

المپیک در این رقابتها بازماند.
هدفم کسب سومین سهمیه المپیک است 

مه لقا جام بزرگ دارنده مدال برنز مسابقات 
تیراندازی بازی های آســیایی گفت: هدفم 
کسب ســومین سهمیه المپیک و حضور در 

توکیو ژاپن است.
این تیرانداز ارزنده در مراسم استقبال از خود 
در همدان اظهار کرد: ســطح رقابتها باال بود 
و در این دوره به غیر از مدعیان همیشــگی 

تیراندازانی از ژاپن، تایلند و هند هم به جمع 
رقبای ما اضافه شده بودند .

وی با بیان اینکه با آمادگی کامل در این دوره 
حاضر شــده بود تصریح کرد: هدفم کسب 
مدال طا در این رقابتها بود که متاســفانه با 
بدشانسی نتوانستم مدال طا را کسب کنم و 
قسمت این بود که مدالی بهتر از برنز نصیبم 

نشود.
قهرمان تیراندازی دانشجویان جهان تصریح 
کــرد: هدفم کســب ســهمیه المپیک در 
مسابقات آتی است و امیدوارم بتوانم برای 
سومین دوره متوالی در المپیک حضور داشته 

باشم.
وی در مورد عدم کســب سهمیه از سوی 
تیراندازان کشــور در مســابقات قهرمانی 
جهان خاطرنشــان کرد: این موضوع باید 
مورد ارزیابی کارشناســان فدراسیون قرار 
بگیرد و من نمی توانم در این مورد نظری 

بدهم.

نیمار را به ام باپه ترجیح 
می دهم

 ســرمربی آرژانتینی اتلتیکو مادرید 
مهاجــم برزیلــی را به ســتاره جوان 

فرانسوی ترجیح داد.
به  گزارش مهر ، دیگو پابلو ســیمئونه 
اغلب عادت ندارد به جز نشســت های 
خبری با رسانه ها صحبت کند. سرمربی 
اتلتیکومادرید با این حال در برنامه "ال 
پارتیداســو" شــبکه کوپه حاضر شد و 
درباره اتلتیکومادرید و دیگر موضوعات 

صحبت کرد.
فینال لیگ قهرمانان اروپا سال 2۰1۹ در 
واندا متروپولیتانو برگزار خواهد شــد. 
ســرمربی اتلتیکو گفــت : اتفاق زیبایی 
است. برای رســیدن به این هدف باید 
گام به گام پیش برویم. فصل گذشــته 
ضربه سختی خوردیم و فرصت نداشتیم 

به فراتر از دیدار با موناکو فکر کنیم.
برگزاری  آرژانتینی در مورد  ســرمربی 
اللیــگا در آمریــکا اظهار کــرد: زمانی 
که این موضوع کاما مشــخص شــد 
درباره اش صحبــت خواهم کرد. اکنون 
تنها شــایعاتی وجــود دارد و ترجیح 

می دهم سکوت کنم.

جام ملت های آسیا بدون 
VAR

 در جام ملت های آسیا 2۰1۹ امارات 
از تکنولوژی VAR استفاده نمی شود و 
به جــای آن از دو کمک داور پشــت 

دروازه بهره گرفته می شود.
بــه  گزارش ایرنا ، جام ملت های آســیا 
2۰1۹ در زمستان سال جاری به میزبانی 
امــارات برگزار خواهد شــد. با وجود 
این که پیش بینی می شــد کــه در این 
رقابت های مهم از VAR استفاده شود 
اما ظاهرا کنفدراســیون فوتبال آسیا به 

چنین نتیجه ای نرسیده است.
یکــی از  اعضای کنفدراســیون فوتبال 
آسیا در گفت وگویی که با DPA داشت 
تاکید کرد که به علــت کمبود وقت و 
نبود آموزش های الزم در جام ملت های 
 VAR آسیا 2۰1۹ امارات از تکنولوژی
استفاده نمی شــود اما به جای آن از دو 
کمک داور پشت دروازه استفاده می شود 
به این امید که تعداد خطاهای تاثیر گذار 

داوران کم شود.

اتفاق جدید و عجیب 
در ایتالیا

 برای نخســتین بار در 2۰ سال اخیر 
در ترکیــب اصلی تیم ملی فوتبال ایتالیا 
هیــچ بازیکنــی از یوونتــوس حضور 

نداشت.
به  گزارش  ایسنا ، تیم ملی فوتبال ایتالیا 
در دیدار دوم خــود در لیگ ملت های 
اروپا به مصــاف پرتغال رفت و با یک 

گل تن به شکست داد.
نکته جالب این دیــدار این که روبرتو 
مانچینی در ترکیب اصلی تیمش از هیچ 
بازیکن یوونتوســی استفاده نکرد و این 
نخستین بار در 2۰ سال اخیر است  که 

چنین اتفاقی می افتد.
سرمربی تیم   ملی فوتبال ایتالیا در حالی 
دســت به چنین تصمیمــی می زند که 
یوونتوس یکه تاز و تیــم بدون رقیب 
رقابت های سری A است و هفت سال 
پیاپی است که جام قهرمانی را باالی سر 

می برد.

 امروزه ثابت شــده است انجام ورزش 
به صورت منظم تاثیرات بسیار زیادی در 
میــزان آرامش، اعتماد بــه نفس و کاهش 

اضطراب ایفا می کند.
یک روانشــناس ورزشــی اظهــار کرد: 
درباره  اثرات مثبت فعالیت های ورزشــی 
بر ســامت روانی افراد با اشاره به این که 
هم اکنون شــاخه ای در جهان تحت عنوان 
روان درمانی ورزشی مطرح است، گفت: 
استفاده از ورزش  در روانشناسی و درمان 
بیماری هــای روانی امــروزه کاربردهای 
فراوانی دارد و اثبات شــده است ورزش 
تاثیــر زیادی در میــزان آرامش، اعتماد به 
نفــس، کاهش اضطــراب و میزان تحمل 
افراد دارد به شرطی که به صورت منضبط 

و ممتد انجام شود.
ساعد احمدی در گفت وگو با ایسنا، ادامه 
داد: فردی که دچار اضطراب و اســترس 
اســت در صورتی که انجــام فعالیت های 
ورزشــی به صورت ادامه دار را در دستور 
کار خــود قرار دهد می توانــد به آرامش 
بســیار خوبی دســت یابد، زیرا با انجام 
ورزش میــزان ترشــح ایندورفین در مغز 
افزایــش می یابد و موجب شــادابی افراد 
می شــود و مخصوصا ورزش هایی مائم 

ماننــد پیاده روی، یــوگا، ایروبیــک و ... 
تاثیرات بیشتری در این زمینه دارند.

وی خاطــر نشــان کــرد: نبایــد تصور 
کنیم که ورزش بــه تنهایی می تواند در 
باشد،  اثرگذار  روانی  بیماری های  درمان 
بلکــه بایــد از آن در کنــار بهره گیری 
از روش هــای درمانی اســتفاده کرد تا 
نتایج بســیار خوبی را در برداشته باشد 
به خصوص در مورد کســانی که دچار 
بیماری های روانی شدید هستند ورزش 

به تنهایی کافی نیست.
غزالیان انجام ورزش های شدید در هنگام 
عصبانیت و اســترس زیاد را نامناســب 
خواند و افــزود: در هنــگام ورزش باید 

ذهــن و بدن نیز آماده ی انجام آن باشــد، 
زیرا ورزش منظم می تواند زمینه  مناسب را 
برای برخورد با مشکات روانی مهیا کند 
و پارامترهای خــون خود را در زمان های 
پراســترس در حد مطلوب نگه دارد و به 

مرحله ی بحران نرسد.
وی در پایان به افــراد توصیه کرد: در هر 
شرایطی از انجام ورزش حتی به طور ساده 
مانند یک پیاده روی نیز غافل نشــوند و یا 
عضو باشگاه های ورزشی شده تا از لحاظ 
روانی و جسمانی در شرایط مطلوب باشند 
کــه اگر این جریان همه گیر شــود درصد 
بیماران کمتر می شــود و جامعه ســالمی 

خواهیم داشت.

استقبال جامعه ورزش همدان 
از تيرانداز مدال آور استان 

آیا ورزش اکسیر شفابخش مشکالت روانی است؟
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تولید کوچک ترین ربات جهان به شکل توپ
 شرکت اسفرو ربات جدیدی را تولید کرده که به شکل یک توپ است 
و می توان آن را کوچک ترین ربات جهان لقب داد. این ربات قابل برنامه 
ریزی دارای یک نمایشگر ال ای دی نیز هست.به گزارش فارس شرکت 
اسفرو ربات جدیدی را تولید کرده که به شکل یک توپ است و می توان 
آن را کوچک ترین ربات جهان لقب داد. این ربات قابل برنامه ریزی دارای 
یک نمایشگر ال ای دی نیز هست. ربات اسفرو  برای کدنویسی و انجام 
طیف گسترده ای از دستورات قابل استفاده است.با برنامه ریزی نمایشگر 
این ربات توپی شفاف می توان کاری کرد تا ربات یادشده هر چیزی اعم 
از متن تا چهره های خندان و غیره را نمایش دهد. ربات یادشده را می توان 
با طیف گسترده ای از برنامه های تلفن همراه سازگار کرد و از ان استفاده 

های فناورانه، علمی، مهندسی، هنری و ریاضی به عمل آورد.

اثر داروی بیهوشی بر روی گیاهان!
 محققان دریافتند که داروهای بیهوشی عاوه بر انسان و حیوانات بر 
روی گیاهان نیز تاثیر می گذارند. به گزارش فارس، محققان با آزمایش 
انواعی از داروهای بیهوشی بر روی برخی گیاهان گوشت خوار و گل 
قهر و آشــتی، دریافتند که این گیاهان نیز همانند انســان و حیوانات، 
تحت تاثیر این داروها قرار می گیرند.بر این اساس یک فیزیولوژیست 
فرانســوی نتیجه گرفت که میان گیاهان و جانوران، اشــتراکی از نوع 
ماهیت بیولوژیکی وجود دارد که در حضور داروی بیهوشــی مختل 
می شــود.محققان ژاپنــی و اروپایی در مطالعه ای جدیــد تعدادی از 
گیاهانی که پدیده واکنش ســریع گیاهی در آنها دیده می شــد را در 
معرض برخی انواع داروی بیهوشــی قرار دادند تا تاثیر این ترکیبات 

شیمیایی را روی آن ها بسنجند.

ساخت سربازخانه با استفاده از بزرگترین 
چاپگر سه بعدی جهان

 اســتفاده از چاپگرهای سه بعدی برای خانه سازی و در عملیات 
عمرانی پدیده جدیدی نیست، اما استفاده از آن برای ساختمان سازی 

در مقیاس انبوه تازگی دارد.
به گزارش فارس اســتفاده از چاپگرهای سه بعدی برای خانه سازی 
و در عملیات عمرانی پدیده جدیدی نیســت، اما استفاده از آن برای 

ساختمان سازی در مقیاس انبوه تازگی دارد.
اســتفاده از چاپگرهای ســه بعدی به منظور ساختمان سازی توسط 
ارتــش آمریــکا در ماه های اخیــر رونق گرفته و قابــل حمل بودن 
چاپگرهای ســه بعدی در کنار ارزان قیمت بودن این فناوری استفاده 

از آن را بیشتر کرده است.

فشار خون با گوشی هوشمند کنترل می شود
 محققان دانشگاه میشیگان برنامه تلفن همراهی تولید کرده اند که 
پس از نصب بر روی گوشی آیفون می تواند فشار خون افراد را اندازه 
گرفته و آن را تحت کنترل داشته باشد.به گزارش  مهراین برنامه با بهره 
گیری از قابلیت لمس سه بعدی گوشی آیفون اپل یا ۳D Touch که 
از زمان عرضه گوشــی های آیفون 6 اس و 6 اس پاس در دسترس 
قرار گرفت، فشار خون هر کاربر را اندازه گیری می کند.فناوری لمس 
ســه بعدی به کاربر امــکان می دهد تا با اعمال فشــار کم و زیاد بر 
روی نمایشگر گوشی از طریق لمس آن دستورات متنوعی را به اجرا 
بگذارد.کاربر برای اولین استفاده از این برنامه باید انگشت اشاره خود 
را بر روی بخش مشــخص شده از یک صفحه مستطیل شکل سفید 

قرار داده و این صفحه را در زیر قاب گوشی قرار دهد.

تاثیر گازهای گلخانه ای مزارع 
برنج بر گرمایش زمین

 محققان صندوق دفاع محیط زیست آمریکا دریافتند مزارع برنج عاوه 
بر متان مقادیر زیادی گاز نیتروزاکساید تولید می کنند که یک گاز گلخانه 
ای با تاثیری بیش از متان بر گرمایش زمین است.به گزارش ایرنا در سال 
های اخیر به دلیل کمبود آب، دولت ها سیاســت های جدیدی را برای 
کاشــت برنج در مزارع در پیش گرفته اند تا عاوه بر کاهش متان تولید 
شــده، میزان مصرف آب در این مزارع کاهش یابد. اما استفاده از روش 
های جدید با وجود کاهش متان منجر به افزایش تولید نیتروزاکساید در 
این مزارع شده است.از آنجا که بزرگترین تولیدکنندگان برنج جهان شامل 
چین، هندوســتان، اندونزی، ویتنام و آمریکا هستند، میزان تولید نیتروز 

اکساید در مزارع برنج را به سازمان ملل گزارش نمی کنند.
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از نشانه های خوش نامی و نيک بختی ، همنشينی با خردمندان است
گزيده تحف العقول، ص 38

نورمحال هم جیب شما را پر نمی کند
مهدی غالمی «

  صحبت از بایای انســانی که بر مادستان روا شده؛ واگویی است. 
یادمان نرفته که رئیس شــورای دوره چهارم گایه داشت از اینکه چرا 
باید »۹۰ درصد ســاخت و سازها در دســت دولتی ها باشد«. فراموش 
نکردیم زمانی را که استاندار، شهردار، مدیر محیط زیست،  مدیرمیراث 
فرهنگی و نمایندگان شورای شــهر وقت همدان چگونه با سکوتشان 
نظاره گــر تخریب باغ عمارت قاجاری بدیــع الحکما بودند و چگونه 
سکوت کردند که درختان باغ با قساوت زنده و شاداب بریده شوند. که 
اگر فعاالن مردمی حفظ میراث و همین رسانه ها و کار شایسته کارگردان 

همدانی نبود امروز برجی جایگزین این بنای تاریخی هم شده بود.
یادمان هســت که با وجود زنجیره انســانی فعاالن محیط زیست مدتی 
پروژه برج ایرانیان متوقف شد و بعد با القاب جدید چون برج سبز ارم 
به مناطق سبز جدید رفتید که در آنجا هم َعَلم کردن برجها کم سود به 
جیب نمی زد. طعم شــیرین دریافت این ِسَمت ها و پول ها از طریق بزل 
و بخشــش های اموال مردم آنقدر وســیع است که زمانی قرار شده بود 
برای اینکه تیم پاس همداِن نگون بخت از شــرایط بحرانی خارج شود 
به او هم زمینی بدهند تا بتواند با فروش یا ســاخت و ساز در آن برای 
خود درآمدی کسب کند. کمی حوصله کنیم و سری به اطراف و اکناف 
بزنیم و دســت روی زمین، باغ و خانه ای برای معامله بگذاریم انتهای 
کار، ســر و کارمان با فروشنده دولتی است! بهمین خاطر است که گفته 
می شــود بیشترین فساد در این نهاد است که اتفاق می افتد. کمااینکه به 
تازگی تعدادی از کارمندان شــهرداری یکــی از مناطق همدان به دلیل 
تخلفاتی همچون جعل سند و جعل امضای مسئوالن برای صدور پروانه 
بازداشت شدند. چراکه بهترین بخش برای کسب درآمد برای این دست 
کارمندان نیز قسمت اداری است که کارهای مربوط به ساخت وساز در 

آن جریان دارد.
در حال حاضر عده اي هم بدنبال اجرای طرحی بنام رینگ ســه هستند. 
رینگی که قرار اســت در نوار حاشیه ای شهر کشیده شود و کلی قیمت 
زمیــن را کاهش دهد هنوز به مرحله اجرایی نرســیده دالالن را به این 
مناطق سرازیر کرده است. گویا چون مشخص بیان نشده که قرار است 
خریداران این مناطق مردم باشــند یا خود نهادها و سازمانها، این افراد 
بــه این مناطق نظــر دارند. منتهی وقتی کاخ اســتانداری و باالتر از آن 
دیگر کاخ مجلل خیابان بعثت یعنی دادگســتری و باالتر از هردو اینها ، 
ثبت احوال و شــرکت گاز هستند که مناطق بکر را از آن خود کرده اند، 
مشــخصا می توان نتیجه گرفت زمینهای کم اهمیــت دیروز برای چه 

کسانی امروز با ارزش شده است.
حاال به نورمحال رســیده اند. عمارتی هم سنخ با خانه بدیع الحکما که 
بمانند آن قدمتش به دوران قاجار می رســد. گفته شده؛ »دو مکان برای 
بهداشت و آموزش مردم همدان ساخته شد. یکی از این بناها به سفارش 
بدیع الحکماء پزشــک نامی همدان ساخته شد که امروز به عنوان خانه 
بدیع الحکما شناخته می شود . عمارت دوم توسط کارشناسان آمریکایی 
بر روی تپه نورمحال ساخته شد که بعدها معروف به عمارت آمریکایی ها 
شد. پس از این دو بنا، در محل خیابان طالقانی فعلی بیمارستانی ساخته 
می شود که ابتدا بیمارستان آمریکایی ها نام گرفت و بعدها به بیمارستان 

اکباتان تغییر نام یافت.«
نورمحال که در ســال 1385 در فهرســت آثار ملی به ثبت رســیده در 
مجاورت پارک پرواز اســت. وجود فضای سبز کوچک بواسطه همین 
حریم قدیمی در آن مکان شکل گرفته است. که خانواده های مجتمع های 
یک شکل و آپارتمانهای ناموزون نزدیک نورمحال گاهی اوقات فراغت 
خود را در همین پارک کوچک سپری می کنند. حاال این زمین شش هزار 
متری از طرف شــهرداری به کمیته امداد امام خمینی)ره( واگذار شده و 
قرار است این نهاد در عرصه و حریم جنوبی عمارت برجهایی بنا کند.

همین چند ماه پیش بود که شهردار همدان اعام داشت که می خواهد 
دو متر به سرانه فضای سبز پارکهای شهر همدان اضافه کند. چه مکانی 
بهتر از این منطقه که جمیعت فعلیش بیش از زمانی است که این پارک 
احداث شــده و چه زمانی بهتر از این که بخواهیم به سرانه فضای سبز 
شــهر بیافزاییم. از طرفی حفظ نورمحال اســت که باید برای مسئوالن 
دارای اهمیت باشد. با گودبرداریها برای احداث این برجها این عمارت 
تاریخی صدمه جبران ناپذیری پیدا خواهد کرد. البته می تواند اینگونه نیز 
باشد که بعد از این اتفاقات حتی باوجود ثبت عرصه و حریم این بنای 
تاریخی این فرهنگسرا و پارک هم در برنامه های آینده برنامه ریزان برای 

تصاحب و ساخت و ساز باشد. 
امیدواریم شهرداری، شورای شهر و میراث پاسخگوی این قضیه باشند 
البته ای کاش دوباره جواب تکراری شهرداری و شورای شهر را نشنویم 
که »نمی توانیــم در مصوبه های دولتی دخل و تصرف کنیم زیرا مصوبه 
کمیسیون ماده 5 را دارد« چراکه این زمین با موافقت شهرداری و جالب 
اینکه بدون مخالفت میراث فرهنگی واگذار و مجوز ساخت وساز برایش 
صادر شــده اســت. لذا از آنجایی که اموال و اماک شهرداری در زمره 
عوامل عمومی و متعلق به شهروندان محسوب می شود و وقتی فروش 
اماک شــهرداری همدان ، شهر را با ضرر و زیان مواجه می سازد؛ بهتر 
است تا دیر نشده شورایی ها طرحی را به تصویب برسانند که شهرداری 
را ملزم به بارگذاری و تعیین کاربری بر اســاس مصالح شهروندی هر 
منطقه کنند. این دســت طرحها سبب می شود که شــهرداری ، قبل از 
واگذاری و فروش اماک و اراضی متعلق به خود، قبل از هرگونه اقدامی 
نسبت به تعیین کاربری و بارگذاری بنفع مردم مناطق مختلف شهر اقدام 
کــرده و از هرگونه فروش اماک به صورت خام و فاقد کاربری که به 

زیان مردم هم هست، خودداری کند.

مصاحبه تاریخ شفاهی با ۲۷۷ نفر 
از مفاخر ۵ استان غرب کشور

  تاکنون با 277 نفر از مفاخر و شــخصیت های 
مطرح 5 اســتان غرب کشور مصاحبه تاریخ شفاهی 

انجام شده است.
مدیر اســناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشــور با 
اشاره به جهش چشمگیر عملکرد این مدیریت طی 
2 ســال اخیر در مقایسه با 25 سال قبل از آن افزود: 
در حال حاضر بایگانی راکد تمامی ادارات 5 استان 
بزرگ غرب کشور توسط کارشناسان این مرکز مورد 

ارزشیابی قرار می گیرد.
علیرضا تکلو افزود: اسناد دارای ارزش نگهداری، 
پس از انتقال، تحت اقدامات تخصصی و آســیب 
زدایــی قرار گرفته و اطاعات آنها وارد سیســتم 
یکپارچه »رســا« می شــود که برای همه مردم از 
طریق ســایت اینترنتــی کتابخانه ملــی ایران در 

دسترس است.
تکلو ثبت و نگهداری از نمونه کتب منتشــر شده از 
سوی ناشران، پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد 
و دکترا، نشریات 5 استان و منابع غیر کتابی را از دیر 

فعالیت های این مرکز برشمرد.
مدیر اسناد و  کتابخانه ملی منطقه غرب کشور افزود: 
در کنار فعالیت های اسنادی و کتابخانه ای تاکنون با 
277 نفر از مفاخر و شــخصیت های مطرح 5 استان 

مصاحبه تاریخ شفاهی انجام شده است.
وی گفت: چاپ 3 عنوان کتاب در ســال گذشته با 
عنوان »در پرتگاه حادثه« زندگینامه و خاطرات دکتر 
علی اکبر اعتماد، »فرهنــگ عامیانه مردم همدان« به 
روایت میــرزا علی اکبر محمــدی وثاق و »گردش 
تصویر« شــامل زندگــی نامه و خاطرات مســعود 

جعفری جوزانی حاصل فعالیت این بخش است.

ذهنیت خالف واقع چینی ها از 
سفر به ایران

 در نهمین دوره اکســپوی صنایع فرهنگی غرب 
چین که از 16 شهریور ماه آغاز شد و دیروز به پایان 
رسید، ایران به عنوان مهمان ویژه با حضور هنرمندانی 
از اســتان های مختلف شــرکت کرد. از حاشیه های 
قابل توجه نمایشــگاه این بود کــه هنرمندان ایرانی 
باید در زمــان معرفی محصول خود، پاســخگوی 
مســائل دیگری نیز می بودنــد و تاش می کردند به 
بازدیدکنندگان چینی بگویند تصویری که علیه ایران 
در دنیا وجود دارد صحیح نیست. یک شرکت کننده 
در این نمایشگاه چنین روایت کرد: »بیشتر سواالت 
چینی ها درباره تحریم ها و میزان امنیت در ایران برای 
سفر اســت. مردم چین تصور می کردند که ایرانیان 
مشابه مردم کشــور عراق یا سایر کشورهای عرب 
زندگی می کنند، روبنده می زنند و زنان حق رانندگی 
ندارند. آنها همچنین اطــاع ندارند که ایران درگیر 
جنگ اســت یا خیر و ما باید با تصاویر به آنها نشان 
دهیم که این تصور اشــتباه اســت و در ایران امنیت 

وجود دارد و هیچ جنگی در پیش نیست.«

جذب گردشگر
 از کانال صنایع دستی

 رئیس فراکســیون فرش و صنایع دستی مجلس 
شورای اسامی گفت: »یکی از مهم ترین اقداماتی 
که برخی از نمایندگان مجلس در راســتای اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از تولیــد داخلی انجام دادند، 
تشــکیل فراکســیون فرش و صنایع دســتی بود؛ 
چراکه فرش و صنایع دســتی در کشــور عاوه بر 
تامیــن نیازهای داخلی می تواند ســبب ارز آوری 
برای کشــور شــود.« علــی وقفچی ادامــه داد: 
»ممنوعیت واردات صنایع دســتی بــه میزان قابل 
توجهی به این صنعت رونق بخشــیده اســت و با 
توجه به ظرفیت های بــاال در این بخش و برندی 
که صنایع دســتی و فــرش ایرانــی در دنیا دارد، 
می تواند ارزآوری مناســبی برای کشــور باشد و 
تولیدکنندگان داخلی را برای صادرات محصوالت 

خود به خارج از کشور ترغیب کند.«

مريم مقدم «

 بي تفاوتي به تغییر هویــت بناها و محوطه هاي 
تاریخي در هــر جامعه اي یعني نبود انگیزه و تکاپو 
در آن جامعه در برابرحفــظ تاریخ دیروز و حیات 
امــروز و میراث فرداها . وقتي با هر تغییر و تحولي 
دوســتداران میــراث فرهنگي به میــدان مي آیند و 
مســئوالن را در جایگاه پاســخگویي به چرایي این 
تغییرات فرا مي خوانند یعني حیات در جریان است 
یعني امیــد به جامعه اي زنده و انتظــار تدبیر براي 

آینده اي روشن .
اگر در برابر تخریب محوطه اي قدیمي و یا تغییر در 
اطراف بناهاي تاریخي رسانه ها منتقدان و کارشناسان 
پاي کار مي آیند نتیجه آن عشق به سرزمین مادري و  

احساس مسئولیت براي حفظ میراث است.
در ایــن میان پس از اعتراض بــه گودبرداری های 
میدان مرکزی شــهر همدان و خبرســاز شدن آن  ، 
حاال عمارت آماریکایي ها به دلیل ساخت و سازهاي 
در اطراف آن این روزها خبرساز شده است . جریان 
از این قرار است که اینبار ، یک ساختمان چند طبقه 
در محوطه این عمارت تاریخی که از آثار ثبت ملی 
شده نیز می باشد ساخته می شود و این دوستداران 
میراث فرهنگی را نگران تعرض این ساخت و ساز 

به حریم بنای تاریخی کرده است . 
 عمارت آمریکایي ها روي تپه نور مهال

پـارک پـرواز واقـع در کـوي اعتمادیه شـهر همدان 
عمارتـي به نـام آمریکایي هـا را در خود جـاي داده 
اسـت کـه روزگاري تجـاري آمریکایي و انگلیسـي 

در رفـت و آمـد داشـته و در آن مسـتقر بوده اند این 
عمـارت  روي تپـه نور مهال واقع شـده اسـت.

معـاون میـراث فرهنگـي در زمینـه تاریخچـه ایـن 
بنـا بـه همـدان پیـام  مي گوینـد: در جنـگ جهانـي 
دوم وقتي نیروهاي متفقین در کشـور سـاکن شدند 
مسـتقر  همـدان  در  هـم  انگیسـي ها  آمریکایي هـا 
شـدند کـه یکـي از نقـاط متمرکـز آنهـا تپـه تـور 

بود. مهـال 
احمدي ترابي با بیان اینکه از نظر اســتراتژیک کل 
شهر از روي تپه قابل مشاهده است بیان داشت: این 
تپه که از نظر نوع اقلیم موثري است، نسیم مناسبي 
در تمام ســال در آن مي  وزد و یکي از نقاط خوش 
آب و هواي همدان است به همین دلیل آمریکایي ها 

اردوگاه خود رادر آنجا مستقر کردند.
وی گفت: پس از نقل مکان آمریکایي ها  از همدان ، 
تعدادي انگلیسي که براي تجارت در همدان فعالیت 
داشتند عمارت منســوب به آمریکایي ها را انتخاب 
کرده و در آنجا مستقر شدند تا اینکه انقاب اسامی 
پیروز شد و انگلیسی ها هم این عمارت را رها کرده 

و رفتند ..
پس از پیروزي انقاب اســامي ایــن عمارت به 
کمیته امداد امام خمیني)ره( واگذار شد تا براي امور 

اقتصادي و فرهنگي در نظر گرفته شود.
ترابي عنوان کرد: عمارت آمریکایي ها در بوســتان 
نزدیک اعتمادیه واقع شــده که با تعامل شهرداري 
بخشي از ملک یاد شده به پارک پرواز تبدیل شد و 
مابقي در حال مرمت قرار گرفت. در سال 13۹3 این 

بنا مرمت شد تا به فرهنگسرا تبدیل شود و کارهاي 
فرهنگي در آن انجام شود به هر ترتیب این شرایط 
براي تپه  نور مهار و عمارت آمریکایي ها تا ماه هاي 

اخیر ادامه داشت .
 ساخت وســاز امروز در تقابل با تاریخ 

دیروز 
اما مرداد ماه ۹7  خبري  منتشر شد ،  مبني بر اینکه 
عمارت 1۰۰ ساله آمریکایي ها در انتهاي پارک پرواز 
همدان با مجوز شــهرداري و تأیید میراث فرهنگي 
همدان قدم هاي آغازین گودبرداري و ســاخت دو 
برج در عرصه این بناي تاریخي به شماره ثبت ملي  
را16486 برداشته است . این در حالي است که این 
عمارت در دهه 8۰ توســط شــهرداري تملک و از 
ســال 85 تا ۹5 با هزینه اي معادل 6۰۰ میلون تومان 
که ارزش آن امروز بیش از یک میلیارد تومان است 
مرمت و 1۰۰ میلیون تومان تجهیزات در زمان مرمت 

بر آن تهیه شد.
شــواهد اما بیانگر آن شد بر اساس مجوز شهرداري 
همدان براي زمین شــش هزار متــري قرار گرفته 
در ضلــع جنوبي این بناي تاریخي مجوز ســاخت 
ســاختماني داده شده است. که گویا بر اساس نقشه 
فاصله بنا تا عمارت کم اســت و به گونه اي عرصه 

تاریخي دچار مشکل خواهد شد.
 ساختمان پلکانی 

در این زمینه اما معاون میراث فرهنگي استان همدان 
در گفتگو با همدان پیام عنوان کرد: ســاخت این بنا 
هیــچ عرصه و حریمي را از عمارت دچار آســیب 

نمي کنــد چرا که طرح بنا به صورت پلکاني در نظر 
گرفته شده است و قرار است به ابعاد 46 متر فضاي 

سبز در اطراف آن در نظر گرفته شود.
احمد ترابي تأکید کرد: مجوزهاي ساخت و ساز در 
ســال هاي قبل از اطراف عمارت صادر شده است 
در حال حاضر گرچه معتقدیم این اتفاق آســیبي به 
هویت تاریخي عمارت نمي زند اما باز هم معتقدیم 
اگر براي شهرداري امکان داشته باشد و زمین دیگر 
جاي این زمین که کمیته امداد اعطا کند. بهتر است 

ساخت و ساز به جاي دیگري منتقل شود. 
احمد ترابي تأکید کرد: معاونت میراث فرهنگي 
در زمــان اعطاي مجوز ســاخت نیز مجوز الزم 
را به این شــرط کــه بنا به صــورت پلکاني و 
بعد از یک معبر 1۰ متري ســاخته شــود صادر 

است. کرده 
اما با این حال از ســال گذشــته در اقدامات مداوم 
تاش کرده ایم شــهرداري را بــراي حفظ محوطه 
اطراف عمارت تشــویق کنیم و ساخت و ساز را به 

مکان دیگري هدایت کنیم.
  واکنش شــخصیت های ســینمایی به 

میراث همدانیها 
بــه هر حال کار به جاي کشــیده شــد که حاال دو 
شخصیت مطرح سینمایي براي حفاظت از عمارت 
آمریکایي ها در همدان دســت به کار شــده اند و با 
انتشــار بیانیه از متولیان امور در همدان درخواست 
دارنــد در زمینه اقدامات در این محوطه تجدید نظر 

جدي کنند.
اکنون پرویز پرستویي و امیر شهاب رضویان که هر 
دو دغدغه حفظ محیط زیســت و میراث فرهنگي 
زادگاهشان رادارند به صورت مستقیم از شهرداري 
همدان خواســته اند اسخت و ســاز در عرصه بناي 

تاریخي را متوقف کند.
حال بایــد انتظار کشــید و دید آیــا متولیان امور 
و مســئوالن شــهري و میراث فرهنگــي در مقام 
پاســخگویي به درخواســت ها حاضر مي شوند یا 

سکوت اختیار مي کنند.
گر چه از نگاه کارشناسانه معاون میراث فرهنگي 
اســتان همدان عرصه و حریم تاریخــي  این بنا 
آســیب نخواهد د ید اما این جایز نیست  که بین 
بد و بدتر همیشــه بد ، بهترین  انتخاب ما باشد ،  
چرا که راه هاي خوب باز  اســت مي توان ساخت 
و سازها را به قسمت هاي دیگر شهر هدایت کرد،  
مي توان هویت تاریخــي عمارت هاي تاریخي را 
حفظ کــرد،  مي توان به پیشــاني بناهاي تاریخي 

خدشه وارد نکرد 
چرا که تردید نکنیم  نســل فردا ما را پاســخگوي 
رفتارهاي امروز خواهند کرد میراث کودکان فردا را 
امــروز باید حفظ با درایــت و تدبیر  کرد وگرنه از 
تاریخ چیزی جز یک اســکلت پوسیده و بی هویت 

چیزی به جا نخواهد ماند.

نسل فردا ما را مقصر رفتارهاي امروز خواهند کرد

مرگ تاريخ با ساخت و سازهاي بي رويه
■ عمارت آمريکاييها در حصار ساخت و ساز پلکانی

طرح روز

اينفوگرافيک:ايرنا

مسلم بن عقيل عليه السالم
امام حسين)ع( در راه کربل

ورود کاروان به کربال

حضرت رقيه)س(
- ورود سپاه عمربن سعد به کربال

- نامه امام حسين)ع( براي اهل کوفه و شهادت 
قيس بن مسهر

- خريداري بخشي از خاك سرزمين کربال توسط 
امام حسين)ع(

حضرت حر و اصحاب )ع(، طفالن زينب )س(
- سخنراني عبيداهلل بن زياد در مسجد کوفه و گرد 

آوردن 13 هزار نفر در قالب 4 گروه
- صدور فتواي قتل امام حسين)ع( 

توسط »شريح قاضي«

 اصحاب و عبداهلل بن الحسين )ع(
عبيداهلل بن زياد شخصي به نام »شبث بن ربعي« را به کربال اعزام 
کرد. ابن زياد همچنين دستور داد شخصي به نام »زجربن قيس« 

با 500 نفر مانع پيوستن مردم به امام شود

 حضرت قاسم بن الحسن )ع(
- ياري طلبي حبيب بن مظاهر از بني اسد

- اولين محاصره فرات در کربال
- تراکم لشگر يزيد در کربال

روضه عطش، حضرت علي اصغر )ع(
- مالقات امام حسين)ع( و عمر بن سعد

- بستن آب فرات بر روي کاروان امام حسين)ع(

حضرت علي اکبر )ع(
قحط آب در خيمه هاي حسيني

 حضرت ابوالفضل العباس )ع(
- محاصره خيمه ها در کربال

- آمدن امان نامه براي فرزندان ام البنين )س(
- درخواست تأخير جنگ از سوي امام حسين)ع(

- آمدن لشگر تازه نفس به کربال
- خطابه امام حسين براي اصحابش

حضرت امام حسين)ع(، حضرت زينب )س( و شام غريبان
- صف آرايي سپاه امام حسين)ع(
- خطبه خواندن امام حسين)ع(

- آغاز نبرد و شهادت اصحاب و اهل بيت)ع(
- نماز ظهر عاشورا

- وداع امام حسين)ع( با خيمه ها
- شهادت امام حسين)ع(

- غارت خيمه ها
- شهادت حضرت ابوالفضل)ع(، حضرت علي اکبر)ع(،

حضرت قاسم)ع( و حضرت علي اصغر)ع(

  )تاسوعا(

  )عاشورا(
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