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روز همدان 
باری برای بوعلی!

 ۱- از جملــه اقدامــات مثبتی که در 
سالهای اخیر انجام شــده، نامگذاری یکم 
شهریور ماه، زادروز بوعلی سینا به نام روز 
همدان است.این اقدام از اقدامات شایسته 
ای بوده تا همدان را که برغم سابقه طوالنی 
مدنیــت در مهجوریت مانده بــه مدد نام 
بزرگترین دانشمند جهان اسالم، به ایران و 
جهان معرفی کند و این پیام را از همدان به 
جهان مخابره شود که همدان همان شهری 
است که بوعلی سینا برای نوشتن کتابهای 

مهم خود انتخاب کرد.

گزارش
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ورود نخستین قطار 
گردشگری به مالیر 

  تــور قطار گردشــگری مالیراز تهران 
همزمان با عید ســعید غدیرخم و اختتامیه 
جشنواره شهر ملی منبت ساعت ۱0:30 صبح 
روز سه شنبه به مالیر رسید و گردشگران با 
شربت ، شیرینی ،اســپند وبا اجرای ساز و 
دهل به گرمی مورد اســتقبال قرار گرفتند. 
شادی ســادات میرحسینی خانمی جوان و 
پرانرژی که با قطار گردشگری به مالیر آمده 
بود گفت: به کشورهای مختلف سفر کرده ام 
و اکنون تورهای ایران گردی ام را شــروع 
کردم ، مالیر را به شــهری که انگورش در 

جهان معرف است می شناختم.

60 موکب در همدان مهیای اربعین هستند
5

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

والدت امام موسی کاظم )ع( 
را تبريک می گوييم

www.HamedanPayam.com

جایگاه شهرها پس از جهانی شدن 

آیا منبت با جهانی کردن مالیر 
 این شهر را به امتیازهای جهانشهر می رساند  

توجه  قابل 
واحدهای                                                                 

و صنعتی تولیدی                                                                                                                      

با ما

مجانی 
تبلیغ کنید

برای اطالع بیشتر و سفارش تبلیغات خود

08138274015 - 09199015208 

کانون کارآفرینان استان همدان 

با مشارکت 

در راستای حمایت از 

کامال رایگانآگهی های شما را به صورت                             منتشر می کند

با ما تماس بگیرید

■ امشب در آیین 
بزرگداشت ابن سینا 
انجام می شود

رونمایی
 از نیم تنه 
بوعلی سینا 
برای اهدا به 
دانشگاه های 
جهان

■ ادای احترام به آرامگاه 
ابن سینای بزرگ 
در همدان
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در دفاع از میراث شیخ الرئیس

مسئوالن همدان 
برند»ابن سینا« را 
دست کم گرفته اند
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روز همدان باری برای بوعلی!
 ۱- از جملــه اقدامات مثبتی که در ســالهای اخیر انجام شــده، 
نامگذاری یکم شــهریور ماه، زادروز بوعلی ســینا به نام روز همدان 

است.
این اقدام از اقدامات شایســته ای بوده تا همدان را که برغم ســابقه 
طوالنــی مدنیت در مهجوریت مانده به مدد نام بزرگترین دانشــمند 
جهان اســالم، به ایران و جهان معرفی کند و این پیام را از همدان به 
جهان مخابره شود که همدان همان شهری است که بوعلی سینا برای 
نوشــتن کتابهای مهم خود انتخاب کرد و این شــهر زادگاه و آرامگاه 
بســیاری از بزرگان است و در طول تاریخ با مردمانی سخت کوش و 

فهیم همواره حیات داشته است.
۲- روز همدان اگرچه در ایده و آغاز خوب بوده اما روند رو به رشد 
خود را طی نکرده اســت و این روز هر سال کمرنگتر از سالهای قبل 

برگزار می شود.
مهمتــر آنکه این روز هنوز در تقویم اســتانی مانده و راهی به تقویم 
رسمی کشــوری نیافته است که خود نشــان از محلی بودن آن دارد 
و این وضعیت شایسته شــهری با قدمت همدان و عناوین جهانی و 

آسیایی آن نیست.
3- شــهرداری متولی اصلی روز همدان باید باشــد اما شــوراها و 
شــهرداران در یک فضای االکلنگی به این روز توجه داشته اند و در 
شرایطی بسیار خوب و در شرایطی با کمترین توجه این روز را سپری 
کــرده اند.  این روز در کنار انجام کارهای فرهنگی که انتظار می رود، 
بهترین فرصت برای تبلیغ شهر، جذب سرمایه گذار، معرفی جاذبه ها، 
جذب گردشگر و ایجاد شــور و نشاط در شهر است اما بی توجهی 
شــهرداری ها که از بی رمقی شوراها در این مدت نشأت گرفته، این 
فرصت را از همدان گرفته یا ناقص از این فرصت استفاده شده است.

4- انتخاب زادروز بوعلی ســینا به عنوان روز همدان و همزمانی آن 
با روز پزشــک باعث شده تا روز همدان در سالهای اخیر باری برای 
بوعلی پزشک باشد و پزشک بودن بوعلی بر آرمیدن وی در همدان و 
عالقه او به این جغرافیا غلبه کرده و برنامه ها بیشتر روز پزشک محور 
باشد.حتی در برنامه رســمی که در آرامگاه برای روز همدان تدارک 
دیده می شــود، نقش دانشگاه علوم پزشــکی پر رنگ است و بیشتر 

مراسم مربوط به روز پزشک است.
تعادل بخشی به مناسبت های این روز در برنامه ها ضرورتی است که 

باید به آن توجه شود.
5- بوعلی، سرمایه جاودان همدان و به مثابه یک ثروت بی پایان برای 

تمامی برنامه ریزی های توسعه ای استان است.
اما این ثروت فراموش شده و اقداماتی که قرار بود همدان به مدد نام 

بوعلی انجام دهد اکثرا تعطیل شده است.
امروز دیگر از جایزه دالری حکمت ســینوی کــه قرار بود همچون 
نوبل اســالمی عمل کند ، حرفی زده نمی شود و شرایط به گونه ای 
است که حتی شنیده شــده که بنیاد بوعلی که مرکز و کانون فعالیت 
بوعلی پژوهان و دوستداران بوعلی ســینا است، به لحاظ اعتباری و 
مکان وضعیت خوبی ندارد و این شــرایط شاید به تعطیلی این بنیاد 

منجر شود!
۶- همدان تاریخ بلنــدی دارد و به دلیل این تاریخ و تمدن پویا، آثار 
باستانی و جاذبه های طبیعی، صنایع دستی و هنر مردمان آن ، استانی 
پر از زندگی و شهری زنده است اما تمام این داشته ها با برند بوعلی 
به جهان قابل عرضه اســت زیرا جهان، بوعلی را به خوبی می شناسد 

و این کار معرفی همدان را آسان کرده است.
جهان ، بوعلی را به حکمت، فلسفه و طبابت می شناسد و شهر بوعلی 
باید مرکز علم، فلســفه، گفت وگو، پزشکی و مهربانی که صفت بارز 

بوعلی سینا در مواجهه با مردم بوده است، باشد.
۷- روز همدان می تواند فراتر از یک روز تعریف شــود و جشنواره 
، دهه یا هفته همدان باشــد اما تمام این تعریف ها در گرو خواست 
مسئوالن به خصوص اســتاندار و شورای شهر و شهرداری است که 
البته استاندار ثابت کرده برای توسعه همدان پای کار است و این شورا 
و شــهرداری هستند که باید همدان دوستی خود را ثابت کرده و دین 
خود را به  جغرافیای پر رمز و راز همدان با برنامه ریزی در شأن این 

شهر و یاری استاندار، ادا کنند.

۱- چنــد وزیر در هفته دولت به همدان می آیند. گویا وزیر  همدانی 
علوم هم در این هفته ســفری به همدان خواهد داشت. گفتنی است 
رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشور امروز میهمان استان خواهد 

بود.
۲- توزیع هندوانه از ابتکارات امسال تکایا و هیاتهای مذهبی همدان 
در جشن عید غدیر بوده است. گویا این ابتکار با استقبال شهروندان 
به دلیل گرمای هوا مواجه شــده اســت. گفتنی است هندوانه کاران 
اســتان به دلیل ارزانی بیش از انتظار این محصول، روزگار خوشی 

ندارند. 
3- یکی از استانداران ســابق در تعطیالت عید غدیر در همدان بوده 
است. گویا وی عالوه بر سفر سیاحتی به امور سیاسی و انتخاباتی نیز 
پرداخته است. گفتنی است احتمال انتخاب این استاندار به عنوان رابط 

ستاد انتخاباتی مرکزی اصالح طلبان با استان زیاد است.

بازدید امام جمعه همدان از تپه پیسا
تپه پیسا به پیوست فرهنگی نیاز دارد

 اثر تاریخی تپه پیس ها)پیســا( که چندسالی به جوالنگاه معتادان 
تبدیل شده بود مربوط به ۱500 سال قبل از میالد مسیح بوده و از نظر 

قدمت بسیار قدیمی تر از تپه هگمتانه است.
تپه باستانی پیسا نخستین سکونتگاه مردم همدان که پیشینه ای به قدمت 
تاریخ دارد، ســالیانی دراز جوالنگاه معتــادان متجاهر بود و با وجود 
ظرفیت های باســتان شناسی، همواره از نابسامانی رنج می برد اما فقط 
معتادان نیستند که این محیط تاریخی را تهدید می کنند، تهدید اصلی 
این است که در طول سال غیر از زمستان، عشایر یا عشایرنماها مدتی 
روی تپه تاریخی چادر می زنند و بعد از رفتن از منطقه، نشانه هایی از 

حفاری های غیرمجاز به وضوح مشاهده می شود.
برخی کشاورزان از خاک تپه تاریخی پیسا برای کود استفاده می کنند، 
برخی دیگر با مسطح کردن محوطه، به زمین های خود اضافه کرده اند، 

عبور لوله های آبرسانی به همدان نیز یکی دیگر از این تهدیدهاست.
اکنون با تشــویق اســتاندار برای تبدیل شــدن این منطقه به پارک و 
تعهد پرداخت یک سوم هزینه های اجرای این طرح، نه تنها سونامی 
پاکســازی تپه پیسا از سکونت معتادان را همراه داشته بلکه آرامش و 

آسایش را برای مردمان آنجا هدیه خواهد کرد.
از آنجا که این تپــه هویت تاریخي دارد، می توان از این ویژگی برای 
ایجاد پارک فرهنگی بهره برداری کرد، ضمن اینکه این مکان شاهراه 
زائران کربالی معلی از استان های مرکزی به سمت غرب کشور است.

به گزارش ایسنا حال که نیروی انتظامی نسبت به ناامن کردن تپه پیسا 
برای معتادان و جمع آوری این افراد اقدام کرده و استاندار پیشین نیز 
فرصت طالیی را برای ساخت پارک فراهم کرده است و به طور قطع 

ادامه این رویکرد یکی از مأموریت های شهردار همدان است.
چرا که حدود دو ســال پیش استاندارپیشــین همدان دستور تبدیل 
تپه پیســا به پارک را صادر کرد بر همین اساس امام جمعه همدان و 
جمعی از مســئوالن در بازدید از این تپه به بیان نظرات مختلف برای 

سروسامان دادن به این منطقه پرداختند.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه همدان در این بازدید با بیان 
اینکه سرعت تبدیل شدن این منطقه به پارک باید افزایش یابد، گفت: 
تپه پیسا با داشتن پیشینه ای کهن و ظرفیت های پژوهشی غنی می تواند 

به یکی از مراکز جهانی مطالعه باستان شناسی تبدیل شود.
حجت االسالم والمسلمین حبیب ا... شعبانی با اشاره به اینکه تپه پیسا 
در اتصال به اســتان های مجاور در یک منطقه استراتژیک قرار گرفته 
اســت، افزود: درایام اربعین زائران از استان های مختلفی از این مکان 
عبور می کنند برهمین اســاس الزم است عالوه بر حفظ ظرفیت های 
گردشگری در ایجاد فضای ســبزدر این مکان اقدامات الزم صورت 
گیرد.وی با بیان اینکه پیوست های فرهنگی در این مکان انجام خواهد 
شــد، تصریح کرد: امید اســت با همکاری همه مسئوالن در کمترین 

مدت اتفاقات خوبی را در این مکان شاهد باشیم.
در حاشــیه این بازدید مســئوالن دیگر نظراتی چــون ایجاد ظرفیت 
اقتصادی در این منطقه، ایجاد ســایت موزه گردشگری، ایجاد هتل و 
حفر تپه و کاوش را داشــتند. گفتنی است؛ در حال حاضر آن منطقه 
از وجود معتادان پاکســازی شده و دو چادر متعلق به عشایر در آنجا 

مستقر است.

آثار علمی بوعلی سینا از سراسر جهان 
گردآوری شود

 وزیر بهداشت در سفر به شیراز و بازدید از موزه و مرکز اسناد و 
مطالعات علمی و فرهنگی دکتر نورانی وصال پیشــنهاد داد همه آثار 
علمی این نابغه پزشــکی از سراسر جهان گردآوری شود.به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد و بوعلی ســینا ، ســعید نمکی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سفر خود به شیراز روز 
ســه شنبه 30 مرداد ۹8 از موزه و مرکز اســناد و مطالعات علمی و 
فرهنگی دکتر نورانی وصال، دیدن کرد و پیشنهاد داد همه آثار علمی 

ابن سینا نابغه پزشکی از سراسر جهان گردآوری شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه به گستردگی آثار ابن 
سینا اشاره کرد و پیشنهاد داد در فراخوانی بین المللی، آثار علمی او از 
سراسر دنیا گردآوری شود.نمکی همچنین راه اندازی یک تیم عملیاتی 
بــرای جمع آوری مبانی علمی طب ایرانی و ســنتی را یکی دیگر از 
اولویت های ایــن حوزه خواند و گفت: با تفکیک مبانی خرافی، می 
تــوان از مبانی علمی طــب، در دنیا امروز، بهره بــرداری کرد و این 

اقدامات، موجب تقویت مبانی طب ایرانی می شود.

ترویج فرهنگ دفاع مقدس عامل پیروزی 
در جنگ اقتصادی است

 معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار همدان گفت: امروز در جنگ تمام عیار 
اقتصادی با دشمن هستیم و ترویج فرهنگ دفاع مقدس ما را در این جنگ پیروز می کند.

مصطفی آزادبخت در نشســت اعضای ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس همدان با بیان 
اینکه دشمن امروز خواهان ناامید کردن مردم است افزود: امیدوار کردن مردم یعنی اینکه 

ما به دشمن بفهمانیم که سر منشا موشک های نقطه زن ما دفاع مقدس است. 
وی خاطرنشان کرد: سپاه با فرهنگ دفاع مقدس پهباد قدرتمند دشمن را پودر کرد و اگر 

اقدام ما در تسخیر کشتی انگلیسی نبود دشمن کوتاه نمی آمد.
آزادبخت با اشاره به اینکه امسال برنامه های هفته دفاع مقدس باید پربارتر و پر رنگ تر 
برگزار شود، اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس همه اقشار جامعه مشارکت داشتند، 
اما تاثیرگذاری روحانیت نمونه بود.وی با بیان اینکه سیاســت های ما در استانداری این 
است که کارها را ارزشی پیش ببریم، عنوان کرد: ارزشهای دفاع مقدس همچون دریای بی 

کرانی محسوب می شود که هر چه از آن بگوییم باز هم کم است.
آزادبخت با تاکید بر اینکه انقالب اسالمی ما ریشه در فرهنگ عاشورا و دین اسالم دارد، 
ادامه داد: ما در دفاع مقدس با فرهنگ دینی و والیی وارد و پیروز شــدیم و سرمایه های 

ارزشمندی داریم که می تواند دنیا را تغییر دهد.

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان بیان کرد: همه ما وظیفه داریم فرهنگ 
دفاع مقدس را پاس بداریم و آن را ترویج دهیم و باید در اجرای برنامه های گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس، ابتکار نشــان دهیم.آزاد بخت با اشــاره به اینکه در هشــت سال دفاع 
مقدس، در جنگ نظامی پوزه دشــمن را به خاک مالیدیم، اضافه کرد: امروز رســالتی که 
ما داریم ســنگین تر از دفاع مقدس است، قدرت قوت و سرمایه ما از شهدا است و اگر 
فرهنگ شــهدا ترویج شود انقالب پیروز است.مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس همدان نیز گفت: تدوین ســالنامه رویدادهای مهم انقالبی این استان، امسال 
تشکیل می شــود و ابالغ آن به فرمانداران ارائه شده تا تمامی مدارک و اسناد و موضوع 

های مهم استان را جمع آوری کنند تا در این سالنامه ثبت شود.

 از نمونه نیم تنه ابن ســینا که توســط بنیاد 
بوعلی ســینا طراحی شده اســت، به مناسبت 
بزرگداشت مقام علمی این دانشمند رونمایی 

می شود.
این نیم تنه که ســفارش طراحی و ساخت آن 
در بنیاد بوعلی سینا انجام شده است، در معابر 
و مراکز علمی و پژوهشی در داخل و خارج از 

کشور نصب خواهد شد.
رئیــس روابط عمومی و امــور بین الملل بنیاد 
بوعلی ســینا در این باره گفت: در راستای دفاع 
از هویت ایرانی شیخ الرئیس و معرفی جهانی 
این فیلســوف جهانی و بنا بــه مصوبه هیئت 
امنای بنیاد بوعلی سینا، کار طراحی نیم تنه ای از 
شــیخ الرئیس بر اساس تصویر مصوب انجمن 
آثار ملی در سال ۱3۲4 خورشیدی، در دستور 
کار قرار گرفت و توسط استاد هادی عرب نرمی 

از مجسمه سازان نامدار کشور ساخته شد.
به گــزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
بنیاد بوعلی سینا، توکل دارائی درباره چگونگی 
استفاده و نصب این نیم تنه در داخل و خارج از 
کشور گفت: مقرر شده است که هدیه و نصب 
این تندیس در خارج از کشــور با هماهنگی 
و حمایــت مالی وزارتخانه های خارجه، علوم 
و ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی انجام 
شود و هدف اصلی از هدیه این نیم تنه، معرفی 
و دفاع از هویت ایرانی شــیخ الرئیس و تأکید 
بر اشــتراکات فرهنگی و بهره مندی از میراث 
مشترک ابن ســینا در کشورهای اسالمی و نیز 

سایر کشورهاست.
همچنین با همکاری شــهرداری ها، دانشگاه ها 
و مراکز علمی در داخل کشور، نمونه هایی از 
ایــن نیم تنه در معابر عمومی، پارک ها و مراکز 

دانشگاهی داخل کشور نصب خواهد شد.
رئیــس روابط عمومی و امــور بین الملل بنیاد 
بوعلی سینا اضافه کرد: با اظهار تمایل دانشگاه 
علوم پزشــکی ابن سینا و شــهرداری همدان، 
مقرر شــده اســت که نمونه ای از این نیم تنه 
در ورودی این دانشــگاه و یکــی از میادین 
شهر همدان نصب شود. بنا به گزارش روابط 
عمومی و امــور بین الملل بنیاد بوعلی ســینا؛ 

هادی عرب نرمی، استاد هنرمند این اثر درباره 
ســاخت نیم تنه ابوعلی سینا توسط خود گفت: 
بنــده نیم تنه و ســردیس برخی از مشــاهیر 
فلســفی و علمی کشور را ســاخته ام که هر 
یک از ویژگی های خاص در تمدن اسالمی و 
ایرانی برخوردار بوده اند؛ اما ســفارش ساخت 
نیم تنه ابوعلی ســینا؛ با توجه به منحصر به فرد 
بودن این شخصیت و اثرگذاری آن در علم و 
اندیشه جهان و ایران، وظیفه دشوارتری بود که 
امیدوارم توانســته باشم آن را به نحو مقبول و 

شایسته انجام داده باشم.
استاد هادی عرب نرمی اضافه کرد: اساس کار 
بر مبنای تصویری بود که از ابوالحســن خان 
صدیقی بر جای مانده و طراحی ایشــان مورد 

تأیید انجمن آثار ملی وقت قرار گرفته است.

مســئله جالبی که در طراحی اســتاد صدیقی 
وجود دارد این است که در شخصیت پردازی 
جوانی ابن ســینا را انتخاب کرده اســت، در 
حالی که تصویرســازی از بقیه مشاهیر معموالً 

در سن کهولت است.
اســتاد عرب نرمی در مــورد ویژگی های این 
نیم تنه گفت: اندازه این نیم تنه به ۱۲0 سانتی متر 
می رســد و ســعی کرده ام با توجه به گرایش 
کالسیک در انجام این اثر، در ساخت آن بافتی 
ایجــاد کنم که بر جوانی ابن ســینا تأکید کند. 
چراکه ابن ســینا برای ما ایرانی ها هنوز خیلی 
جوان اســت؛ انگار هنوز کتابهایش را ننوشته 
و چاپ نکرده اســت و هر آن منتظریم که اثر 
تازه ای خلق کند؛ به زبــان دیگر، تأثیرگذاری 
ماندگار و امــروزی او در فرهنگ و دانش ما، 

نشانه خلق اثر مبتنی بر میراث ابوعلی سیناست. 
در ســاخت نیم تنه شیخ الرئیس سعی کردم در 
نــگاه، حالت، چین و چروک لباس، خط هایی 
که روی لبه های مجســمه است و سایر موارد 
بصری، جوری کار شود که یک ارتباط حسی 
با بیننده پیدا شود و در کل آن مجموعه عناصر 
بصری حســی را انتقال کند که روح اثر را در 

داخل خودش بپروراند و القا کند.
در ترکیب بندی مجســمه وقتی صورت را از 
روبرو ببینیم یک حالت اســپیرال دارد، یعنی 
مثل حالت حلزونی، فرم ها چرخیده اند و آرام 
آرام پایین می آیند. یعنی ترکیبی در نظر گرفته  
شده که اگر کســی بخواهد مجسمه را ببیند، 
این گردش بصری را داشــته باشد. بعضی از 
مجســمه ها جوری ساخته می شــوند که یک 
زاویه غالب دارند و اگر دقت کنید می بینید هر 
مجسمه معروفی از یک زاویه اش خیلی عکس 

وجود دارد، چون آن زاویه، غالب است.
ولی بعضی از مجسمه ها جوری ساخته می شود 
که همــان زاویه غالب را که دارند، ولی بیننده 
گرایش دارد که بچرخد و زاویه های دیگرش 
را هم ببیند. سعی شده نیم تنه ابوعلی سینا، چنین 
حالتی داشته باشد که وقتی مجسمه را می بینیم 

این حرکت را دورتادورش داشته باشیم.
هادی عرب نرمی متولد اول شــهریور ســال 
۱35۷ خورشــیدی در شــهر نیشابور است و 
مدرک کارشناســی خود را در سال ۱38۱ از 
پردیس هنرهــای زیبای دانشــگاه تهران در 
رشته مجسمه ســازی گرفته و در سال ۱3۹۱ 
نیز در رشته نقاشــی از همین دانشگاه مدرک  

کارشناسی ارشد گرفته است.
ســاخت نیم تنه هــای مالهادی ســبزواری و 
عطار نیشــابوری در میدان مشاهیر در نزدیک 
پــارک آب و آتش و نیم تنــه حکیم مدرس 
زنوزی فیلســوف دوره قاجار، سردیس شهید 
شهریاری در دانشگاه صنعتی شریف، سردیس 
نوشــیروانی خیّر دانشگاه صنعتی بابل، نیم تنه 
حریری برای بنیــاد علمی مهندس حریری و 
سردیس حکیم میرفندرســکی در اصفهان از 

جمله اثرهای هنری استاد عرب نرمی است.

مسئوالن یاد بگیرند با بیت المال چگونه برخورد کنند
 فقط برگزاری جشن کافی نیست

 نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه مسئوالن باید یاد بگیرند 
در ارتباط با بیت المال چه طور رفتار کنند گفت: تنها برگزاری جشن کافی 
نیســت بلکه حضور در این برنامه ها را باید یک کالس آموزشی بدانیم.
حجت االسالم حبیب ا... شعبانی در جشن عید غدیر حسینیه تفریجانی ها با 
تبریک عید سعید غدیر خم به سفر امام علی)ع( به یمن اشاره کرد و اظهار 
کرد: حضرت امیرمومنان به یمن رفت تا زمینه ساز مسلمان شدن مردم این 

دیار شود و آن ها را از گرفتاری رهایی دهد.
وی افزود: هدایت مردم یمن آنقدر اهمیت داشت که پیامبر گرامی اسالم 
در این مورد فرمودند »اگر بتوانی یک نفر را هدایت کنی، از آن چه آفتاب 
به تو می تابد بهتر است«.به گزارش فارس امام جمعه همدان با بیان اینکه 
امــروز هم ما موظفیم زمینه هدایت مــردم را فراهم کنیم گفت: اگر در 
زمان امام علی)ع( مسلمان شدن مردم مهم ترین اولویت بوده است امروز 

راهنمایی و خدمت رسانی به مردم دارای اولویت است.
وی ســخت ترین برخوردهای امیرالمومنیــن)ع( را در زمینه بیت المال 
عنوان کرد و گفت: امیدواریم مسووالن این بعد از رفتارهای امام علی)ع( 

را همیشه سرلوحه خود قرار دهند و آن را یاد بگیرند.
شــعبانی با بیان اینکه مسوالن باید یاد بگیرند در ارتباط با بیت المال چه 
طور رفتار کنند گفت: تنها برگزاری جشن کافی نیست بلکه حضور در 

این برنامه ها را باید یک کالس آموزشی بدانیم.
امام جمعه همدان یادآور شد: این مشکالت به دلیل سیاست های اشتباهی 
بود که اشــرافی گری را در جامعه ترویج داد در حالی که اسالم در مورد 

بیت المال بسیار حساس است و با اشرافی گری هیچ رابطه ای ندارد.

امشب در آیین بزرگداشت ابن سینا انجام می شود

رونمایی از نیم تنه بوعلی سینا 
برای اهدا به دانشگاه های جهان

 ابن ســینا و میراث علمی او به چه کار 
امروزمان می آید؟!

و از تفاخــر و مباهاتی که به گذشــتگان 
می کنیم چه نفعی می بریم؟

و چرا همدان باید ابن سینا را تکریم کند و 
آرامــگاه او را به عنوان پایگاه علم و خرد، 

عزیز و محترم بشمارد؟
این پرســش ها و ده ها پرســش دیگر را 
می توان ردیــف کرد و در مــورد دیگر 
مفاخر اســتان و کشــور نیز تکرار کرد و 
انتظار داشــت که مدافعــان ارثیه علم و 
فرهنگ پیشینیان پاســخی اقناعی به این 

پرسشها بدهند.
پاسخ کوتاه به سه پرسش این مقدمه، در 

زیر می آید:
۱-  رونــد تاریــخ علم کــه اینک خود 
رشــته ای مهم در تاریخ به شمار می رود؛ 
نشــان می دهد که هیچ علم و عالمی در 
دوره مــا نمی تواند با این ادعا که عقبه ای 
در گذشته نداشته است؛ خود را تافته جدا 
بافته از گذشتگان بداند. حتی آن چه علوم 
مدرن از قبیل رایانه و تجهیزات جدید چه 
در پزشکی و ســایر علوم و فناوری های 
نوین، فضایی و... حاصل تجربه و تکمیل 
نظریات و آموزه های پیشینیان است که از 
شــرق تا غرب عالم نتیجه خشــت روی 
خشت گذاشتن پژوهشگران و دانشمندان 

از هزاره های گذشته تاکنون است.
از ســویی برخی از ابعاد میراث فلســفی 
شــیخ الرئیس بــا وجود گذشــت هزار 
ســال، به اذعــان اندیشــمندان ایرانی و 
خارجی همچنــان بالنده و زنده اســت 
استدالل های فلســفی شیخ گره گشای  و 

مشکالت منطقی و فلسفی بویژه در دنیای 
اسالم است.

میراث پزشــکی شــیخ نیز کــه تنها یک 
کتابش به نام قانــون، بیش از یک میلیون 
واژه است؛ با وجود گسترش حیرت انگیز 
پزشــکی مدرن، باز هــم خواهان دارد و 
مخصوصا در پیشــگیری و بهداشــت با 
همخوانی  پزشــکی  نظریات  جدیدترین 

دارد.
قسمتی از رویکرد پزشکی جهان، بیش از 
چهار دهه است که به سمت احیای طب 
سنتی "چه ایرانی و چه چینی و..." جهت 
گیری کرده اســت و با اســتفاده از ابزار 
تشــخیصی مدرن، طبابــت در این حوزه 

رونق دوباره گرفته است.
البته منکر ضعف طب سنتی در تشخیص 
و  بیماری هــای صعب العالج  و درمــان 
یا جدید نیســتیم و این ادعــا را که همه 
درمان ها توسط این طب قابل انجام است، 

قابل دفاع نمی دانیم.
بلکه معتقدیم طب مدرن بایســتی آن چه 
از پزشــکی پیشــینیان و نیــاکان به ارث 
رســیده اســت را با محک تجربه و گذر 
از امتحان های پزشــکی، مفید و اثرگذار 
تشــخیص می دهد؛ به کمک بگیرد و به 
یک باره همه میراث طب نیاکان را تحقیر  

کوچک نشمارد.
۲-  اما منظور ما از مباهات به گذشتگان، 
تفاخر منفی نیست. بالیدن به استخوان های 
مردگان رسم عرب های جاهلی بود و مراد 
ما از افتخار به گذشتگان استفاده از میراث 
معنوی آنان و الگــو گرفتن از آموزه های  

برجای مانده از دانش و بینش آنهاست.

اگر ما امروز به ابن ســینا می بالیم بخاطر 
خدمــات علمــی وی در جهــت رفاه و 
آســایش بشریت اســت که میراث او در 
پزشکی، جان هزاران هزار انسان را نجات 
داده اســت و نجات و اشارات او، شفا و 
راهنمای نظر و عمل جوامع  و نسل های 

بسیاری شده است.
او را از این رو می ســتاییم که با ذهن وقاد 
خویش گره گشــای بسیاری از مشکالت 
بشری شده اســت و در گسترش علم از 

شرق تا غرب عالم مؤثر بوده است.
3-  و امــا همدان؛ که تاریخش با حضور 
مفاخــر فرهنگی و علمی در مقایســه با 
دیگر شهرهای کهن جهان، سر به آسمان 
می ســاید؛ میزبان آرامــگاه حجت الحق، 

بوعلی است.
و چــه افتخاری باالتر از این که بزرگترین 
فیلســوف جهان اسالم و بلکه جزو نوادر 
دانشــمندان در همــه تاریخ بشــریت و 
پزشــک حاذق و نامدار همه اعصار، در 

این خاک آرمیده است.
پس نیکو آن اســت که ابن سینا را بیش  از 
پیش تکریم و تعظیم کنیم و از مرده ریگ 
او اســتفاده کنیم و قبل از هر شهر و دیار 
دیگری برای معرفی و گام نهادن در مسیر 

علم و آثار او اقدام نماییم.
ابن ســینا، برنــد فرهنگــی و علمی همه 
اعصار اســت و نمونه هایــی چون او به 

کمتر از انگشتان دو دستند.
اگر در رقابت های فرهنگی که بدون اراده 
ما به شدت و حّدت در حال انجام است؛ 
می خواهیم از قافله توسعه عقب نمانیم به 
پشــتوانه هایی چون ابن سینا و باباطاهر و 

میر ســیدعلی و دیگر عالمان و متفکران 
این دیار، نباید پشت کنیم.

ایســتادن در کنار آرامگاه بوعلی و گرفتن 
ایــن نماد خردورزی  با  عکس یادگاری 
و علم پــروری، ما را به ســرعت نور در 

رقابت های تبلیغاتی به پیش می برد.
اگر تاکنون نتوانسته ایم از این برند تابناک 
اســتفاده شایســته ببریم، غافل بوده ایم و 
ضــرر کرده ایم؛ در حالی کــه از عظمت 

شیخ چیزی کم نشده است.
ســخن پایانی: در آستانه روز بزرگداشت 
ابن ســینا در اول شهریور، که روز پزشک 
و روز همدان نیز نامگذاری شــده است؛ 

سخن تلخ بر زبان نمی آورم.
اما شایســته نیســت فقط در شعار درجا 
بزنیم و قول و وعده هایی که برای نشــر 
آثار و رســاله های شیخ در یک دهه پیش 
گفته ایــم، روزی زمین بمانــد و بر روی 

کاغذ.
وقت گالیه نیســت؛ اما نباید رگ گردن 
قوی کنیم و بگوییم چرا ترکیه ابن سینا را 
تصاحب کرد و چرا امارات ُربات ابن سینا 
ساخت و چرا ایتالیا الهیات شفای بوعلی 

را تصحیح کرد؟!
با صحبت و شــعار و وعده، کاری پیش 
نمی رود. چاپ و نشــر آثار بوعلی، هم 
پــول و اعتبار شایســته می خواهد و هم 
زمان بر است؛ چیزی که متاسفانه در دایره 
حوصله و صبر سیاست مداران و مدیرانی 
که مسئولیتشــان کوتاه است، نمی گنجد. 
مردی می باید از تبار علم تا این بار گران را 
به مقصد برســاند و برای این جهد علمی 

اعتبار و هزینه کند. منتظریم. همین.

يادداشت 

در دفاع از میراث شیخ الرئیس

مسئوالن همدان برند"ابن سینا" را دست کم گرفته اند
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خبر گزارش

گوجه کاران اسدآبادی نیازمند حمایت هستند

 معاون فرماندارشهرســتان اسدآباد گفت: با هر ظرفیت و توانی که داریم باید کمک کنیم گوجه کاران 
اسدآبادی متضرر و ناراضی نشوند.

 یزدان آزرمی در کارگروه تنظیم بازار شهرســتان اســدآباد، اظهار کرد: شهرستان اسدآباد یکی از مهمترین 
قطب های تولید گوجه فرنگی بوده که امســال ۱300 هکتار از اراضی کشــاورزی منطقه به کشــت این 
محصول اختصاص یافته و براساس پیش بینی ها بیش از ۷0 هزار تن گوجه فرنگی از اراضی موجود گوجه 
فرنگی محصول برداشت خواهد شد.وی با  اشاره به نگرانی و نارضایتی کشاورزان گوجه کار اسدآبادی از 
قیمت پایین گوجه فرنگی برای فروش به بازار تصریح کرد: در حال حاضر قیمت گوجه فرنگی بین ۷00 

تا ۱000 تومان اعالم شده که این قیمت دارای نوسان بوده و کشاورزان را نگران کرده است.
آزرمی خاطرنشان کرد: با توجه به همین امر، دولت برای حمایت از کشاورزان از طریق ادارات مربوطه از 

جمله  تعاون روستایی در رابطه با خرید گوجه از کشاورز وارد شده است.
به گزارش ایسنا،وی با اشاره به وجود یک کارخانه رب گوجه فرنگی در شهرستان گفت: سعی بر آن است 
تا گوجه فرنگی تولید شــده امسال با کمک تعاون روستایی توسط کارخانه رب شهرستان خریداری شود 
در غیر این صورت تعاون روستایی برای حمایت از کشاورزان گوجه کار از طریق راهکارهای دیگر باید 

خرید گوجه فرنگی کشاورزان را پیگیر باشد.
مدیر جهادکشاورزی اسدآباد هم یادآور شد: امسال سطح زیرکشت این محصول در شهرستان با افزایش دو 
برابری همراه بوده که یکی از دالیل نوسانات قیمت گوجه فرنگی در شهرستان را می توان این امر دانست.

قبض برق کاغذی از مهرماه امسال 
حذف می شود 

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: از مهرماه امسال قبوض کاغذی 
برق حفظ می شــود و مــردم به صورت پیامکی قبــض برق خود را 

دریافت خواهند کرد.
مدیر شــرکت توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ با بیان این مطلب 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: خوشــبختانه کبودراهنگ یکی از 
شهرســتان های پیش رو در این زمینه بوده است و بیش از ۹0 درصد 
مشترکین برق برای دریافت پیامک قبض برق ثبت شماره تلفن همراه 

شده اند.
علی هایل همدانی افزود: ما این طرح را از مرداد ماه امســال به عنوان 
پایلوت اســتان شــروع کردیم و از 4۲ هزار و 885 مشترک برق به 8 
هزار مشــترک به صورت پیامکی قبض برق ارسال کردیم و از تعداد 
اندک مشــترکین که تاکنون به هر دلیلی موفق نشــدند شماره تلفن 
همراه خود را به اداره برق اعالم کنند تقاضامندیم که هر چه ســریعتر 
شــماره تلفن خود را اعالم کنند تا به صــورت پیامک قبض خود را 
دریافــت کنند در غیر این صــورت نمی توانند قبض دریافت کنند و 
بــا پرداخت نکردن هزینه مصرفی برق جریمه، اخطار به قطع برق  و 

دیگر مشکالت را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: مشــترکینی که هنوز شماره تلفن همراه خود را به اداره 
برق اعالم نکرده اند می توانند در کبودراهنگ با شــماره 35۲۲۲۱80 
بخش گل تپه 353۲8۲55 بخش شیرین سو 53۶3۷3۷ تماس حاصل 
نمایند و تا آنها نیز بتوانند قبض برق را از طریق پیامک دریافت کنند.

هایل همدانی خاطرنشان کرد: ۷ میلیارد و ۶00 میلیون تومان اعتبار از 
منابع داخلی برای شهرســتان کبودراهنگ در نظر گرفته شده وتاکنون 
3 میلیــارد و 400 میلیون تومان پروژه اجرایی شــده و مابقی نیز در 
حال اجرا اســت که در مواردی چون افزایش قدرت سیستم، اصالح 
شبکه، تبدیل سیســتم به کابل، افزایش پایدار شبکه، روشنایی معابر 

و... هزینه می شود.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: جهت تقویــت و رفع ضعف ولتاژ 4 
ترانس در شیرین ســو، ۲ ترانس در کبودراهنــگ و 5 ترانس نیز در 
گل تپه نصب شده و خواهد شد و در ۶ ماهه اول امسال روشنایی معابر 
روشنایی شهرستان بیش از دو بار سرویس شده اند و در صورت نیاز 

برخی روشنایی ها بیشتر سرویس شده اند.

ضرورت نصب دستگاههای توزین 
در حال حرکت در محورهای مواصالتی

 نصب دستگاههای توزین در حال حرکت در محورهای مواصالتی 
استان به ویژه مالیر ضروری است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان در نشست خبری 
و در جمع خبرنگاران گفت:اقتصاد کشــور به واسطه داشتن راههای 
خوب،شکوفا می شــود،به همین دلیل باید ضریب ایمنی را در جاده 
هــا باال ببریم .کامیون ها و تریلی ها باید با وزن مجاز بار،در جاده ها 
رفت و آمد کنند.باید جاده ها و راهها به سیســتم و فناوری هوشمند 

مجهز شوند.
مصطفــی پناهنــده در ادامــه اظهــار کــرد: بــه طــور میانگیــن ســاالنه 
ــطح  ــای س ــداری راهه ــظ و نگه ــه حف ــان هزین ــارد توم ۱00 میلی
ــار و علــل تصادفــات در جــاده  اســتان اســت گفــت: بیشــترین آم
ــاز  ــر مج ــرعت غی ــت س ــه عل ــی ب ــدان واژگون ــتان هم ــای اس ه

ــزارش شــده اســت. گ
وی با تاکید براینکه مردم باید با ســرعت مطمئنه در جاده ها حرکت 
کننــد تا آمار واژگونــی تصادفات کاهش یابد گفــت : باید فرهنگ 

ترافیکی در بین مردم نهادینه شود.
پناهنــده افزود:راهها یکی از ســرمایه های ملی محســوب شــده و 

زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور هستند.
وی در پایان گفت:در سطح استان بیل مکانیکی نداشتیم که با پیگیری 
های صورت گرفته معاون وزیر راه قول تامین بیل مکانیکی را دادند.

ورود نخستین قطار گردشگری به مالیر 
 مالیر - سحر یوسفی - خبرنگار همدان پیام : تور قطار گردشگری 
مالیراز تهران همزمان با عید سعید غدیرخم و اختتامیه جشنواره شهر 
ملی منبت ساعت ۱0:30 صبح روز سه شنبه به مالیر رسید و گردشگران 
با شربت ، شیرینی ،اسپند وبا اجرای ساز و دهل به گرمی مورد استقبال 

قرار گرفتند .
شادی سادات میرحسینی خانمی جوان و پرانرژی که با قطار گردشگری 
به مالیر آمده بود گفت: به کشــورهای مختلف ســفر کرده ام و اکنون 
تورهای ایران گردی ام را شروع کردم ، مالیر را به شهری که انگورش 
در جهان معرف است می شــناختم ، از طرف آژانس مسافرتی حامی 

گشت درود به این تور دعوت شدم وبا اشتیاق به این سفر آمدم .
میرحســینی در ادامه گفت: به ایستگاه راه آهن که رسیدیم و به سمت 
شهرحرکت و وارد شــهر که شدیم به قدری زیبایی ها و تمیزی شهر 
چشمم را گرفت و لذت بردم که احساس کردم در یک کشور خارجی 
هســتم . وی در خصوص قطار گردشگری گفت: سفر بسیارخوب و 
راحتی بود ، اینگونه سفرهای گروهی بسیار لذت بخش است و به دامنه 

تجربیات انسان افزوده می شود.
کمالی یکی دیگر از گردشــگرانی که با قطار گردشگری به مالیر آمده 
بود به خبرنگار ما گفت: به تورهای گردشــگری عالقمندم و از زمانی 
که بازنشسته شدم مجال سفر پیدا کردم ، تبلیغات مبل و منبت مالیر را 
از تلویزیون دیده بودم بود مشتاق سفر به مالیر و بازدید از جاذبه های 
گردشگری و شرکت در فستیوال مبل شدم . وی مالیر را  شهری تمیز ، 

زیبا، با آب و هوای عالی و مردمانی خونگرم توصیف کرد.  
محمد سینا که همراه برادر و دوست خود به مالیر آمده بود هر سه نفر 
پزشکان اراکی بودند که می گفتند به مالیر زیاد سفرکرده اند اما دوست 
داشــتند با تور قطار گردشگری همراه شوند و سفر با این روش را نیز 
تجربه کنند . آن ها بیان کردند ســفر خوب و راحتی بود اما تبلیغات و 
اطالع رسانی را ناکافی می دانستند . رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دستی 
و گردشگری مالیر در گفتگو با همدان پیام با بیان اینکه با پیگیری های 
انجام گرفته و همکاری بخش خصوصــی  و دفاتر خدماتی و آژانس 
های مســافرتی روز سه شنبه ۲۹ مرداد نخستین قطار گردشگری وارد 
شهرستان مالیر شد گفت: گردشگران در این تور یکروزه از جاذبه های 
گردشگری بی نظیر مالیر مانند موزه لطفعلیان ،بازار سنتی ، پارک سیفیه 

، مقبره سیف الدوله ،بام مالیر، مینی ورد و بازار مبل  دیدن کردند.
ابراهیم جلیلی با اشاره به برگزاری جشنواره شهر ملی منبت از عید قربان 
تا عید غدیر افزود: رویدادهای و جشنواره های  متنوعی در مالیر برگزار 
می شود ، با استفاده از اطالع رسانی این رویدادها می توانیم گردشگران 
بیشــماری را جذب کنیم و ظرفیت های مختلف گردشگری و صنایع 

دستی مالیر را به نحوی بهتری معرفی کنیم.
وی مزیت گردشگری ریلی را در امنیت قطار و ایمنی سفر ،رفاه مسافرین 
و مقرون به صرفه بودن عنوان کرد و گفت: خوشبختانه ظرفیت ایستگاه 
راه آهن و قطار در مالیر وجود دارد و با توجه به جاذبه های گردشگری 
مالیر سعی می کنیم هفته ایی یک تور قطار گردشگری به مالیر بیاوریم.

جلیلی در ادامه تداوم ورود قطار گردشگری را نیازمند تبلیغات و اطالع 
رســانی قوی و استقبال گردشگران دانســت و افزود: این تور توسط 
بخش خصوصی و به صورت چارتری برگزار می شــود بدون تردید 

اگر استقبال نشود و صرفه اقتصادی نداشته باشد ادامه دار نخواهد بود.
وی اظهار کرد: در ســنوات گذشته در زمینه جذب گردشگر اقدامات 
مؤثری انجام نگرفته است و بیشتر مســافر و گردشگردان را به خارج 
از شــهر هدایت می کردیم اما امروزه در صددیم با مساعدت مسئولین 
و همــکاری بخش خصوصی مالیر را از معبر گردشــگری به مقصد 

گردشگری مبدل کنیم.
رئیس میراث فرهنگی ، صنایع دســتی وگردشــگری با اشاره به اینکه 
آژانس های مسافرتی مالیر در حوزه تورهای زیارتی فعالیت می کنند 
ودر جذب گردشــگر موفق نبوده اند ابــراز امیدواری کرد با ورد قطار 
گردشگری و ارتباط گیری با آژانس های مسافرتی تهران و سایر استان 
ها همچنین بکارگیری نیروهای متخصص ، آژانس ها در این زمینه اقدام 

به جذب گردشگر کنند.

کارت شناسایی ملی به نام محمد نوید کاشانیان 
فرزند محمد به شماره ملی3860021486مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد .

روابط عمومی شرکت توزعی نیروی 
ن ربق استان همدا

مبارک باد

والدت

آگهی مناقصه شماره 131/م

اداره کل بازرسی استان همدان 

مناقصه گزار: اداره کل بازرسی استان همدان 
نوع مناقصه: ارزیابی کیفی به همراه مناقصه عمومی یک مرحله ای 

موضوع مناقصه: عملیات تکمیلی ساختمان اداری اداره کل بازرسی استان همدان 
مبلغ خرید اسناد مناقصه: مبلغ 2/500/000 ریال است به حساب جاری سیبا به شماره 14002364140 بانک مسکن شعبه سعیدیه همدان به نشانی 

همدان، خیابان سی متری سعیدیه
تاریخ فروش اسناد مناقصه: ساعت اداری از تاریخ 98/6/2 لغایت 1398/6/7

روش فروش اسناد مناقصه: مناقصه گر می بایست جهت دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه که به صورت یک  عدد لوح فشرده می باشد فیش واریزی 
به همراه معرفی نامه خود را به شرکت مهندسین مشاور هکمتان آب، واحد امور قراردادها تحویل داده و بعد از دریافت اسناد نسبت پرینت و مهر 

و امضای تمامی صفحات اقدام نماید.
مبلغ برآورد: 145/558/123/134 ریال )یکصد و چهل و پنج میلیارد و پانصد و پنجاه و هشت میلیون و یکصد و بیست و سه هزار و یکصد و سی 
و چهار ریال( بر اساس فهرست بهاء ابنیه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی سال 1398 )هر گونه مطالبات مربوط به این پیمان را از محل اسناد 

خزانه اسالمی می باشد(.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 4/900/000/000 ریال )چهار میلیارد و نهصد میلیون ریال( 

می باشد که باید مطابق با جدول شماره 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/9/22 تهیه و ارائه شود.
تاریخ تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت 9/30 صبح روز شنبه 1398/6/23 

محل تحویل پاکات مناقصه: دبیرخانه اداره کل بازرسی استان همدان به نشانی همدان، خیابان مهدیه، ساختمان شیشه ای، اداره کل بازرسی استان همدان 
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: پیشنهادهای واصله در روز یکشنبه 1398/6/24 در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود )پاکات شرکت هایی که 

حائز امتیاز الزم ارزیابی کیفی شده اند بازگشای می شود(
مدت انجام کار: 18 ماه شمسی از تاریخ ابالغ قرارداد توسط کارفرما 

شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه: مناقصه گر می بایست دارای گواهی صالحیت پایه 4 در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه  ریزی 
باشد.

مستندات شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه به ترتیب مندرج در اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی می بایست ارائه شود در صورت عدم ارائه هر یک 
از مستندات فوق الذکر، پیشنهاد مالی مناقصه گر بازگشایی نخواهد گردید.

)م.الف821(

 مالیــر - خبرنگار همدان پیام : ســومین 
جشنواره" مالیر شهر ملی منبت" از عید قربان 
تــا عید غدیر برگزار و بــه کار خود پایان داد 
. اختتامیه جشــنواره با حضور هنرمندان ملی 
در برنامه شــب فیروزه ای و در فضایی شاد و 
مفرح در پارک سیفیه برگزار شد.در این آئین 
که معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی 
، صنایع دســتی و گردشــگری و مســئولین  
شهرســتان مالیر حضور داشتند با استقبال بی 

نظیر مردم و گردشگران همراه بود.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در حاشیه اختتامیه 
با اشــاره به ثبت جهانی 8 شهر و ۲ روستای 
ایران بیان کرد: ایران از لحاظ جهانی شدن بر 
سکوی نخست دنیا تکیه زده است ، امیدواریم 
باردگر بتوانیم با ثبت منبت مالیر اقتدار خود را 

در صنایع دستی به دنیا نشان دهیم .
پویا محمودیان هدف از بازدید شهر ملی منبت 
را بررسی روند پرونده جهانی شدن بیان کرد 
و گفت: در آینده ایی نه چندان دور حامل پیام 

خوش ثبت جهانی منبت مالیر خواهیم بود.
وی ادامه داد: از زمانی که در دومین شــورای 
راهبردی معاونت صنایع دستی سازمان میراث 
فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، مالیر به 
عنوان شهر ملی منبت ثبت شد تمامی مسئولین 
، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و 
هنرمندان منبت کار این شهر همت گماردند تا 

شهر را جهانی کنند.
وی جهانی شدن منبت مالیر را مستلزم داشتن 

زیرســاخت هایی در این حوزه عنوان کرد و 
افــزود: بعد از آخرین بازدید ، امروز شــاهد 

تحوالت خوشایندی در این زمینه بودیم.
محمودیان ملی شــدن منبت مالیر را عاملی 
برای هویت بخشی این هنر برشمرد و افزود: 
ملی شــدن وجهانی شدن ها گامی در راستای 
برند سازی ، یاد آوری داشته ها و قدر دانستن 

سرمایه های ماست.
وی ابراز امیدواری کرد : در ســالی که رونق 
تولید نامگذاری شــده است ، صنایع دستی و 

هنرهای سنتی نقش مهمی در مبحث اشتغال 
، ارز آوری و ترویج مسائل فرهنگی و هنری 

ایفا کند.
فرمانــدار مالیر نیز در این آئیــن بابیان اینکه 
وضعیت ویژه و مطلوبی از لحاظ مبل و منبت 
و حوزه کشاورزی در مالیر وجود دارد گفت: 
5 هــزار کارگاه کوچک و بزرگ مبل و منبت 
با اســتادکاری ۹ هزار هنرمند در شهرســتان 
مشــغول به فعالیت هستند که حدود ۲0 هزار 
اشتغال مســتقیم ایجاد کرده اند از طرفی 53 

کشور دنیا هســتیم که موفق شدیم محصول 
کشاورزی انگور را نیز ثبت جهانی کنیم.

قدرت ا...ولدی تصریح کرد: شهرستان مالیر 
در غرب کشــور از لحاظ ملی و جهانی شدن 
در صدر شهرســتان ها قرار گرفته است و در 

مهرماه منبت مالیر نیز جهانی خواهد شد.
وی در پایان برگزاری جشنواره مبل و منبت را 
بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از سراسر 
کشور در این جشنواره شرکت و از نمایشگاه 

های مبل و منبت مالیر بازدید کردند.

جهانی شدن منبت مالیر گامی در نمایش اقتدارایران در صنایع دستی دنیا

سومین جشنواره شهر ملی منبت 
به کارخود پایان داد

فیض ا... مظفرپور  «

  همزمــان بــا عید غدیر ســالروز اتمام 
نعمت و اکمال دیــن عید بزرگ والیت که 
بزرگترین اعیاد اســالمی به شــمار می رود 
به همت مســجد سیدالشهداء شهرک شهید 
مدنی مراسم جشن عید امامت و والیت در 
بوستان شهید مدنی که در جنب مسجد واقع 
است با حضور گسترده از اهالی والیت مدار 
شهرک مدنی، میهمانانی از سایر مناطق شهر 
و حضور برخی مسئوالن و سیاسیون استان 

و شهرستان همدان برگزار شد.
در ایــن مراســم برنامه های متنوع  و شــادی 
اجــرا گردید کــه از جمله آنهــا می توان به 
خواندن خطبه عقد اخــوت بین حاضرین به 
وســیله حجت االسالم و المســلمین بهرامی 
امام جماعت مســجد سیدالشــهداء همچنین 

جاری کردن خطبه عقــد دو زوج در جایگاه 
مراســم، اجرای ســرود و اهــدای هدایا به 
برخی شــرکت کنندگان با قرعه کشــی که در 
این مراسم حســین افشار فرماندار همدان نیز 

با گرامیداشت عید ســعید غدیر و تبریک به 
حاضرین کمک هزینه ســفر مشهد مقدس به 
تعداد 3 نفر هر کدام به مبلغ 500.000 تومان 
را تقبل نمود. همچنین حمید بادامی نجات به 

نمایندگی از شــورای شهر ضمن تبریک عید 
غدیر تعداد ۱0 جایزه از طرف شورا به مراسم 
اهدا کرد همچنین از طرف دفتر امیر خجسته 
نماینده همدان نیز ۱0 جایزه پرداخت گردید.

همچنین مرتضی کرباسیان از طرف شهرداری 
همدان ضمن تبریک عید سعید غدیر تعداد ۱0 

هدیه به مراسم اهدا نمود.
به گفته بهنام نعمتی مســئول روابط عمومی 
هیأت امنای مســجد سیدالشــهدای شهرک 
مدنی هزینه برگزاری این مراسم از جمله تهیه 
بسته های پذیرایی به وســیله اهالی مسجد و 
خیرین تهیه شده بود که بالغ بر یک میلیون و 

پانصد هزار تومان می گردد.
از نکات قابل توجه این مراسم حضور برخی 
سیاســیون و کاندیداهــای احتمالی مجلس 

یازدهم بود.

جشن غدیر در بوستان شهرک مدنی برگزار شد

مسجد سیدالشهداء اهالی شهرک مدنی را گردهم آورد
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حجاب یک حکم شرعی و 
یک مسئله قانونی است و 
در این زمینه باید در درجه 
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حکومتــی و مدیران آنها 
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دولت و قوه قضائیه در ارائه الیحه حمایت 
از حقوق حیوانات تعلل کرده اند

 رئیس فراکسیون محیط زیســت مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه دولت و قوه قضائیه در ارائه الیحه حمایت از حقوق حیوانات 
تعلل کرده اند گفت که پیش نویس طرح حمایت از حقوق حیوانات 

و منع حیوان آزاری آماده است.
محمدرضا تابش در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به انتشــار فیلمی 
از کشــتن ســگ های ولگرد با روشــی نامتعارف از سوی یکی از 
پیمانکاران شــهرداری تهران گفت: به ضرس قاطع اعالم می کنم که 
دولــت و قوه قضائیه در ارائه الیحه منع آزار حیوانات تعلل کرده اند 
و ایــن تعلل در چنین موضوعی که تــا این اندازه مورد توجه افکار 
عمومی است باعث ایجاد هزینه می شود؛ ما استاد اهمال کاری، تعلل 

و ایجاد هزینه برای کشور هستیم.
وی ضمن ابراز تاســف از تعرض نسبت به حیوانات و آزار و اذیت 
و مثله کردن آنها توسط برخی اشخاص حقوقی و حقیقی گفت: این 
اقدام به شــدت محکوم اســت. در مورد فیلم منتشره هم شهرداری 
گفته که این فیلم مربوط به ســال ۹۶ است و پیمانکار آن عزل شده 
اســت اما به هر حال این موضوع احساســات و افــکار عمومی را 

جریحه دار کرده است.
نماینــده مــردم اردکان در مجلــس بــا بیــان اینکــه مــواردی از ایــن 
قبیــل در شــهرهای مختلــف و در مقاطــع گوناگــون اتفــاق افتــاده، 
افــزود: از چنــد ســال گذشــته و در دولــت اول آقــای روحانــی بــا 
ــب از  ــمن(ها مرک ــاد )س ــردم نه ــازمان های م ــس س ــک مجل کم
هنرمنــدان مطــرح کشــور، حقوقدانــان و بعضــا روحانیــان تشــکیل 
ــا  ــد. م ــت می کنن ــوان آزاری فعالی ــع حی ــه من ــه در زمین ــده ک ش
ــرار  ــم و ق ــاط بودی ــن تشــکل در ارتب ــا ای ــش ب ــد ســال پی از چن
ــا در مجلــس  ــوان آزاری را بدهــد ی ــع حی ــت الیحــه من ــود دول ب
ــه  ــی ک ــه در صورت ــه البت ــم ک ــه کنی ــه ارائ ــن زمین ــی در ای طرح
طــرح ارائــه شــود ایــن احتمــال وجــود دارد کــه شــورای نگهبــان 
بــه دلیــل ایجــاد بــار مالــی بــرای دولــت آن را رد کنــد. بــر همیــن 
ــت  ــت دول ــی وق ــاون حقوق ــا مع ــل ب ــت قب ــان دول اســاس از زم
ــا  ــر ب ــه زودت ــر چ ــه ه ــن الیح ــتیم ای ــم و خواس ــره کردی مذاک
ــا  ــات و ب ــوق حیوان ــه حق ــد ب ــراد عالقمن ــمن ها و اف ــک س کم
ــم مجلــس شــود. نظــر اعضــای فراکســیون محیــط زیســت تقدی

رییس فراکسیون محیط زیســت مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه 
باید مجازات هایی در این قانون لحاظ می شــد قوه قضائیه می گفت 
که ارسال این الیحه باید از طرف این قوه صورت گیرد. البته دستگاه 
قضایی پیشنهادات فراکسیون و فعاالن حقوق حیوانات را پذیرفت و 
گفت که این الیحه در قالب اصالح قانون مجازات اســالمی و ذیل 
ماده ۶۷۹ این قانون مطرح شود که در این باره قدری تاخیر و تعلل 

صورت گرفت.
تابش یادآور شد: تعلل در وضع قوانینی که مورد توجه افکار عمومی 
است باعث می شود کشــور هزینه های سنگینی را متحمل شود. در 
ایــن زمینه هم دولت، هم قــوه قضائیه تعلل کردنــد و من از آنها 
می خواهم این اختالف نظر را حل کنند و الیحه را هر چه ســریعتر 
تقدیم مجلس کنند. در حال حاضر پیش نویس این طرح آماده است 
و ما تنها به دلیل بار مالی طرح منتظر ارائه الیحه از ســوی دولت یا 

قوه قضاییه هستیم.
رئیس فراکســیون محیط زیســت مجلس با اشاره به تاکید اسالم بر 
حمایــت از حقوق حیوانات یادآور شــد: در ســیره و روش پیامبر 
)ص( و ائمه )ع( نیز موارد متعددی از نوع رفتار با حیوانات را شاهد 
بودیم از جمله پیامبــر )ص( در جایی می گوید اگر آبی برای وضو 
دارید و حیوانی هست که ممکن است از تشنگی تلف شود آن آب 
را به حیوان بدهید و خودتــان تیمم کنید. در آیات قرآن نیز حقوق 
حیوانــات و مرتبت اجتماعی و احترام آنهــا مورد تاکید قرار گرفته 
اســت. عالوه بر این مثله کردن حیوانات کاری شیطانی و خسارتی 

بزرگ تعبیر شده است.

الیحه »حذف چهار صفر از پول ملی« 
به مجلس ارسال شد

 رئیس جمهور »حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول 
ملــی« را با قید یک فوریت برای طی تشــریفات قانونی به مجلس 

شورای اسالمی ارسال کرد.
به گزارش فارس، حجت االسالم حسن روحانی الیحه »حذف چهار 
صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی« را با قید یک فوریت برای 

طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد.
با اجرای طرح اصالح نظام پولی در قالب حذف چهار صفر از پول 
ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، نقش این ابزار در نظام-

 های پرداخت کشــور، می یابد. در این راستا، حسن روحانی، الیحه 
اصالح قانون پولی و بانکی کشــور را که در جلسه ۱3 مرداد ۱3۹8 
هیئت وزیران به پیشــنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای طی 

تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
براســاس این الیحه واحد پول ایران به تومــان تغییر می یابد و هر 

تومان برابر ۱0000 ریال جاری و معادل یکصد ریال پارسه است.
برابری پول  های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز 
توســط بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در چهارچوب نظام 
ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ا رزی و عنداللزوم تعهدات کشور در 

مقابل صندوق بین  المللی پول، محاسبه و تعیین می  شود.
دوره گردش مــوازی و اعتبار همزمان "تومان" و "ریال" که در این 
قانون"دوره  گذار" نامیده می شود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه 
جمع  آوری و شرایط خروج اسکناس  ها و سکه های ریال از جریان، 
بر طبق قانون پولی و بانکی کشــور حسب مورد، تعیین یا اجرا می 

 شود.
پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول 
ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.

اراده  مبارزه با فساد وجود دارد
 دبیرکل حزب پیشــروی اصالحات گفت: رشــوه خواری و رانت خواهی 
کامال به یک رســم و روال تبدیل شــده و از پرده بیرون افتاده و برای خیلی 
هــا طمع ایجاد کرده اســت؛ در چنین وضعیتی برخورد کردن با مفاســد یک 
امر ضروری اســت. علی صوفی در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با ضرورت 
پیگیری مبارزه با فســاد در تمام ســطوح اظهار کرد: برای سال ها وجود فساد 
محرز بوده و کســی هم منکر وجودش نبود. از باال تا پایین جامعه همه معتقد 
بودند فســاد هســت و مرتبا در قالب افراد مختلف و در سطوح مختلف بروز 
می کرده اســت. جامعه هم نسبت به فساد حساسیت خود را از دست داده بود 
و دیگر برای مردم ارقام باالی فســادی که اعالم می شد تعجبی نداشت. وقتی 
در این حد فساد بروز پیدا می کند هشداری است برای همه ؛چراکه حتما تاثیر 

مخرب خود را خواهد گذاشت.

عده ای ماموریت دارند در جریان اصالحات 
شکاف بیندازند

 رئیس فراکسیون امید رمز موفقیت گفتمان اصالحات انسجام و همبستگی 
دانســت و گفت: به نظر می رســد ماموریت عده ای محدود در داخل جریان 
اصالحــات شــکاف انداختــن در داخل این جریــان اســت از همه فعاالن 
اصالح طلب درخواســت می کنم به خاطر حفظ گفتمان اصیل اصالح طلبی از 
طرح مطالبی که باعث ایجاد دو دستگی در خانواده اصالحات می شود پرهیز 
کنند.محمدرضا عارف گفت: اگر بخواهیم مسیری که آغاز کردیم را ادامه دهیم 
هیچ راهی جز وحدت، انسجام و کوتاه آمدن از منافع فردی و گروهی نداریم.

وی در ادامه افزود: معتقدم راهی که از سال ۹۲ آغاز کردیم راه درستی بوده و مردم 
نیز همراهی خوبی در این مسیر با گفتمان اصالحات داشتند و رای معناداری که به 

آقای روحانی دادند بر اساس حمایت جریان اصالحات از وی بود.

روسیه خواستار پایان سیاست تحریم آمریکا 
علیه ایران شد

 معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد، خواستار پایان دادن به سیاست 
تحریم و تهدید آمریکا علیه ایران شد و گفت که نمی توان خواستار مذاکره با تهران 
بود و همزمان، با اعمال تحریم و تحریک آنها را دور کرد.به گزارش ایرنا دیمیتری 
پولیانسکی خطاب به وزیر خارجه آمریکا افزود: آقای پومپئو ، ما خیلی با دقت به 
صحبت های شما گوش فرا دادیم ، حتی از همکارانم خواستم کلمه به کلمه را دقت 
کنند، زیرا واقعاً خیلی به گفتار شما بستگی دارد.پولیانسکی با بیان اینکه همچنین 
متوجه شدیم که درباره خلیج فارس بسیار و عاطفی صحبت کردید، اظهار کرد: ما 
هم از وضعیت این منطقه بســیار نگران هستیم. تنها تفاوت این است که شما در 
ابتدا ائتالفی علیه ایران ایجاد کرده و این کشور را به اصلی ترین و تقریباً تنها منبع 

مشکالت و نوعی"امپراتوری شر" تبدیل می کنید

دستگیری تفنگداران آمریکایی بسیاری از 
برنامه های دشمن را برهم زد

 جانشین فرمانده کل سپاه گفت: دستگیری تفنگداران آمریکایی در 
نزدیکی جزیره فارسی در زمان نهایی شدن برجام صورت گرفت که 
طرف مقابل ما قصد داشت خباثت های بسیاری به خرج دهد و اقدام 

بازدارنده ما، مانع از اجرای بسیاری از برنامه های آنان شد.
به گزارش ایلنا، علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی، اظهار داشت: پزشک نقشی مهم و کلیدی در جامعه دارد و 
در اهمیت این جایگاه همین بس که تمام اقشــار جامعه با پزشک در 

ارتباط هستند و به خدمات پزشکی نیاز پیدا می کنند.
وی با بیان اینکه پزشــکان  به ویژه پزشــکان فعال در مجموعه های 
درمانی ســپاه رسالت وتکلیف بزرگی بر دوش دارند، افزود: پزشکان 
شاغل در سپاه از دو وجه تکلیف بزرگی بر دوش دارند؛ نخست اینکه 
پاســدار هستند و به فرموده حضرت امام خمینی )ره( پاسداری شغل 
نیست و یک وظیفه است و دوم اینکه این عزیزان پیش از آنکه پزشک 
باشند، حکیم هستند و شخصی که این دو عنوان را دارد، برای خدمت 

خالصانه به مردم احساس مسئولیت می کند.
جانشــین فرمانده کل ســپاه ادامه داد: خدمات خالصانه و گســترده 
تیم های درمانی سپاه در سراسر کشور و بخصوص در مناطق دورافتاده 
و محروم باعث شده تا یک اعتماد عمومی گسترده و معناداری  نسبت 
به سپاه شــکل بگیرد که این یک فرصت و ســرمایه  ای بزرگ برای 

پیشبرد اهداف انقالب است.
وی با اشــاره به توطئه های اســتکبار، تأکید کرد: از چند روز پس از 
پیــروزی انقالب تــا به امروز دشــمنان و بدخواهان همــواره برای 
آســیب رســاندن به انقالب اقدام کرده و در این راه از هیچ تالشــی 
دریغ نکرده اند؛ اما در تمام این ســال ها آنچه که اتفاق افتاد، رشــد و 
توسعه مقتدرانه جمهوری اسالمی و تحقق وعده نصرت الهی به دنبال 

ایستادگی در برابر ظالمان بود.

دعوای یزدی و آملی دعوای روحانیت 
نیست

 یک عضــو مجلس خبرگان رهبری با بیــان اینکه آقای یزدی بر 
خالف آملی اعتقادی حرف می زند حتی اگر درست نباشد تاکید کرد 

که دعوای بین این دو نفر دعوای روحانیت نیست.
آیت ا... هاشــم هاشم زاده هریســی نماینده مردم آذربایجان شرقی در 
مجلس خبــرگان رهبری در گفت وگو با خبرنگار سیاســی ایلنا، در 
واکنش به ســخنان چند روز پیش آیت ا... یــزدی خطاب به آیت ا... 
آملی الریجانی و نامه سرگشاده آملی به او گفت: این دعوا نیز دعوای 
روحانیت نیست دعوای بر سر مسائل مربوط به نظام و انقالب است و 
بهتر است که ما ورود پیدا نکنیم و بگذاریم خودشان مسائل را مطرح 
کنند. هاشــم زاده هریســی با تاکید بر اینکه دخالت در این موضع و 
طرف گیری از شخصی خاص باعث افتادن این آن در مسیری دیگر و 
مسائل جناحی می شود، اظهار داشت: من حرف هیچ کدام از  دو طرف 
را نشــنیده ام، اما آقای یزدی گرچه در برخی موارد نسبت به مسائل و 
در صورت بروز ناراحتی به آن جواب می دهند اما آدم اعتقادی است 

و با اعتقادش سخن می گوید.
وی ادامــه داد: در حال حاضر در مورد آقای الریجانی حرفی می زند 
در صورتی که بــرای خودش و جناحش ضرر دارد اما باز هم حرف 
می زند چرا؟ چون به صورت افراط و تفریطی هر وقت احساس کند 
که باید حرفی را بزند و آن حرف الاقل به نظر خودش درســت باشد 

)در صورتی که حتی اگر اشتباه هم باشد( آن را می زند.

 رهبر معظم انقالب اســالمی با اشــاره به 
لزوم قدرشناسی مسئولین از فرصت خدمت به 
مردم و ضرورت همکاری و هم افزایی قوای 
ســه گانه، »اقتصاد« و »فرهنگ« را دو مسئله 

مهم کشور خواندند
به گزارش ایسنا، حضرت آیت ا... خامنه ای در 
دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، با 
اشاره به لزوم قدرشناسی مسئولین از فرصت 
خدمت به مردم و ضــرورت همکاری و هم 
افزایی قوای ســه گانه، »اقتصاد« و »فرهنگ« 
را دو مسئله مهم کشــور خواندند و با تأکید 
بر توجه کامل مســئوالن به »تولید داخلی« به 
عنوان »کلید اصلی حل مشــکالت موجود« 
نــکات مهمی را دربــاره »رهایی کشــور از 
وابســتگی به درآمد نفت«، »توجــه ویژه به 
بخشــهای پیشــران اقتصادی نظیر مســکن، 
کشاورزی و شرکتهای دانش بنیان«، »ضرورت 
تغییر نگاه به تولید کننده به عنوان رزمنده جنگ 
اقتصادی« و »لزوم جهت گیری و هدفگذاری 
پیشــرفت اقتصادی به سمت تأمین عدالت و 
ریشــه کن کردن فقر« بیان کردند و مسئوالن 
وزارتخانه ها و دســتگاههای مرتبط با مقوله 
فرهنگ را به حساسیت بیشتر و مقابله جدی و 
هوشمندانه با هجوم همه جانبه دشمن به مبانی 

دینی، انقالبی و اخالقی فراخواندند.
ایشان با اشــاره به گذشت شش سال از عمر 
دولت، تأکید کردند: دو سال باقیمانده از دوران 
دولت، مدت زمان کمی نیست و باید به دور 
از گرفتار شــدن در برخی آفات، مسائل مهم 
کشور را »اولویت بندی«، و اولویت ها را یک 

به یک پیگیری کرد.
رهبر انقالب اســالمی یکی دیگــر از آفات 
دولتها در طول ســالهای مختلــف را »گرفتار 
شدن به فروع و حواشــی« دانستند و گفتند: 
دولت در این دو ســال باقیمانده، از حواشی 
و مسائل فرعی که متأســفانه با ظهور فضای 
مجازی، امکان آن بیشتر هم شده است، فاصله 
بگیرد و مسائل اصلی را در اولویت کاری خود 

قرار دهد.
رهبــر انقــالب دو اولویــت اصلی کشــور 
را »اقتصــاد« و »فرهنــگ« برشــمردند و در 
سخنانشــان درباره موضوع اقتصاد با اشــاره 
بــه تأثیرگذاری مشــکالت موجود برطبقات 
ضعیف و متوسط، تولید داخلی را کلید اصلی 
حل این مشــکالت خواندند و افزودند: البته 
به دست آوردن و چرخاندن این کلید در قفل 
مشــکالت اقتصادی آسان نیست اما باید این 

کار را انجام داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای علت نامگذاری 
امســال به نام »رونق تولیــد« را توجه به 
پیش بینی ها درباره افزایش کارشــکنی های 
بیگانگان برشــمردند و خاطرنشان کردند: 
بهترین مقابله با این دشمنی ها، رونق تولید 
است که به فضل الهی در این زمینه حرکتی 
در بخش های مختلف دیده می شــود که 
به نوبه خود نشــان دهنده ظرفیتهای بالقوه 
در سراسر کشــور است، بنابراین مسئوالن 
باید تولید داخلی را اساس کار قرار دهند.

رهبر انقالب اســالمی با تأکیــد بر این که »ما 
معتقد به بستن فضای فرهنگی کشور نیستیم 
اما بــا ولنگاری فرهنگی به شــدت مخالفیم« 
گفتند: ما در شــرایطی هستیم که جبهه مقابل 
ما و دســتگاههای اســتکباری، همه امکانات 
فرهنگــی و هنری خود را بــرای ضربه زدن 
به نظام اســالمی، به کار گرفتــه اند و ما باید 
برنامه ریزی جدی در مقابل این جبهه داشــته 

باشیم.
ــا  ــن ب ــه ای همچنی ــت ا... خامن ــرت آی حض
ــی  ــات ضدفرهنگ ــی اقدام ــه برخ ــاره ب اش
جامعــه،  در  پنهــان  امــا  یافتــه  ســازمان 
افزودنــد: بایــد دســتگاههای فرهنگــی اعم از 
ــات اســالمی،  وزارت ارشــاد، ســازمان تبلیغ
وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت علــوم و 
صداوســیما و حتــی دســتگاههای اطالعاتــی 
ــه شــدت حســاس  ــن مســائل ب ــر روی ای ب

ــند. باش
ایشــان یکی از نکات مهــم در عرصه امور 
فرهنگــی را نقــش مدیران ارشــد و مدیران 
میانی دســتگاهها برشــمردند و تأکید کردند: 

اگر مدیــران در خصوص 
مســائل دینی، فرهنگی و 
اعتقادی دستگاههای تحت 
مدیریت خود، علناً مراقبت 
و نقش آفرینی کنند، قطعًا 

تأثیرگذار خواهد بود.
ابراز  انقالب اسالمی  رهبر 
مسئله  به  نســبت  نگرانی 
را،  جامعــه  در  حجــاب 
بجا و صحیح دانســتند و 
کردند: حجاب  خاطرنشان 
یک حکم شــرعی و یک 
مســئله قانونی است و در 
بایــد در درجه  این زمینه 
اول دســتگاههای دولتی و 
آنها  مدیــران  و  حکومتی 
تا براســاس  مراقبت کنند 

قانون عمل شود.
حضرت آیت ا... خامنــه ای، رعایت موازین 
دینــی و ظواهر مذهبی را از جانب مدیران در 
بدنه دستگاهها تأثیرگذار دانستند و گفتند: باید 
حرکت دینی در کشــور تقویت شود که این 
موضوع به پیشرفتهای مادی نیز کمک خواهد 

کرد.
ایشــان در بخش دیگری از ســخنان خود به 
لزوم تعامــل، همکاری و هــم جهتی قوای 

سه گانه اشــاره کردند و با 
تأیید سخنان رئیس جمهور 
مبنی بر ضــرورت هم افزا 
بودن ســه قــوه، افزودند: 
در برخــورد بــا متخلفان 
بایــد منصفانــه و عاقالنه 
و هوشــمندانه عمل شود 
نظارتــی  دســتگاههای  و 
که  کنند  عمــل  به گونه ای 
برداشتهای  آنها  اقدامات  از 
تبعیض آمیز و غرض آلود و 

مچ گیری صورت نگیرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب 
رئیس  روحانی  اســالمی، 
جمهور در سخنانی با اشاره 
به اقدامــات صورت گرفته 
در کمک به آســیب دیدگان 
زلزله کرمانشــاه در ســال ۹۶ و سیل سال ۹8، 
از استمرار خودکفایی در برخی بخشها از جمله 
در تولید گندم خبر داد و خاطرنشان کرد: به رغم 
تحریمها، در ذخیره و تأمین کاالهای اساسی در 

شرایط خوب و اطمینان بخشی قرار داریم.
روحانی با اشــاره به نوسانات در بازار کاال و 
ارز در سال گذشته، گفت: با وجود تالشهای 
همه جانبه آمریکا برای جلوگیری از صادرات 
و واردات کاال، توانستیم در بازار تعادل و ثبات 

ایجاد کنیم.
رئیس جمهور با تجلیل از صبر و مقاومت ملت 
ایران در برابر فشــارها گفت: امروز در سطح 
جهانی امریکا به عنوان یک پیمان شکن منزوی 
شناخته می شــود و از لحاظ حقوقی، اولین 
بــار در دو نوبت امریکا را در مجامع حقوقی 

جهانی محکوم کردیم.
رئیس جمهور، تحریمهــای آمریکا را اقدامی 
تروریستی دانســت و خاطرنشان کرد: امروز 
امریکا دست به تروریسم اقتصادی علیه همه 
ملت ایران و کــودکان و زنان و مردان ایرانی 

زده است.
روحانی با اشــاره به گامهــای متقابل ایران 
در کاهــش تعهدات برجامی گفت: مســیر 
صحیح و درســتی را در کاهــش تعهدات 
انتخاب، و تأکید کرده ایم صبر ما حدی دارد 
و در برابر بی تعهــدی آنها نمی توانیم تعهد 
بپذیریم.رئیس جمهور با بیان اینکه اگر  کامل 
مذاکرات با ۱+4 موفق باشد می تواند شرایط 
را عــوض کند، گفت: اگــر گفتگوها ناموفق 

باشد، به مسیر خود ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهــور سیاســت دولــت را فروش 
فــرآورده های نفتی به جای فروش نفت خام 
اعالم کرد و افزود: برای این کار پاالیشــگاه 
های موجود را توســعه داده و پاالیشگاه های 

جدید ایجاد خواهیم کرد.

در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت

رهبر انقالب: توجه به »تولید داخلی«
کلید اصلی حل مشکالت است

■ معتقد به بستن فضای فرهنگی نیستیم
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شیوه تربیت فرزند در نگاه امام کاظم )ع(
علی حیدری «

 بنا بر روایات شــیعی، امام موسی الکاظم علیه السالم در بیستمین 
روز از ماه ذی الحجه ســال ۱۲8 ه.ق دیده به جهان گشــود. هفتمین 
ستاره تابناک آسمان والیت و امامت دارای فضایل اخالقی گوناگونی 
بودند که یکی از برجسته ترین آن فضایل فروخوردن خشم خود است 
که بر همین اســاس به »کاظم« مشهور شدند. در این مجال می کوشیم 
به یکی دیگر از خصلت های اخالقی آن امام همام یعنی شیوه تربیت 

فرزند اشاراتی داشته باشیم.
امام کاظم)ع( بر اساس آموزه های اسالمی برای فرزند حقوقی قائل بود 
که یکی از اولین های آن، انتخاب نام نیک است. ایشان این کار را یکی 
از نخستین کارهای نیک پدر برای فرزند می داند. موسی بن بکر از امام 
کاظم )ع( نقل می کند که فرمود: »اولین کار نیک پدر برای فرزند این 

است که نام نیکو برایش انتخاب نماید«. 
در این مطلب تردیدی نیست که نخستین آموزشگاه تربیتی هر کودکی 
در خانواده است و از همین جاست که پایه های تربیتی کودک بنانهاده 
می شود. بنابراین اگر والدین در تربیت کودک اهتمام ورزند، می توان 
امید داشــت که درصحنه اجتماع نیز به حقوق دیگران احترام گذارده 
و فرد شایسته ای برای جامعه شــود. یکی از یاران امام کاظم)ع( نقل 
می کند: موسی بن جعفر فرزند خود علی را »رضا« نامید و هر زمان که 
نــام او را بدون خطاب به او بر زبان جاری می کرد، می فرمود: بگویید 
فرزنــد من رضا، نزد من بیاید و بــه فرزند خود »رضا« چنین گفتم و 
فرزنــد من رضا چنان گفت. هرگاه آن جناب را مخاطب قرار می داد، 

می فرمود: »یا ابالحسن«.
همچنین یکــی از یاران امام کاظم)ع( نقل می کند که بر موســی بن 
جعفر)ع( وارد شــدم، درحالی که فرزندش علی)ع( در کنارش نشسته 
بود و او را می بوسید. می فرمود: »پدر و مادرم فدای تو باد، چقدر بوی 
تو خوشــبو و پاکیزه اســت و چقدر خلقت تو پاک و طاهر است و 

چقدر فضل تو ظاهر است«.
یکی از وظایف اخالقی پدرومادر در قبال فرزندان خویش این است 
که بین آن ها عدالت را برقرار کنند و در رفتارهای محبت آمیز به آن ها 
تبعیضی نباشــد. امام کاظم)ع( از پدرانش چنین نقل می کند: »مردی 
یکی از دو فرزند خود را بوســید و دیگری را رها کرد. رســول خدا 

)ص( با ناراحتی فرمود: چرا بین آن ها به مساوات رفتار نمی کنی؟«.
البته به نظر می رســد بر اســاس آموزه های اسالمی، عدالت به معنای 
تساوی نیست و گاهی برقراری تساوی به نوعی زیر پا گذاشتن عدالت 
است. در خصوص نحوه برخورد با فرزندان نیز می توان با تفاوت های 
بجا و منطقی، حس رقابت ســالم را در آن ها تقویت کرد و موجبات 
پیشــرفت فرزنــدان را فراهم نمود. امام کاظــم )ع( در مواردی میان 
فرزندانش تفاوت قائل می شــد. رفاعه از حضرت موســی بن جعفر 
)ع( پرسید: »ای فرزند رسول ا... )ص(، مردی چند پسر دارد؛ آیا برتر 
شمردن یکی بر دیگران، درست است؟ امام)ع( پاسخ داد: »بلی، مانعی 
ندارد؛ زیرا پدرم حضرت صــادق )ع( مرا بر عبدا...، برادر بزرگ ترم 

ترجیح می داد.« 
البته ناگفته پیداست که تفاوت نهادن میان فرزندان امری بسیار حساس 
اســت و ظرافت های خاصی را می طلبد. این نحــوه برخورد اگر بر 
اساس آگاهی و دقت کافی نباشد، نتیجه عکس داشته و آثار زیانباری 

خواهد داشت.
*منابع:
کلینی، الکافی
نوری، مستدرک الوسائل
ابن بابویه، عیون اخبار الرضا علیه السالم

نظارت بر آمبوالنس های خصوصی
 افزایش می یابد

 معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور از افزایش نظارت ها 
بر آمبوالنس های خصوصی خبر داد.

به گزارش ایسنا، حسن نوری درباره افزایش نظارت بر آمبوالنس های 
خصوصی اظهار کرد: نظارت  بر آمبوالنس های خصوصی که گفته شده 
بعضی هنرپیشــه ها و معلمان کنکور برای فرار از ترافیک پایتخت از 
آن ها استفاده می کنند، تشدید می شود. قطعا در تمام حوزه ها تخلفاتی 
انجام می شــود بنابر این در این زمینه تمهیداتی را برای جلوگیری از 

تخلفات احتمالی آمبوالنس های خصوصی اندیشیده ایم.
وی درباره یکی از مهم ترین تمهیدات اندیشیده شده، گفت: یکی از مهم ترین 
تمهیدات، برچســب ســالمت آمبوالنس های خصوصی بود، یعنی اگر 
آمبوالنس های خصوصی شرایط و ضوابط فنی و عملیاتی را رعایت کنند 
برچسب سالمت دریافت می کنند، همچنین اگر پس از دریافت برچسب 
نیز تخلفاتی توسط آمبوالنس های خصوصی انجام شود، برچسب سالمتشان 

باطل شده و دیگر اجازه فعالیت نخواهند داشت.
معــاون فنی و عملیات اورژانس کشــور که در یک برنامه تلویزیونی 
صحبــت می کرد، افزود: اگر تخلفی اتفاق بیفتد قطعا به صورت جدی 

با آن برخورد خواهد شد.

آوای لرستان: سیستم خوب یا انسان خوب مسأله کدام است؟
 هر کدوم بسته اینترنتی بیشتری داشته باشن

همشهری: تور شکست تحریم 
 احتماأل از پشت بام بورس افتاده  ؟!

زنگان امروز: ۷ خودرو از بازار خداحافظی می کنند
 میرن خارج  

اعتماد: متهم دهه هفتاد در دسترس نیست
 رفته از دهه 100 تبصره جدید بیاره 

فریاد نهاوند: کاسبان قیصریه از آینده شغلی شان نگرانند
 با تدبیــر و امیدی که در جامعه موجود اســت جای نگرانی 

نیست!!
صدای زنجان: بازار چای دم کشید

 اگر زود دم بکشه ایرانی نیست 
همشهری: چاقی بیخ شکم نوجوانان 

 باز هم چیپس و پفک رکورد شکست !!
ایران: موسیقی ما یک هنر بی رسانه است 

 منظور ضعیف بودن صدای میکروفن یا باندها؟؟!
صدای زنجان: حال ناخوش دارو 

 به نظر باید بره پیش اطبای سنتی !!
همدان پیام: راهیابی شناگران تویسرکان به رقابت های استعدادهای برتر 

 اگر ریل این راه نشکسته باشه خوبه 
کیهان: مشکالت موجود راه حل داخلی دارد

  جیب ها رو کوچک بدوزید  
همشهری: افزایش شکاف قیمت زمین و آپارتمان 

 بدون شرح 
صدای زنجان: مشق فرهنگ ایرانی با نوشت افزار خارجی

  حذفش کن نیاز به نوشتن نباشه 
اعتماد: رتبه های برتر کنکور از سربازی معاف نمی شوند 

 آشن نخورن که مقاوم نمیشن 
همدان پیام: پاسی ها در تهران اردو می زنند 

 خواهشأ مهارت ها شونو تو تهران جا نذارن

حمایت از ایده های برتر حوزه آسیب های 
خانواده

 جشــنواره خانواده رضوی با هدف کاهش آسیب های خانواده و 
حمایت از ایده های برتر این حوزه برگزار می شود.

 جشــنواره خانــواده رضــوی بــا هــدف کاهــش آســیب های 
ــدان  ــورد و عالقمن ــد خ ــه کلی ــه گان ــای س ــواده در محوره خان
آدرس  بــه  جشــنواره  ســایت  بــه  را  خــود  آثــار   می تواننــد 

www.khanevadehRazavi.ir ارسال کنند.
ستاد اطالع رسانی این جشنواره اعالم کرد : جشنواره خانواده رضوی 
در بنیاد کرامت امام رضا )ع(   تحت اشــراف آســتان قدس رضوی 
طراحی شده اســت تا از ایده ها و تجربیات موفقی که تاکنون توسط 
کنشــگران اجتماعی یک منطقه در جهت کاهش آسیب های خانواده 

طرح ریزی و یا اجرا شده است، حمایت کند.
به گزارش مهر، بدین ترتیب از همه کنشــگران اجتماعی دغدغه مند 
در موضوع خانواده که نســبت به ســطح مســائل خانواده در منطقه 
خود اشــراف دارند دعوت می کند تا با طــرح ایده های اجتماعی ما 
را در رســیدن به اهداف خود یاری کنند. بنیاد کرامت امام رضا )ع( با 
ارزیابی و داوری ایده ها و تجربیات؛ از اجرای 5 ایده برتر و توســعه 
5 تجربه موفق با حفظ مالکیت معنوی صاحب ایده و تجربه حمایت 
خواهــد کرد. محورهای جشــنواره خانواده رضوی )طــرح، ایده و 
الگوی عملیاتی، تجربه عملیاتی و سوابق برنامه اجرا شده، تولیدات و 

محصوالت آموزشی، فرهنگی و ترویجی(.
موضوعات جشنواره خانواده رضوی )تسهیل ازدواج جوانان، تحکیم 
خانواده و کاهش طالق، آموزش و مشــاوره خانواده، سبک زندگی و 

فرزندآوری و فرزندپروری(.
قالب های ارسال )تجربه های موفق شامل محصول، برنامه و یا خدمتی 
که سابقه اجرا داشته است. طرح و ایده شامل هرنوع محصول، برنامه 

و یا خدمتی که در جهت کاهش آسیب های خانواده است(.
در قالب تجربه و طرح و ایده )طراحی مســئله  به طور دقیق، تعریف 
اهداف پــروژه،   برآورد بودجه اولیه ای برای اجرا و پیشــبرد طرح،   
شناســایی نقاط قوت و یا ابتــکار عملی در اجرای طــرح،   تعیین 
گستره جغرافیایی و جمعیتی طرح، روشن شدن میزان بهره برداری از 
فن آوری ها به منظور کاهش هزینه های مالی و انسانی، محاسبه هزینه 
مالی طرح  در پایان اجرا  و در انتهای کار درصد تحقق طرح تخمین 

زده شود.
همچنین عالقمندان می توانند از طریق ســایت خانــواده رضوی به 
آدرس www.khanevadehRazavi.ir ثبت نام کنند؛ زمان و 
محل برگزاری )مهلت ثبت نام: ۲0 شهریورماه ۱3۹8  و مهلت ارسال 

آثار: ۱0 مهرماه ۱3۹8(.

فرزندان بهزیستی در جشنواره فرهنگی ورزشی با هم رقابت می کنند
 معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از رقابت هزار و 300 فرزند تحت پوشش این سازمان در چهاردهمین جشنواره فرهنگی- 
ورزشی مهر خبر داد و گفت: این رقابت ها در ۲ بخش دختران و پسران برگزار می شود که رقابت پسران در بابلسر آغاز شده است.

حبیب اهلل مســعودی فرید در گفت و گو با ایرنا افزود: 350 نفر از رقابت کنندگان در چهاردهمین جشــنواره فرهنگی- ورزشی مهر 
دختر هستند.

وی اضافه کرد: رقابت بین دختران نیز از دوم تا ششم شهریور ماه ادامه دارد و در روز پایانی، جشنواره اختتامیه برگزار خواهد شد.
مســعودی فرید اضافه کرد: در کنار رقابت های ورزشی برای فرزندان تحت پوشش بهزیستی، برنامه های فرهنگی و هنری خالقانه 

نیز اجرا میشود.
وی یادآور شــد: این رقابت ها در ۲ گروه ســنی ۱0 تا ۱4 و ۱4 تا ۱8 سال در رشته های والیبال، فوتسال، شنا، تنیس روی میز، دو و 

میدانی، آمادگی جسمانی و شطرنج انجام می شود.

مطالبات تیر ماه ۹۸ پزشکان خانواده روستایی پرداخت می شود
 مدیرکل دفتر خدمات عمومی ســازمان بیمه ســالمت گفت: در سال جاری ســازمان بیمه سالمت 80 درصد علی الحساب 
مطالبات برنامه پزشــکی خانواده روســتایی مربوط به 3 ماهه ابتدایی سال را پرداخت کرده و به زودی علی الحساب تیر ماه ۹8 

نیز پرداخت می شود.
به گزارش ســازمان بیمه ســالمت، محمد رضا میرزایی درباره پرداخت مطالبات برنامه پزشــکی خانواده روستایی افزود: با توجه به 
پرداخت های سال جاری سازمان بیمه سالمت در زمینه برنامه پزشکی خانواده، وزارت بهداشت باید تالش کند حداقل 5 ماه از سهم 

خود در زمینه مطالبات پزشکان خانواده روستایی را به صورت علی الحساب پرداخت کند.
میرزایی درباره پرداخت مطالبات سال ۹۷ پزشکان خانواده روستایی نیز اظهار داشت: سازمان بیمه سالمت حدود ۲00 میلیارد تومان 
برای برنامه پزشکی خانواده روستایی در سال ۹۷ باید پرداخت می کرد که مبلغ ۱40 میلیارد تومان آن پرداخت شد و سهم ۲00 میلیارد 

تومانی وزارت بهداشت باقی مانده است.

 یکم شهریور ماه، زادروز ابن سینا و روز 
پزشک، بهانه ای شــد تا مروری بر مهم ترین 
حواشــی مطرح شــده در حوزه پزشــک و 

پزشکی کشور داشته باشیم.
به گزارش ایســنا، جدای از بحث استعفای 
سیدحســن قاضی زاده هاشمی - وزیر سابق 
بهداشــت - در دی ماه سال گذشته به دلیل 
آنچه که کمبود بودجه و برخی مشــکالت 
بیان شــد و همچنین آمدن سعید نمکی بر 
مســند وزارت بهداشت و به دنبال آن ایجاد 
برخی تغییرات بویــژه اصالحات اقتصادی 
در برنامه های طرح تحول نظام ســالمت و 
همچنین مباحث مربوط به کمبودهای گاه و 
بیگاه دارو و تجهیزات و اقدامات انجام شده 
در جهت تامیــن دارو و دور زدن تحریم ها، 
مباحثی نیز نظیر فساد در حوزه پزشکی بویژه 
در حوزه دارو و تجهیزات پزشــکی، مالیات 
گروه پزشکی و ماجرای نصب کارتخوان و 
کمبود پزشک یا نیروی مازاد پزشکی و ... نیز 

از جمله موضوعات خبرساز مرتبط با پزشک 
و پزشکی کشور در سالی که گذشت بود.

در مجموع "گم شــدن یــک میلیارد و 300 
میلیون یورو ارز رســمی کشــور در حوزه 
تجهیزات پزشکی"، " عمل نکردن۱0 شرکت 
واردکننــده تجهیزات پزشــکی ارزبگیر به 
تعهدات شان"، "واردات مفتول برق به جای 
استنت قلبی"، "سامانه تیتک و راز سر به ُمهر 
سازمان غذا و دارو"، "بازداشت سه متخلف 
ارزی در ســازمان غذا و دارو" و ... از جمله 
عناوین جنجالی منتســب به حــوزه دارو و 
تجهیزات پزشکی هستند که با حضور وزیر 
جدید بهداشــت خبرساز شدند؛ عناوینی که 
اظهارات و تحلیل هــای متفاوتی را به دنبال 

داشتند.
در هــر حال، وزیــر بهداشــت در آخرین 
ســخنرانی خود در ایــن زمینه، ضمن مثبت 
خواندن روند اقدامات انجام شــده در جهت 
ایجاد شفافیت در وزارت بهداشت و سازمان 

غذا و دارو و تشریح این اقدامات، تاکید کرد:» 
با پدیده ای به نام موریانه فســاد در ساختار 
اجرایی کشــور و در درون وزارت بهداشت 
مبارزه می کنیم و این را به فال نیک می گیرم و 

امیدوارم اثرات مثبت آن را ببینیم.«
داستان پرحاشیه »کمبود پزشک«

»کمبود جدی پزشک در کشور«؛  یکی دیگر 
از حواشی اخیر درباره پزشکان بود؛ به طوری 
که دکتر ایرج حریرچی- معاون کل وزارت 
بهداشــت در گفت وگو با ایسنا،  اعالم کرد 
که در حال حاضر در کشــور شاخص تعداد 
پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک ۱.۶ 
بــه ازای هر ۱000 نفر جمعیت اســت. این 
درحالیست که کف مورد نیازمان در این زمینه 
۲.5 نفــر به ازای هر ۱000 نفر  اســت. البته 
علی رغم تربیت نیروهای پزشکی که داشتیم، 
تعدادی از این افراد به دلیل مالحظاتی که در 
انتخاب دانشجو وجود داشته و بنابر شرایطی 

که داشتند، به خارج از کشور رفته اند.

وزیر بهداشــت هم بــا افزایش ظرفیت های 
پزشــکی دانشگاه ها مخالفت کرد و از توزیع 
نامناسب پزشکان در کشــور سخن به میان 
آورد و در گفت وگو با ایســنا، گفت: ممکن 
اســت در جاهایی کمبود پزشــک احساس 
شــود، اما این موضوع به دلیل آن اســت که 
نیروهای پزشکی را به خوبی توزیع نکرده ایم 
و همچنین خیلی از فارغ  التحصیالن پزشکی 

به دالیلی به حرفه پزشکی وارد نشده اند.
نیروهای تخصصِی مناطق محروم تا 4 ســال 

دیگر بومی می شوند
نمکی درباره تامین نیروهای پزشــکی مورد 
نیــاز در مناطق کمتر برخــوردار نیز گفت: 
برای مناطق محروم و در رشته های تحصیلی 
پزشــکی و پیراپزشــکی حداقل 30 درصد 
ظرفیت گذاشته ایم و به این ترتیب پیش بینی 
می شود که تا ســه - چهار سال آینده تقریبا 
نیروهــای تخصصی مان در ایــن مناطق، از 

نیروهای بومی خواهند بود.

حاشیه های پزشکی در سالی که گذشت...

از موریانه فساد تا پزشکاِن مالیات پرداز

 نزدیک اســت تا طومار خیابان ها در یک 
عصر پاییزی با ریشه کن شدن درختان درهم 
پیچیده شود طلبیده شــد ه های فرانکفورت، 
زائران استانبول، دعوت شده های پاریس همه 
و همه در لیست عبور از عمود هشتاد و پنجم 
جا خوش کنند تــا اربعین بار دیگر یک هزار 
آفرین به تمام عکاســانی بدهد که توانسته اند 
از میان ســوژه های درهم و برهم کادرهای تر 
و تمیز بیرون بکشند که داغ دل جامانده ها از 

این حماسه عظیم را تازه کند.
مسیر نجف تا کربال برای عاشقان ابا عبدا... که 
هر سال به عشق اربعین پیاده به سمت کربال 

حرکت می کنند، شور دیگری دارد.
در این اجتمــاع بزرگ از نوزاد شــیرخواره 
تا پیرمرد مســن با شــوقی فراوان عمودها را 
یکی یکی خط میزنند تا با شــوق و حرارت 
عشق حسین بوسه بر معراج بندگی بگذارند 
در این میــان همدان، از آنجا که یک شــهر 
اســتراتژیک برای بهتر و متمرکز اجرا شدن 
این حماســه بزرگ به شمار می رود هر ساله 
قبل از رسیدن به ایام عزای آقا امام حسین)ع( 
همه دســت اندرکاران را پای کار می آورد و با 
برگزاری شــوراهای راهبردی و تشکیل ستاد 
و جلســه صفر تا صــد آن را در قالب طرح، 
ایده، پیشنهاد و انتقاد بررسی می کند تا نتیجه 
آن شود که براســاس اخبار منتشر شده سهم 
این اســتان در تدارک، اجرا و ساماندهی این 
پیاده روی عظیم نســبت به استان های مرزی 

دیگر 5۹ درصد اعالم شود.
روز گذشــته نیز بار دیگر دســت اندرکاران 
و اعضای اجرایی ســتاد مردمــی اربعین در 
فرمانداری همدان گرد هــم آمدند و از آغاز 
فعالیت هــای خود از ۱5 محرم امســال خبر 

دادند.
اگر چه در این جلســه نویدهای خوشــی از 
توسط موکب های  اربعین  مراســم  برگزاری 

همدانی داده شد اما گالیه ها هم کم نبود.
مســتند بر صحبت های عنوان شــده در این 
جلســه نبــود پزشــک و دارو و در فضای 
موکب و ایســتگاه های استراحتی زائران یکی 
از مهمترین مشــکالتی اســت که هر ســاله 
ســتاد اربعین با آن دســت به گریبان است و 
به همین دلیل امسال خواهان اختصاص دادن 
پزشــک های داوطلب و داروهای ضروری به 

این ایستگاه های صلواتی هستند.
بنابراین اعالم دبیر ســتاد مردمــی اربعین ۷ 
موکب جدید در انتظار تأیید و گرفتن مجوز 
فعالیت و پیوســتن به ۶0 موکبی هســتند که 
در اســتان همدان تأیید شده و فعال هستند و 
این شور و شوق پیوســتن به جرگه خدمت 
رســانان ابا عبدا... باعث شده تا نقدی که بر 
ســد معبر شــدن، آن ها وارد است با همدلی 
مردم و همراهی مســئوالن تــا حدود زیادی 

ساماندهی شود.
فرماندار همدان با بیان اینکه نباید نگاه انتفاعی 
بــه اربعین شــود، گفت: امنیــت در مباحث 
مختلف انتظامی و اجتماعی در حماسه اربعین 
باید مورد توجه واقع شــود بر همین اساس 
امسال هم چون سال های گذشته با همکاری 
نیروی انتظامی به یاری خدا امنیت اربعین را 

دوچندان خواهیم کرد.
حســین افشــاری افزود: با اکیپ های هالل 
احمر، نیروانتظامی و بهداشــت هماهنگی ها 
صورت گرفته و امســال نیز در بیشــتر نقاط 
مســیر حرکت زائرین این تیم ها فعال هستند 
تا خدمت رســانی مطلوبــی از زوار اباعبدا... 

صورت گیرد.
وی همچنین خواستار مدیریت تامین سوخت 
در ایــام اربعین در همدان شــد و بیان کرد: 
متاســفانه شاهد بودیم در ســال های گذشته 
برخی جایگاه های سوخت کمبود تامین برای 
شــهروندان را داشــتند بنا بر این باید در این 
ایام نظارت و مدیریت ویژه ای در این مســیر 

صورت گیرد.
وی با بیان اینکه امنیت سالمتی افراد شرکت 
کننده در حماســه اربعین بســیار مهم است، 
عنــوان کــرد: در محل هایی کــه پخت غذا 
صورت می گیــرد حتما ناظران امنیتی حضور 
داشــته باشــند تا خدای نکرده کسی جرات 

سوظن به سالمت زائران را نداشته باشد.
در همین راستا شــهردار مریانج نیز این شهر 
را از مناطقی معرفی کرد که به راحتی مستعد 
انجام حمالت تروریســتی می تواند باشد و 
گفت: متاسفانه در زمان اربعین بیشترین توجه 
اهالی مریانج و مردم شــهر متوجه پذیرایی و 
خدمت رسانی به زوار است در حالی که تامین 
امنیت مریانج به شــدت نیاز به توجه دارد و 
یک پیوســت امنیتی در ایام اربعین برای آن 

الزامی به نظر می رسد.
محســن معصوم علیزاده افــزود: موکب های 
امام رضــا) ع( و امام حســین) ع( در عراق 
از جمله ایســتگاه های صلواتــی پر ترددی 
هستند که به دست همدانی ها و مردم مریانج 
مدیریت می شــود که با توجه به اســتقبال از 
خدمت رسانی آن ها احتمال افزایش تعداد این 
موکب ها در خارج از مرز ایران به سمت عراق 

باال است.
در ادامه نیز دبیر ستاد مردمی اربعین در همدان 
شعار امسال را "با اربعین تا ظهور"  اعالم کرد 
و گفت: فعالیت ستاد اربعینی به شکل اجرایی 
امسال از ۱5 محرم آغاز می شود و تا پایان ایام 

اربعین نیز پابرجاست.
صادق نظری با درخواســت از بزرگ نمایی 
نکــردن فعالیت برخی موکب هــا، بیان کرد: 
اینکه برخی ایستگاه ها با حمایت شهرداری 
باعث شــده کیفیت خدمت رســانی بهتری 
داشته باشــند نباید به شــکلی در رسانه ها 
انعــکاس پیدا کند که نشــان دهنده متفاوت 
بودن آن ها با دیگر موکب ها باشــد چرا که 
با توجه به حضــور پر رنگ مردم همدان در 
این حرکت جهادی تمامی موکب های استان 
شــاخص هســتند و هیچ تفاوتی با یکدیگر 

ندارند.
وی بــا بیان اینکه 5۲ منطقــه حادثه خیز در 
همدان توســط راهنمایی رانندگی شناســایی 
شده افزود: برای اصالح این مناطق باید هر چه 
زودتر تصمیم گیری شود چرا که مناطقی مانند 
مهدی آباد که در آن موکب مستقر می شود نه 
تنها در ایــام اربعین بلکه در روز های معمول 
ســال به دلیل وجود مغازه هایی در بر خیابان 
مشکالت عدیده و حادثه های جبران ناپذیری 

را متحمل همدان می کند.
نظری از برگزاری جلسات هرساله با روسای 

موکب ها خبر داد و افزود: با روسای موکب دار 
در همدان هر ساله جلسه ای به منظور آموزش 
در زمینه هــای مختلــف از جمله روش های 
مهمان داری تشکیل می شــود که باعث شده 
کیفیت هم در کنار کمیــت در این موکب ها 

افزایش داشته باشد.
وی عنوان کرد: افرادی که قصد دارند زائر در 
خانه خود میزبانی کنند با مراجعه به ســامانه 
h_khadem می تواننــد ثبت نام ککند تا 
در یک روال متعدانه و نظراتی شــرایط آن ها 
بررسی شــود و در ایام اربعین بتوانند میزبان 

زتئران باشند.
بیــن  تمایــز  خواســتار،  همچنیــن  وی 
موکب های داخلی با خــارج از مرز ایران 
شد و بیان کرد: متاســفانه تمامی خدماتی 
که ســتاد اربعین از سازمان ها در خواست 
می کند مانند گرفتن یارانه آرد با پاســخی 
مواجه می شود که سهمیه را به موکب های 
مــرزی دادیم در حالی کــه آنها تحت نظر 
و مدیریــت عتبات هســتند و موکب های 
داخلی تحت نظارت ســتاد مردمی اربعین 
اما متاســفانه این تفاوت برای سازمان ها و 

مسووالن به خوبی تشریح نشده است.
شــهردار جورقان نیز در این جلسه از یک 
پویش خود جوش مردمی با شعار هر خانه 
یم زائر ســرا در جورقان خبر داد و گفت: 
ســابقه بارش برف در چند ســال گذشته 
نشان داد که مردم جورقان با آغوش باز به 
اســتقبال و پذیرایی زائران امام حسین) ع( 
می روند بر همین اساس با توجه به پیشنهاد 
شورای شهر جورقان امسال قرار شد مردم 
جورقان با شــعار عنوان شــده مشــارکت 
بیشتری داده شوند البته تمام موارد نظارتی 
و امنیتی نیز در چگونگی این اسکان لحاظ 

خواهد شد.

همدانی ها با شعار" با اربعین تا ظهور" به استقبال زائرین می روند

60 موکب در همدان 
مهیای اربعین هستند
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خرید حمایتی گوجه فرنگی با قیمت ۱۱۵0 تومان آغاز شد

 معاون وزیر جهاد گفت: خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی در ســطح کشور کلید 
خورد و سازمان مرکزی تعاون روستایی این محصول را از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم 

۱۱50 تومان خریداری می کند.
به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد با اشاره به مصوبه خرید کارگروه 
تصمیمات کمیته محصوالت کشاورزی در خصوص خرید گوجه فرنگی حمایتی گفت: 
تصمیمات چهل و نهمین جلســه کارگروه تنظیم بازار که در تاریخ ۲0 مرداد برگزار شد 
بر این قرار اســت که سازمان تعاون روســتایی کشور نسبت به اطالع رسانی گسترده در 

خصوص خرید مازاد گوجه فرنگی تولید شــده از طریق رســانه های عمومی اقدام تا از 
ظرفیت موجود از سوی تولید و مصرف کنندگان برای تنظیم بازار گوجه فرنگی استفاده 
بهینه صورت پذیرد.معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به کاهش قیمت گوجه 
فرنگی و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان کشــاورزان و از بین رفتن انگیزه تولید این 
محصول، سازمان مرکزی تعاون روستایی به نمایندگی از دولت نسبت به خرید حمایتی 
گوجه فرنگی در قالب ســاز و کار تعریف شده و با رعایت سقف قیمت ۱۱50 تومان به 

ازای هر کیلوگرم تحویل درب مراکز خرید نماید.
وی به عقد قرار داد با کارخانجات رب سازی نسبت به فروش گوجه فرنگی خریداری و 
اخذ رب فرآوری شده اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه ستاد ملی تنظیم بازار، سازمان 

برنامه و بودجه کشور، مکلف به تامین و اختصاص منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح 
از طریق بانکهای عامل هستند.

شــیرزاد از ادامه دار بودن عملیات خرید حمایتی با قیمت مصوب تا زمان تعدیل قیمت 
به تشــخیص وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: همچنین سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان مکلف به محاســبه هزینه های تبعی واجرایی طرح برای تامین 

هزینه های مذکور از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور است.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در حال حاضر کشت گوجه فرنگی 
در ۲۷ اســتان کشور انجام شده و سطح زیر کشــت آن به 85 هزار هکتار و بیش از4/۲ 

میلیون تولید خواهد رسید.

کاهش قیمت خودرو در پی بازداشت مدیران خودروساز

 افت قیمت ها ادامه دارد
 انتشار خبر بازداشــت مدیران ایران خودرو، واکنش بازار خودرو 
را به همراه داشــت؛ به طوری که این موضوع در کنار افزایش تحویل 
خودرو از سوی خودروسازان، موجب کاهش قیمت ها در بازار شده 

است.
به گــزارش فارس، دو روز پیش ســخنگوی دولــت از برکناری 
مدیرعامل ایران خــودرو به دلیل افزایش غیرقانونی قیمت خودرو 
خبر داد و در پی این مســأله، عصر روز دوشــنبه هاشم یکه زارع 

مدیرعامل ایران خودرو بازداشت شد.
ســعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه 
خبر بازداشت برخی مدیران صنعت خودرو بر بازار تاثیرگذار بوده 
اســت، اظهار داشت:  در حال حاضر روزهای تعطیلی را پشت سر 
می گذاریم و باید منتظر باشیم خبر بازداشت مدیران در هفته آینده 
بر بازار خودرو اثر بیشــتری داشــته باشد و شــاهد کاهش قیمت 

محصوالت ایران خودرو و سایپا باشیم.
وی با اشــاره به افزایش قیمت 4 محصــول ایران خودرو در یک ماه 
گذشــته همزمان با کاهش قیمت ها در بازار، گفت: این مسئله باعث 
شــد تا قیمت ها در بازار روندی افزایشــی پیدا کند و با اینکه ایران 
خودرو اعالم کرد که افزایش قیمت ها ناشی از اشتباه نرم افزاری بوده 
است اما این مســئله در بازار بار روانی داشت و جبران آن هفته ها به 

طول می انجامد.
وی با بیان اینکه خودروســازان ادعا می کردنــد که می توانند بازار را 
مدیریت کنند، گفت:  خودروســازان یکه تاز بازار خودرو شدند و با 
قیمت ها بازی می کردند که این مســئله باعث شــده بود تا از کاهش 

قیمت ها در بازار جلوگیری شود.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو تاکید کــرد: زمانی که قیمت 
خودرو در بازار کاهش می یابد خودروسازان باید قیمت محصوالتشان 
را کاهش دهند نه اینکه با افزایش قیمت هایشان به بازار سیگنال مثبت 
دهنــد. وی تاکید کرد:  مدیرعامل جدید ایران خودرو باید برای جمع 
شدن حاشیه بازار خودرو تالش کند تا اختالف قیمت بازار و کارخانه 

کم شود.

سیاست های اقتصادی دولت 
و نا برابری اجتماعی بصورت متریک

سید حمید حسینی «

 همواره یکی از سیاســتهای اصلی دولتها ،بهبــود فاصله طبقاتی 
و برابری اجتماعی اســت و یکی از مهمترین شاخصه های سنجش 
عملکرد دولت نیز،ســنجش این بخش از عملکرد دولتهاست.اگر چه 
مــردم در زندگی روزمره و زندگی شــهروندی مصادیق و مالکهایی 
برای سنجش نا برابری های اقتصادی و اجتماعی دارند و خیلی سریع 
نابرابری ها را تشخیص می دهند،اما شاخص های متریک و کمی ای 
نیز وجود دارد که میزان نا برابری ها را سنجش و قدرت مقایسه را به 
ناظران میدهد.یکی از این ابزارها که میزان نابرابری درآمدی در جامعه 

را تعیین می کند، شاخص ضریب جینی است.
ضریب جینی از جمله شــاخص هایی است که می توان با استفاده از 
آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را مورد سنجش قرار داد. عدد 
این شــاخص بین صفر و یک است. هر چه این عدد به صفر نزدیک 
تر باشــد به منزله برابرتر بودن درآمدها در جامعه اســت و هر چه به 
یک نزدیکتر باشد نشان دهنده آن است که شکاف درآمدی در جامعه 
تشــدید شده است. به عبارت بهتر، اگر همه افراد جامعه به اندازه هم 
درآمد داشــته باشــند، ضریب جینی معادل صفر و اگر تمام درآمدها 
تنها به یک نفر برســد ضریب جینی یک است که این بدترین حالت 

ممکن خواهد بود.
اگــر بخواهیم عملکرد دولتهای دوم آقای احمــدی نژاد و دو دولت 
آقای روحانی در این حوزه را بررسی و مقایسه کنیم موارد زیر جالب 

توجه است.
آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران پیرامون ضریب جینی نشان 
می دهد، شکاف درآمدی در دوران دولت تدبیر و امید یعنی بین سال 
های ۱3۹۲ تا ۱3۹۶ مداوم بیشــتر شده اســت. طبق آنچه از نمودار 
نمایان است، هنگامی که دولت تدبیر و امید سکان هدایت قوه مجریه 
را بر عهده گرفت )۱3۹۲( ضریب جینی کل کشور در حدود 0.3۶50 
بود. این ضریب در ســال ۱3۹۶ به 0.3۹8۱ افزایش یافت. این یعنی 
ضریب جینی در ســال های ۱3۹۲ تا ۱3۹۶ به میزان ۹ درصد رشــد 
کرده است. روند افزایشی ضریب جینی و رشد آن، حکایت از عمیق 
تر شدن شکاف درآمدی در جامعه دارد و نشان می دهد که در دولت 

تدبیر و امید فقرا فقیرتر و پولدارها پولدارتر شده اند.
همچنیــن همان گونه که نمودار زیر نشــان می دهد، وضعیت توزیع 
درآمــد در دولت دهم بهتر بوده و توزیع درآمد در جامعه به ســمت 
برابرتر شــدن پیش رفته اســت. با آغاز به کار دولــت دهم )۱388( 
ضریــب جینی در حــدود 0.4۱۱۱ بوده و در پایــان کار دولت دهم 
)۱3۹۱( ایــن ضریب به 0.3۶5۹ کاهش یافته اســت. در دوره دولت 
دهم این ضریب روندی کاهشــی داشته و شکاف درآمدی در جامعه 

نیز کاهش یافته است.
همانطور که در باال بر اســاس آمارهای بانک مرکزی دیدیم، متاسفانه 
سیاستهای دولت در ایجاد برابری درآمدی نه تنها موفقیت آمیز نبوده 
است بلکه به اعتقاد بســیاری از تحلیلگران تا حدود زیادی عملکرد 
دولت مســتقر در برنامه ریزی دچار رخوت و سســتی و ناکارآمدی 

بوده است.
شــاید وقت آن است که متولیان دولتی درگزارشاتشان کمی بر مبنای 
شــاخصه های متریک و قابل سنجش و بصورت دیالوگ با صاحبان 
نظران وارد گفتگو شــده نه بصورت منولوگ و  در فضای یک طرفه 
رو به لنزهای بی جان  یا مخاطبان مسخ شده در همایشهای فرمایشی. 
اینگونه آنها خود را در معرض نقــد بی لکنت منتقدان صدیقی قرار 

می دهند که در آن حوزه صاحب نظرند.
* محقق و استاد دانشگاه

در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان مطرح شد

144 طرح
 مشمول بخشودگی جرائم بیمه ای شد

■ گره از مشکالت 6 واحد صنعتی همدان گشوده شد

"پارسه" پول خرد ایران می شود
 سکه و دالر با پول جدید چند؟

 با تقدیم الیحه حذف چهار صفــر از پول ملی، طبق اعالم بانک 
مرکزی "پارســه" به عنوان پول خرد ایران مطرح شده است که با این 
حساب قیمت های فعلی در واحد پولی جدید به این صورت می شود 
که هر سکه بهار آزادی چهار میلیون و ۱50 هزار تومانی، 4۱50 تومان 
خوانده می شــود یا هر دالر آمریکا که امــروز ۱۱ هزار و ۷00 تومان 
اســت در سیســتم پولی جدید ۱۱ تومان و ۷0 پارسه یا ۱۱/۷ تومان 

خوانده می شود.
به گزارش ایسنا، پس از آنکه طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران 
توسط بانک مرکزی تهیه و در هیات وزیران به تصویب رسید، دیروز 
رئیس جمهور این طرح را در قالب الیحه ای با یک فوریت به مجلس 

شورای اسالمی فرستاد.
پیش تر عبدالناصر همتی گفته بود که اجرای این طرح، حداقل دو سال 
زمان می برد و هزینه میلیاردی نخواهد داشت؛ البته به گفته او با اجرای 
این طرح، هزینه چاپ پول کاهش می یابد و روند حسابرسی ها ساده تر 
انجام خواهد شد. بر اساس آن چه که امروز رئیس جمهور برای مجلس 
شورای اسالمی ارسال کرده، قرار است که با حذف چهار صفر از پول 
ملی هر ۱0 هزار ریال فعلی )۱000 تومان( برابر با یک تومان شــده و 

تومان به واحد اصلی پول ایران تبدیل شود.
همچنین برای پول خرد نیز هر ۱00 پارســه معادل یک تومان در نظر 
گرفته می شــود؛ به عبارت دیگر اکنون هر ۱0 ریال معادل یک تومان 
است و در واحد جدید هر ۱00 پارسه معادل یک تومان خواهد بود.

با تغییر واحد پول ملی و حذف صفر از آن قطعا در ابتدا تفاوت هایی 
در نحوه گفتار واحد پولی جدید در میان مردم ایجاد خواهد شــد، اما 
آنطور که به نظر می رســد واحد پول ایران شبیه واحد پول بسیاری از 
کشــورهای دیگر از جمله دالر شده که ترکیبی از یک واحد اصلی و 

یک واحد خرد است.

 در بیست و نهمین کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید مشــکالت هفت واحد تولیدی و 
صنعتی استان همدان دیروز با حضور صاحبان 
این واحدها، روسای دســتگاه های اجرایی و 
بانک ها بررســی و گره از مشکالت ۶ واحد 

از آنها گشوده شد.
طرح توســعه "شرک شــوکت" و جایگزینی 
سیستم های گرمایشــی مدارس با بخاری های 
هرمتیــک یکی از مــواردی بود کــه در این 

کارگروه تخصصی بررسی شد. 
ــی  ــرای شــرکت تعاون ــا، ب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه بدهــی معــوق  "ایثارگــران شــهاب دان" ک
ــه بانــک کشــاورزی داشــت و ۲۲ ســال از  ب
ــری  ــز تدابی ــت نی ــاری می گذش ــن گرفت ای
اندیشــیده شــد تــا ایــن واحــد گاوداری 400 

ــل نشــود.  راســی تعطی
ــه  ــل" ک ــامن عس ــه "س ــکالت کارخان مش
تســهیالت طــرح توســعه دریافــت کــرده امــا 
ــر داده  ــدون مجــوز تغیی ــدش را ب خــط تولی
ــرای  ــای الزم ب ــز مطــرح و تصمیم ه ــود نی ب
ــش  ــد و کاه ــد جدی ــه تولی ــت پروان دریاف

ــه شــد.  ــرخ تســهیالت گرفت ن
دستورهای الزم برای تسهیل در روند پرداخت 
وام توسعه شرکت بافتسان مالیر که به تازگی 
توســط رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت بازدید شــد نیز در این جلسه صادر 

شده است. 
همچنین به مشــکل واحد تولیــدی قارچ که 
تغییر کاربردی داده و حاال درب ضد ســرقت 
تولید می کند نیز رســیدگی و برداشتن موانع 
پیش پای واحد تولیدی "پرشــین یاقوت" که 
تقاضای تغییر مدیریت داشت نیز پیگیری شد.

آمار صنعت  از  متروکــه  واحدهای   
همدان کم شود

معاون امور اقتصادی اســتاندار همدان نیز با 

بیان اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی متروکه 
آمار اشــتغال و تولید استان را مختل می کند، 
خواستار کاسته شدن شمار این واحدها از آمار 

استانی شد.
ظاهر پور مجاهد اظهار داشت: در دهه های 
گذشته واحدهای تولیدی و صنعتی بسیاری 
در سطح اســتان به حالت متروکه درآمده و 
در آمار اشــتغال و تولیــد اختالل ایجاد می 

کند. 
وی افزود: بیشــتر این واحدهــا گاوداری و 
مرغداری هســتند کــه سالهاســت به دالیل 
مختلف غیر قابل استفاده مانده اند، اما پروانه 

آنها باطل نشده است. 
معاون امور اقتصادی اســتاندار همدان تاکید 
کــرد: آمار وجود اینگونه اماکن برای اســتان 
هیچ فایده ای ندارد و حتی مانع و سدی برای 

راه اندازی صنایع جدید و رونق تولید محسوب 
می شود.  

پورمجاهد گفت: وجود این واحدهای متروکه 
در برخی مــوارد منجر به اختالف و درگیری 
هایی با مالــکان همجوار می شــود و کار به 

مراجع قضایی کشیده شده است. 
وی از دســتگاه های اجرایی خواســت برای 
تعیین تکلیف واحدهای یاد شــده به سرعت 
اقــدام کــرده و زمینــه را برای طــرح ها و 

فعالیت های جایگزین فراهم کنند.

    لیبل های پشت چسب دار)فیلم، کاغذ، متاالیز، ترنس 
پرنت، آکرونال، هات ملت و ...

OPP.CPP.)سلفون، فیلم و لفافهای یک الیه تا چند الیه  
BOPP  متاالیز، کاغذ، فویل آلومینیوم و ...
  لیبل شیرینگ به صورت رول و اسلیو

جدیدترین تکنولوژی  چاپ اروپا  خدمات تکمیلی) طال، دایکات، لمینت، پوشال گیری و ...(

مرکز چاپ و بسته بندی همدان
چاپ لیبل و لفاف های بسته بندی

HI TECH

ب، دفاتر مدارس، 
روزنامه، مجله و کتا

چاپ 

ر و ...
کاتالوگ، بروشو

مقوا، 
جعبه و 

دفتر مرکزی: همدان - خیابان مهدیه - ساختمان پیام
چاپخانه: همدان - شهرک صنعتی بهاران - خیابان صنعت - خیابان نهم
همراه: 09183148188
چاپخانه: 3- 08134586731 
تلگرام: 0921080313

با راه اندازی مدرنترین ماشین چاپ لیبل و 
لفاف اروپایی دیگر نگران تغییر در طراحی و 

اطالعات خود نباشید.

بدون نیاز به سیلندر و کلیشه
تیراژ دلخواه
تحویل فوری

 در حالی که مقرر شده بود تا ۱۹ مرداد 
ماه وزارت تعاون نســبت به تهیه آیین نامه 
چگونگی حذف یارانــه نقدی پردرآمدها 
اقدام کند اما به نظر می رســد هنوز خبری 

از این آیین نامه نیست.
بــه گزارش مهــر، در حالی 3 شــب قبل 
یکصــد و دومین مرحلــه از یارانه نقدی 
واریز شــد که  موضوع حذف یارانه ســه 
دهک باالی درآمدی، حدود یک ماه قبل از 
سوی هیئت دولت به دستگاه های مختلف 

ابالغ شده بود.
بر اساس مصوبه ۱۹ تیر ماه هیئت دولت، 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف 
شــد تا با همــکاری وزارت ارتباطات و 
ســازمان هدفمندی یارانه هــا و وزارت 
کشور طی دســتورالعملی که ظرف یک 
مــاه از تاریخ ابالغ این آیین نامه تهیه می 
کند، نسبت به شناســایی و حذف یارانه 
نقدی سه دهک باالی درآمدی خانوارها 

اقدام کند.
محمد شــریعتمداری وزیــر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی نیز ۱۲ مــرداد ماه در 
گفتگویی از تشــکیل کارگروه مشــترکی 
برای شناسایی دهک های باالی درآمدی 
خبر داده و گفته بود: بر اســاس مصوبه  
مشــارکت  با  مشــترکی  کارگروه  دولت 
وزارت کار،  ســازمان برنامــه و بودجه، 
کشــور  وزارت  و  ارتباطــات  وزارت 
فرمانداران  و  اســتانداران  محوریــت  با 
تشــکیل شــده که این کارگروه موظف 
اســت دهک هــای بــاالی درآمدی که 
نیازی بــه یارانه ندارنــد و یارانه آنها با 
است  شده  اســتانداران حذف  محوریت 
شناســایی کند و وجــوه و منابعی که از 

این طریق حاصــل آید را پس انداز و در 
در  اشتغالزایی  زدایی و  جهت محرومیت 

کند. مربوطه هزینه  استان 
به گفته وی آیین نامه اجرایی حذف دهک 
های باالی درآمدی به پیشــنهاد ســازمان 
برنامه و بودجه در دولت تصویب شــده و 

به زودی ابالغ و اجرا می شود.
 ۹ روز از مهلــت وزارت کار برای 

تهیه دستورالعمل گذشت
این در حالی اســت کــه ۹ روز از مهلت 
تعیین شــده برای تهیه دستورالعمل و کلید 
زدن فرآیند شناسایی و حذف یارانه بگیران 
پردرآمد گذشــته و دوشب قبل نیز صد و 
دومین یارانه به حساب سرپرستان خانوار 
شد اما هنوز هیچ گونه اطالع رسانی درباره 
این آیین نامه و نحوه و سازوکار غربالگری 

یارانه بگیران، صورت نگرفته است.
از ســویی دیگــر، بــا توجــه بــه گذشــت 5 
مــاه از ســال جــاری و رو بــه اتمــام بــودن 
نیمــه اول ســال، حــذف ثروتمنــدان از 
صــف دریافــت یارانــه نقــدی باید ســرعت 
بیشــتری بگیــرد زیــرا در غیــر ایــن صورت 
همچــون مــوارد دیگــری کــه گرفتــار لفــظ 
ــز  ــوع نی ــن موض ــد، ای ــردا ش ــروز و ف ام
ــه  ــنامه، ب ــه و بخش ــر و دار آیین نام در گی
ــا روی  ــته، صرف ــال گذش ــت از 8 س تبعی
کاغــذ باقــی مــی مانــد چراکــه طــی هشــت 
ــت دهــم، یازدهــم  ســال گذشــته ســه دول
و دوازدهــم علــی رغــم دادن وعــده هــای 
بســیار بــرای ســاماندهی یارانــه بگیــران، اما 
در صــد مرحلــه رقمــی بالــغ بــر 340 هــزار 
ــون  ــش از ۷8 میلی ــه بی ــان ب ــارد توم میلی
نیازمنــد و غیرنیازمنــد  از  اعــم  ایرانــی 

پرداخــت کرده انــد.

مهلت وزارت تعاون به سر آمد

حذف یارانه نقدی پردرآمدها 
به کجا رسید؟
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دختران و پسران هندبال همدان 
در مسابقات کشوری

 ســه تیم اســتعدادهای برتر دختران و پســران هندبال استان به 
مسابقات کشوری اعزام شدند.

تیم دختران اســتعداد های برتر استان راهی شهر یزد شد ،تیم پسران 
استعدادهای برتر اســتان عازم کرمانشاه شدند و تیم هندبال ساحلی 

نونهاالن استان نیز راهی شهر بندرانزلی خواهند شد.
کارگر،فاطمه محمدی  عبداللهی،هدیــه  عبدالمالکی،آرشــیدا  حانیه 
راد،نسترن نیکخواه،دنیا شــیرزادی،مائده مالمیر،فاطمه موسوی،آیلین 
حاجری،اســما تکلو،آیدا جعفری،فاطمه ســلیمانی،زینب حیدری و 
فاطمه علیاری به ســرمربیگری خانم مژگان ملکی ، به مربیگری الهام 

روشن و سرپرستی مرضیه ملکی عازم شهر یزد شدند.
مصطفی گرجی،علی رضا صباوت ،امیر حســین جــواد پور،عرفان 
پیری،امیر حسین مرادی،آریا مطلق حســینی،علیرضا صادقی،محمد 
مهــدی غفوری،علــی رضــا نعمتی،آرتین خــوش همت،امیر رضا 
نعمتی،امیر حســین اصالنی ،متین طاهریو به ســر مربی گری مجید 
مشایخی ، مربی گری جواد حیدری و به سرپرستی امید وفاجو عازم 

شهر کرمانشاه شدند.
تیم ســاحلی هندبال پسران اســتان نیز با نفراتی چون محمد مهدی 
حیدریان،مهدی رشیدی،امیر حسین رشیدی،محمد رضا غفرانی،امیر 
رضا کیانی،مهدی قادری،اشکان زندی،محمد قدرتی ،امیر حسین مداح 
نژاد،حسین طاهری منطق به سرمربی گری علی طاهری منطق و مربی 
گری شــهرام خرقانی و سر پرستی مهدی ســلمانی عازم شهر بندر 

انزلی شدند.
با توجه به استعدادهای درخشان و پتانسیل های خوب تیم های پایه 
هندبال استان، امیدواریم شاهد کسب مقام توسط تیم های اعزام شده 

به مسابقات کشوری باشیم.

تیم هاکی استان در مسابقات المپیاد 

 تیم هاکی استان به مسابقات المپیاد استعدادهای برتر وکشور اعزام 
می شود.

با آغاز مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزشی تیم هاکی بانوان از 
امروز به به مربیگری و سرپرستی پروین صفایی و قدیمی به کرمانشاه 
اعزام خواهد شــد و تیم هاکی آقایان نیز به مربیگری و سرپرســتی 
احمدکهریزی و مراتی راهی شهرستان نقده خواهند شد . قبل از اعزام 
به این مسابقات دریک بازی دوستانه درمجموعه شهید بهشتی همدان، 
تیم هاکی بانوان اســتان همدان سه بریک درمقابل تیم استان تهران به 

پیروزی رسیدند.

اعزام تیم فوتسال دختران به مسابقات 
المپیاد 

 تیم منتخب دختران استان امروز برای  حضور در مسابقات المپیاد 
استعداد های برتر کشور امروزعازم تهران خواهد شد .

تیم اســتان را در این رقابت ها حوریه شرفی ، مهدیه کلهری ، نگین 
تیموری ، زینب جالل وند ، سارینا خزایی، فاطمه زمانی ، زهرا رجبی 
،نفیسه طهماسبی ، فاطمه زندی ، مرجان رجبی ، مبینا فعله گری ،سارا 
قنبری همراهی می کنند. این تیم را ســمیه روزبهانی به عنوان مربی، 

سمانه مقبولی سرپرست و فائزه غالمی هدایت می کنند. 
گفتنی المپیاد فوتســال دختران کشور از 3 شهریور لغایت ۹ شهریور 

درتهران برگزار خوهد شد.

صعود فوتبال دختران همدان به مرحله ودم
 مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال دختران استعدادهای برتر کشور 
که در کردان کرج دنبال می شود به پایان رسید و تیم دختران همدان به 

عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله بعدی شد.
در این رقابت ها دختران فوتبالیســت همدانی خوش درخشــید و با 
کســب 5 پیروزی، یک تســاوی و یک باخت و به دست آوردن ۱۶ 

امتیاز پس از استان خوزستان دوم شد و راهی مرحله حذفی گردید.
در این رقابت ها تیم دختران همــدان ابتدا مقابل ایالم یک بر یک به 
تســاوی رسید و ســپس تیم دختران زنجان را با 3 گل مهسا جانیان 

شکست داد.
دختران همدان در بازی ســوم در مصاف با تیم خوزستان با یک گل 

شکست خورد و آنگاه با دو گل قم را مغلوب کرد.
در ســومین روز این رقابت ها همدان ها پس از غلبه بر تیم خراســان 
جنوبــی با یک گل تیم کیش را گلباران کردند ســتاره جلیلی و نگار 
شــهبازی هر کدام دو گل و بینا خزائی و بینــا گلروند هر کدام یک 
گل به ثمر رساندند و کیش را ۶ تایی کردند. دختران مستعد همدانی 
برای صعود در آخرین بازی نیز یزد را با دو گل از پیش رو برداشتند 
و به همراه خوزستان به مرحله دوم صعود کرد. در مرحله حذفی تیم 

دختران همدان مقابل آذربایجان شرقی به میدان رفت.

اعزام تیم های تنیس همدان به المپیاد 

 تیم های نونهاالن و نوجوانان تنیس همدان برای نخســتین بار به 
رقابتهای المپیاد کشوری اعزام شدند.

برای نخســتین بار از ســوی هیات تنیس اســتان همدان ، تیم های 
نونهاالن و نوجوانان تنیس همدان به رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر 
کشــور اعزام شدند. این مســابقات در دو بخش پسران و دختران از 
امروز و به میزبانی استان البرز آغاز می شود. مهتا زارعی ، آنیتا بهادری 
، زهرا رشتیانی بعنوان بازیکن و گلنسا شوشتری مربی تیم دختران را 
تشکیل می دهند. امیرحسین کمکی ، سام خداکرمی ، حسین جفری 
و امیرمهدی ترابی بعنوان بازیکن و حســام محسنین بعنوان مربی تیم 

پسران را تشکیل می دهند.

تویسرکان قهرمان کشتی آلیش استان شد
 مسابقات کشــتی آلیش بانوان قهرمانی استان همدان در رده سنی 
جوانان و بزرگســاالن با حضور تیم های  همدان ، اســداباد ، فامنین   
نهاوند ، مالیر و تویسرکان به میزبانی هیات کشتی شهرستان تویسرکان 
برگزارگردید و در پایان در رده سنی جوانان تیم تویسرکان در جایگاه 
اول و تیم های اسداباد و نهاوند در رده های دوم و سوم ایستادند و در 
رده سنی بزرگساالن نیز تیم تویسرکان در جایگاه نخست قرار گرفت 
و تیم های مالیر و نهاوند در رده های دوم و سوم ایستادند. در پایان 

این رقابت ها نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند.
رده جوانان :

35 کیلوگــرم : ۱-آرمیتا قمری ازاســدآباد ۲- نازنیــن زهرا کولیوند 
ازتویسرکان3- فاطمه قربانی ازفامنین

40 کیلوگــرم :۱- فاطمــه گمــار ازتویســرکان۲- حمیرا مرســلی 
ازاسدآباد3- یکتا صفاری ازتویسرکان

45 کیلوگرم :۱- مینا محمد طاهری ازتویســرکان ۲- بیتا جامه بزرگ 
ازتویسرکان3- فهیمه عسگری ازفامنین

50 کیلوگرم : ۱- زهرا معرفت ازاسدآباد ۲- فائزه مرادیان ازاسدآباد3-  
ساجده سوری ازتویسرکان

55 کیلوگــرم :۱- حدیث قیاســوند ازنهاوند۲- شــقایق رومیان از 
مالیر3- فاطمه عبدالمحمدی از تویسرکان

۶0 کیلوگرم : ۱- ملیکا بهادری ازاسدآباد۲- هستی سوری ازتویسرکان
۶5 کیلوگرم : ۱- الناز کاظم زاده ازتویسرکان ۲- زهرا بختیاری ازتویسرکان

۷0 کیلوگرم :
۱- مریم عبدالملکی ازتویسرکان۲- حدیث سیاهوشی ازمالیر

۷5 کیلوگرم :۱- عسل جهانیان ازنهاوند
+۷5 کیلوگرم :

۱- زهرا نادری ازنهاوند۲- هانیه سعیدی نژاد از تویسرکان
رده بزرگساالن :

55 کیلوگرم :۱- اسما نادری از نهاوند ۲-مهدیه چهاردولی از مالیر3- 
شیرین چلویی از تویسرکان

۶0 کیلوگرم :۱- بهار صلح میرزایی ازتویسرکان۲- فرشته جلیلوند از 
تویسرکان3- آرزو امیدوار ازتویسرکان
۶5 کیلوگرم : ۱- رویا میرزایی از مالیر

۷0 کیلوگرم :
۱- لیال ترک از تویسرکان۲- نرگس طهماسبی ازتویسرکان

۷5 کیلوگرم :۱- زینب جاللوند از تویسرکان
+۷5 کیلوگرم : ۲- فاطمه یاری از مالیر3- مینا ترک ازتویسرکان

مدال نقره جهان بر گردن ۲ ورزشکار 
پیونداعضای همدان

 ورزشــکاران پیوند اعضای همدان در رقابت های جهانی ۲0۱۹ 
انگلیس موفق به کسب ۲ نشان نقره شدند.

پیکارهــای جهانی ورزشــکاران پیوند اعضا در حالــی هم اکنون به 
میزبانی شــهر نیوکاسل انگلیس در جریان است که نمایندگان همدان 

در ترکیب تیم ملی کشورمان به ۲ مدال نقره در رشته پتانک شدند.
الهــام محمدی تقدیر و مصطفی آرمزد هر ۲ از همدان به این ۲ مدال 
ارزشمند نقره دست یابند. بهاره بیگی، الهام حمیدی، معصومه برجی 
در رشــته تنیس روی میز، مریم فریدونی و مصطفی آرمزد در رشته 
دارت در ایــن رقابت ها شــرکت دارند.همچنین بهــاره بیگی، الهام 
محمدی تقدیر و مصطفی آرمزد در رشته پتانگ در رقابت های جهانی 
پیوند اعضا شرکت دارند.همدان از استان های دارای بیشترین سهمیه 

تیم ملی جهت اعزام به این دوره از بازی ها است.

قهرمانان دوچرخه سواری تریال همدان 
معرفی شدند

 برترین های دوچرخه ســواری ماده تریال همدان با برگزاری یک 
دوره مسابقه معرفی شدند.

در این رقابت ها که با شــرکت 50 دوچرخه ســوار رشــته تریال از 
شهرستان های مختلف برگزار شــد، همدان در بخش تیمی اول شد 
و مالیر عنوان دوم را کســب کرد.در بخش انفرادی و در کالس ۲0 
اینچ نیز جواد رحیمی پارســا از همدان عنوان قهرمانی را کسب کرد، 
سجاد فرهادی از همدان دوم شد و میالد بختیاری از مالیر بر سکوی 
سوم ایســتاد.همچنین در کالس ۲۶ اینچ عباس رحیمیون از همدان 
عنوان قهرمانی را تصاحب کرد و عرفان رحیمی دیگر دوچرخه سوار 

همدان دوم شد.
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پیشخوان
لیگ فوتبال محالت همدان تعطیل شد

 محدودیــت امکانات باعث تعطیلی لیگ فوتبال محالت به عنوان 
بزرگترین رویداد ورزش شهروندی همدان شد.

در حالیکه لیگ فوتبال بزرگســاالن محالت با شــرکت 50 تیم از 
ســه هفته قبل در زمین های خاکی شــهر همدان آغاز شده بود، به 
دلیل نبود آمبوالنس، عوامل انتظامی، پزشــکیار و کمک های اولیه 

شد. تعطیل 
برگزارکنندگان این رقابت ها با وجود مکاتبه با مســئوالن و رسانه ای 

کردن مشــکالت، به نتیجه ای نرسیدند و بر این اساس لیگ محالت 
این شــهر در رده های سنی بزرگســاالن، جوانان و نوجوانان تعطیل 

شده است.
رئیس کمیته ورزش محالت همدان در این باره گفت: هفته گذشته با 
مصدومیت شــدید یکی از بازیکنان و انتقال وی به بیمارستان مواجه 
شدیم و نمی توانیم در نبود امکانات الزم با جان سه هزار فوتبالیست 

محالت بازی کنیم.
سعید پناه آبادی افزود: به هر حال مسابقات در زمین های خاکی و به 
لحاظ امکاناتی در ســطح غیراستاندارد برگزار می شود و امکان وقوع 

هر حادثه ای وجود دارد.
وی بیان کرد: انتظار داریم مســئوالن ورزش همــدان و در راس آن 
ســازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری که متولی اجرا است، نسبت به 
در اختیار قرارگرفتن امکانات مناســب ایمنی بــرای ادامه برگزاری 

مسابقات فوتبال محالت همکاری الزم را داشته باشند.
رئیس کمیته ورزش محالت همدان خاطرنشان کرد: مسابقات فوتبال 
محالت این شــهر با استقبال کم نظیر تیم های محله ای مواجه است 
امــا به دلیل نبود امکانات الزم، به ناچــار از ثبت نام بیش از ظرفیت 

جلوگیری شد.

تیم پومسه استان عازم 
مسابقات جهانی چین شد

 تکوانــدو کاران همدانــی راهــی 
مسابقات جهانی چین شدند.

چهار نفر از تکواندوکاران پومســه رو 
همدانــی در قالب تیم ملی کشــورمان 
راهی مســابقات جهانی شــدند. سیده 
معصومــه حســینی ،محمــد مهــدی 
کرمی ،محمد امین گماریان ،امیر ســام 
دوشنبه  که  ،نفراتی هســتند  درخشنده 
شب برای شرکت در مسابقات جهانی 

ووشی، چین راهی این کشور شدند.
مسابقات جهانی از یکم شهریور آغاز و 

به مدت 3 روز ادامه دارد.

درخشش ورزشکاران 
ووشو مالیر

 ورزشــکاران مالیری با کسب پنج 
مدال درخشان نقره و برنز در مسابقات 
قهرمانی ووشو بانوان کشور سبک ساندا 

در ماه دشت کرج خوش درخشیدند
تیم ووشو شهرستان مالیر که در دو رده 
ســنی نوجوانان و بزرگساالن در معیت 
تیم استان همدان به مربیگری معصومه 
عابدی در مســابقات قهرمانی ووشــو 
بانوان کشــور سبک ساندا شرکت کرده 
بود توانست با حضور قدرتمند خود پنج 
مدال درخشان نقره و برنز این مسابقات 

را ازآن خود کند
مــدال آوران بــه ترتیب رده ســنی 
:یکتــا اســفندیاری.مریم  نوجوانــان 
رحمتی و پریسا بشیر کنبدی مقام دوم 

و مدال نقره
رده سنی بزرگساالن :زهرا عباس ابادی 
و لیال محمدی مقام ســوم و مدال برنز 

این مسابقات را از آن خود کردند.

همایش پیاده روی
 صبح و نشاط

 در مالیر برگزار  شد
 همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی 
صبح و نشــاط روز گذشــته در مالیر 

برگزار  شد.
رئیــس هیــات ورزش هــای همگانی 
اســتان با تقدیر از خانواده های مالیری 
در اســتقبال از این همایــش پیاده روی 
پیاده روی  بزرگ  همایش  داشت:  اظهار 
خانوادگی صبح و نشــاط با اهدا جوایز 
نقدی و غیرنقدی برگزار  شد.این مراسم 
بطور پخش مســتقیم و زنده از شــبکه 

سوم سیما پخش شد.
هادی ســبزواری با اشــاره بــه لزوم 
حمایت مدیران شهرستان ها از برگزاری 
همایش هــای پیاده روی گفــت: انتظار 
می رود در شهرســتان ها بــا همکاری 
و حمایت ارگان هــای مختلف بتوانیم 
همایش های  باشکوه تر  برگزاری  شاهد 

پیاده روی خانوادگی باشیم..
وی خاطرنشــان کــرد: پیاده روی هــا 
ارزان تریــن و در دســترس ترین نوع 
ورزش اســت که با حداقل امکانات و 
با لباس ها و کفش های معمولی و مسیر 

معمولی قابل اجرا است.
وی با اشــاره به برگــزاری همایش 
هــای مختلــف بیــان کــرد: هیات 
همدان  اســتان  همگانی  ورزش های 
ملــی  مختلــف  مناســبت های  در 
و مذهبــی همایــش هــای متعــدد 
پیاده روی را در ســطح شهر و استان 

است. کرده  برگزار  همدان 
رئیــس هیــات ورزش هــای همگانی 
اســتان همدان عنوان کرد: تا پایان سال 
۹8 نیز برگزاری چندین همایش بزرگ 
پیاده روی خانوادگی را در دســتور کار 

داریم.

آگهي حصر وراثت
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  5020084093 ب ــماره شناس ــگری دارای ش ــدی عس ــای مه آق
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 112/256/98ح از ای کالس
توضیــح داده کــه شــادروان ســلطانعلی عســگری  بــه شــماره شناســنامه  6857 در تاریــخ 
1398/5/21 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت آن متوفــی/

متوفیــه منحصــر اســت به: 
ــادره از  ــنامه 5020084093 ص ــماره شناس ــه ش ــلطانعلی ب ــد س ــگری فرزن ــدی عس 1-مه

ــی ــر متوف ــد 1374 پس ــن متول فامنی
 2-محمــد عســگری فرزنــد ســلطانعلی بــه شــماره شناســنامه 2 صــادره از فامنیــن متولــد 

1367 پســر متوفــی 
ــن  ــادره از فامنی ــنامه 54 ص ــماره شناس ــه ش ــلطانعلی ب ــد س ــگری فرزن ــمیه  عس 3-س
ــماره  ــه ش ــلطانعلی ب ــد س ــگری فرزن ــهیال عس ــی 4-س ــر متوف ــد 1363 دخت متول
شناســنامه 11403 صــادره از فامنیــن متولــد 1361 دختــر متوفــی 5-معصومــه عســگری 
ــر  ــد 1364 دخت ــه شــماره شناســنامه 592 صــادره از فامنیــن متول ــد ســلطانعلی ب فرزن
ــادره از  ــنامه 6055 ص ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد رمضانعل ــی فرزن ــول امین ــی 6-بت متوف
فامنیــن متولــد 1345 همســر متوفــی 7-معصومــه دولتــی فرزنــد ابوالقاســم بــه شــماره 
ــام  ــا انج ــک ب ــی این ــادر  متوف ــد 1315 م ــن متول ــادره از فامنی ــنامه 3392 ص شناس
ــر  ــا ه ــد ت ــي مي نمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــي درخواس ــریفات مقدمات تش
کســي اعتراضــي دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــي ص ــم دارد واال گواه ــاه تقدی ــک م ــرف ی ــي ظ آگه
 )م الف 160(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنین

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 98/3/25 هی ــماره 139860326009000096 مورخ ــر رأي ش براب
ــتقر  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــد  ــای محم ــارض آق ــه و بالمع ــات مالکان ــن تصرف ــتان  فامنی ــي شهرس ــد ثبت در واح
ــماره  ــه ش ــن ب ــادره از فامنی ــنامه 7 ص ــماره شناس ــه ش ــر ب ــد علی اکب ــی فرزن رجب
ملــي 5029828354 صــادره از فامنیــن در شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
دویســت و چهــل و هفــت مترمربــع و نــود و هشــت صــدم مترمربــع قســمتي از پــالک 
ــای  ــمي  آق ــک رس ــداري از مال ــدان خری ــج هم ــش پن ــن بخ ــع در فامنی ــي واق 104 اصل

ــت. ــده اس ــرز گردی ــیخعلی( مح ــوی )ش ــد نق احم
 لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را  باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي ب
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــت در  ــي اس ــد. بدیه ــم نماین ــي تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.
)م الف 137(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/31

رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 98/3/25 هی ــماره 139860326009000100 مورخ ــر رأي ش براب
ــتقر  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
در واحــد ثبتــي شهرســتان فامنیــن تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آقــای علــی صفــدر 
ــماره  ــه ش ــن ب ــادره از فامنی ــنامه 6359 ص ــماره شناس ــه ش ــر ب ــد علی اکب ــوی فرزن نق
ملــي 5029453954 صــادره از فامنیــن در شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــالک 104  ــمتي از پ ــع قس ــدم مترمرب ــع و دوازده ص ــت مترمرب ــل و هش ــد و چه چهارص
ــای  ــمي  آق ــک رس ــداری از مال ــدان خری ــج هم ــش پن ــع در بخ ــن واق ــي فامنی اصل
ــب در  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــی  مح ــی تراب صفرعل
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ رس
ــور و  ــدت مذک ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بدیه ــم نماین ــي تقدی ــع قضای مراج

ــد. ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ع
)م الف 141(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/31

رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

 هفته ســوم از مســابقات فوتبال جوانان 
قهرمانی باشــگاه های اســتان یادواره شهید 
محســن حججی با انجام 5 بازی دنبال شــد 
و تیم های یاران کوروش نهاوند، شــهرداری 
مریانج، ستاره سرخ تویسرکان و پاس همدان 
مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند و یک 

دیدار نیز به تساوی انجامید.
در یکــی از ایــن دیدارهــا تیم شــهرداری 
مریانج میزبان آبی پوشــان همدان بود قبل از 
شــروع بازی باشگاه شــهرداری با دعوت از 
پیشکســوتان فوتبال و خانــواده محمدجواد 
کریمی و انجام مراسم گلباران یاد و نام مربی 
تیــم جوانان خود را که هفته گذشــته بر اثر 
سانحه سقوط از کوه درگذشت گرامی داشتند.

بازیکنان این تیم عکــس مربی خود را روی 
پیراهن های خود حک کــرده بودند و با نثار 
شــاخه گل یاد و خاطر مربی خود را گرامی 

داشتند.
بــازی با جمالت یــک جانبه تیــم جوانان 
شهرداری آغاز شد و در این بازی یک طرفه 
جوانان شــهرداری در همان نیمه اول نسخه 
میهمان خود را پیچید و در نهایت ۶ بر یک به 
پیروزی رسید، جوانان شهرداری هر گلی که 
می زدند آن را به مربی درگذشــته خود تقدیم 

می کردند.
تیم یــاران کوروش نهاوند با یک گل میهمان 
خــود مهر همدان را با شکســت بدرقه کرد 
یاران کوروش با این پیروزی ۹ امتیاری شدند 
و بــه تنهایی به صدر جــدول صعود کردند. 
تیم پاس همدان نیز در مصاف با پاســارگاد 

نوین نهاوند به برتری رســید و با یک گل به 
همدان بازگشــت. دو تیم خانه جوانان مالیر 
و ذوب فلزات در ورزشــگاه الهیه به تساوی 
۲-۲ رضایت دادند. تیم فوتبال ستارخ سرخ 
تویســرکان نیز میهمان خود اکباتان همدان را 
شکست داد با گذشت 3 هفته از این رقابت ها 
در گروه نخســت تیم خانــه جوانان مالیر با 
کســب ۷ امتیاز صدرنشین است و تیم ذوب 
فلــزات بهار ،اکباتان و پــاس همدان نیز با 4 

امتیاز در تعقیب خانه جوانان است.
تیم علــم و ادب همدان و پاســارگاد نوین 

نهاوند نیز با یک امتیاز قعرنشین هستند.
 اما در گــروه دوم این رقابت هــا تیم یاران 
کوروش نهاوند با ۹ امتیاز یکه تاز جدول است 
و دو تیم شهرداری مریانج و شهرداری همدان 
با ۶ امتیاز دوم هستند دو تیم میثاق آبی پوشان 
همدان نیز بدون امتیاز در انتهای جدول قرار 

دارند.

A جدول رده بندی جوانان )هفته سوم(گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

47+84-321خانه جوانان مالیر1

4-311133اکباتان همدان2

14+32-211ذوب فلزات بهار3

14+21-211پاس همدان4

23-235-31ستاره سرخ تویسرکان5

11-1112-2علم و ادب همدان6

31-1225-3پاسارگاد نوین نهاوند7

B جدول رده بندی جوانان)هفته سوم( گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

59+83--33یاران کوروش نهاوند1

66+71--22شهرداری مریانج2

56+83--22شهرداری همدان 3

3-133-21هالل احمر تویسرکان4

-3-225--2مهر همدان5

-4-237--2میثاق همدان6

-8-3210--3آبی پوشان همدان7

یاران کوروش و خانه جوانان 
پیشتاز لیگ جوانان استان

استاندار همدان وارد گود شد
 همزمــان بــا عید ســعید غدیرخم 
مراسمی در زورخانه علی میرزای همدان 

برگزار شد.
در این مراســم که مرشد اشعاری را در 
مدح حضرت علــی)ع( و دالوری های 
آن امام همــام با نوای خــوش قرائت 
کرد و ورزشکاران باستانی نیز با اجرای 
زیبایی  صحنه های  زورخانه ای  حرکات 

را خلق کردند.

باســتانی کاران همدان در این مراســم 
میزبان باســتانی کاران تهرانی و مرکزی 
بودنــد و همزمان بــه اجــرای برنامه 

پرداختند.
سیدسعید شاهرخی استاندار همدان نیز 
میهمان ویژه باســتانی کاران بود. در این 
مراسم استاندار مبلغ 300 میلیون ریال به 
هیأت ورزش های زورخانه ای و پهلوانی 

استان همدان کمک کردند.
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سردبير: يدا... طاقتي احسن
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تراشه ای برای به دام انداختن سلول های 
سرطانی ساخته شد

 محققان با استفاده از نانولوله های کربنی ابزاری برای به دام اندازی 
ســلول های تومور در خون ســاختند.به گزارش مهر ، پژوهشگران 
موسســه پلی تکنیک »ورسستر« موفق به ســاخت تراشه ای از جنس 
نانولوله های کربنی شدند که می تواند سلول های تومور را جریان خون 

جمع آوری کند و آنها را براساس نوع و اندازه جداسازی کند.
این نوع طراحی تراشه به دانشمندان اجازه می دهد تا به صورت موثری 
ســلول ها را از هم تفکیک و شناســایی کنند و حتی اقدام به کشت 
سلول ها کنند، کاری که در نهایت منجر به تشخیص زودهنگام سرطان 
خواهد شــد و همچنین روی پیش بینی دوره سرطان تاثیرگذار است. 

این فناوری برای توسعه آزمایشگاه روی تراشه مناسب است.

تهران در صدر آلودگی اینترنتی
 مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای آمار 
آلودگی سایبری یک سال اخیر کشور را منتشر کرد. برمبنای این آمار، 
تهران در زمینه دارابودن بیشترین آلودگی اینترنتی در صدر قرار دارد.

به گزارش مهر، ســامانه رصد ماهر وابســته به مرکز مدیریت امداد و 
هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای، در گزارشی تعداد IP آدرس 

های آلوده کشور که در ۱۲ ماه اخیر ثبت شده است را منتشر کرد.
این گزارش برمبنای تعداد آســیب پذیــری ها و میزان بات نت های 
شناسایی شده در شبکه سایبری کشور، منتشر شده است.آسیب پذیری 
)Vulnerability(، به معنی ضعف در روش های امنیتی سیســتم، 
کنترل های داخلی، یا پیاده ســازی است که می تواند مورد سوءاستفاده 

قرار گیرد. 

حسگری که سرتونین را در مقادیر بسیار
 کم خون شناسایی می کند

 نانوزیست حســگری ســاخته شــده که می تواند میزان سرتونین 
را در بدن شناســایی کند. این ماده برای تشــخیص برخی بیماری ها 
نظیر ســرطان قابل استفاده است.به گزارش ستاد توسعه فناوری نانو، 
سرتونین یک ماده شیمیایی در مغز است که نقش مهمی در فرآیندهای 
رفتاری و شناختی انســان ایفا می کند. هر تغییری در سطح سرتونین 
مغز می تواند نتایج بالینی و روانی روی فرد داشته باشد. این ماده توسط 
سیستم گوارش تولید شــده و مقادیر غیرطبیعی آن می تواند نشان از 

وجود تومور در روده باشد.
پژوهشگران هندی موفق به ساخت نانوزیست حسگری شدند که قادر 

به تشخیص سرتونین در خون یا ادرار است. 

ناسا یکی از 3 ابزار طراحی شده برای 
سوختگیری در فضا را آزمایش کرد

 ناسا یکی از 3 ابزار طراحی شده برای سوختگیری دوباره فضاپیما 
در فضا را آزمایش کرد. به گزارش  ایسنا ، ناسا به طور موفقیت آمیز 
نخستین ابزار طراحی شده برای سوختگیری دوباره فضاپیما در فضا را 

خارج از ایستگاه فضایی بین المللی آزمایش کرد.
البتــه برای ایــن منظور 3 ابزار طراحی شــده اســت. در »ماموریت 
ســوختگیری رباتیک 3« یک آداپتور مخصوص به کار گرفته شد که 
می تواند گازهای بسیار سرد متان، اکسیژن یا هیدروژن را در خود نگه 
دارد. در مرحله بعد این آداپتور  به یک تانک سوخت دیگر متصل شد.
فضاپیماها به کمک نسخه های آینده این سیستم می توانند در اعماق 

فضا سوخت هایی مانند متان مایع را دریافت کنند.

هوش مصنوعی در ۱0 ثانیه بیماری قلبی را 
شناسایی کرد

 محققان سیســتم هوش مصنوعی ابداع کــرده اند که در ۱0 ثانیه 
بیماری فیبریالسیون دهلیزی قلب را ردیابی می کند.به گزارش مهر، 
طبق تحقیقی جدید هوش مصنوعــی می تواند فقط در ۱0 ثانیه نوع 
خطرناکــی از آریتمی قلبی را شناســایی کند.محققان »مایو کلینیک« 
معتقدند حتی اگر قلب طی آزمایش الکتروکاردیوگرام)EKG( نرمال 
بتپد، هوش مصنوعی می تواند نوع  فیبریالســیون دهلیزی را ردیابی 

کند. 
 محققان معتقدند این فناوری ســرعت و دقت تشــخیص بیماری را 
افزایش می دهد بنابراین پزشــکان می تواننــد بهترین درمان را برای 

بیمار انتخاب کنند.

سفره را فتح ا... اوجی
 روزگاری شد که یاران یار را ول کرده اند

هم نشینی پیش کش، دیدار را ول کرده اند
موسم تنها نشستن،  قحط سال عاشقی

جامع  دلدادگان، دلدار را ول کرده اند
هر کسی از روی میلش نرخ تعیین می کند

ناظران اندازه ی  بازار را ول کرده اند
خیل محتاجان نان شب در این آشفتگی

مرغ چاق و بره ی پروار را ول کرده اند
خانه ها بیگانه با مهمان و مهماندارها

سفره ی پر رونق بسیار را ول کرده اند
سنگ بسته بر شکم خیل گرسنه مردمان

هر ناهارو وعده ی سرشاررا ول کرده اند
خورده اند از مال مردم عده ای تا خرخره

ننگ را قی کرده کم کم عار را ول کرده اند
واردات دسته بیل و کود حیوانی مجاز

گمرکاتم، علم وفن، پرگار را ول کرده اند
در طبیعت هم گرانی گرد غم پاشیده است

چهچه بلبل،  کالغان قار را ول کرده اند
 پای شیر  و بال پرواز کبوتر خسته شد

کرکسان و انتر و کفتار را ول کرده اند
پله بازار است و پائین رفته سطح کوچه ها

راه آسان باز و.. هر دشوار را، ول کرده اند
کودکان و بّره ها ناکار  در زنجیر غم

اشتباهی مشکل اقشار را ول کرده اند
"دیگران"گویاز شیطان گوی سبقت برده اند

شیوه ی انسانی و هنجار را ول کرده اند
دّکه داری را به جرم احتکار آزرده اند

صاحبان سوله و انبار را ول کرده اند
عده ای درگیر با دزدان دیزی گشته اند

اختالس و دزدی بسیار را ول کرده اند
باحقوق و وام و پاداش نجومی، دلخوشند

صنعت و تولید و علم و کار را ول کرده اند
در گرانی چادر و کفش و کاله  و روسری

دامن و پیراهن و شلوار را ول کرده اند
دانش آموزان به گوشی سر فرود آورده اند

درس و مشق و دفتر و خودکار را ول کرده اند
جای منطق مغلطه قدرت نمایی می کند

زور بازان شیوه ی ، گفتار را ول کرده اند
تخم شک با بدگمانی مزرع دل را گرفت

حسن ُخلق و نیکی پندار را ول کرده اند
شاعر : کیومرث سلطانی راد)کسراد( 

 
 توضیحات " شعر منتشر شده در ستون مشاعره هفته 
گذشته مربوط به کاوه گرشاسبی بوده است که بدین 

وسیله اصالح می گردد"  

ادای احترام به آرامگاه ابن سینای بزرگ 
در همدان

 آئین ادای احترام به شــیخ الرئیس، ابوعلی سینا، شامگاه آخرین روز 
مردادمــاه ۱3۹8 در آرامــگاه این حکیم عالیقدر برگزار می شــود.  در 
این آئین که همه ســاله به مناسبت بزرگداشــت حجت الحق، ابن سینا 
برپا می شــود، مقامات ملی و استانی، پزشکان، اساتید و صاحب نظران، 

اصحاب رسانه، مدیران کل استانی و صنوف مختلف حضور دارند.
رئیس روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد بوعلی سینا در این باره گفت:  
آئین ادای احترام به مقام شامخ ابن سینای بزرگ، امسال با شکوه و جالل 
شایسته در شامگاه روز پنج شنبه 3۱ مرداد ۱3۹8، از ساعت ۲۱ تا ۲3 در 

آرامگاه این حکیم جهانی برگزار می شود.
تــوکل دارائی در تشــریح جزئیات برگــزاری این آئین افزود: ســتاد 
هماهنگی اســتانی برای برپایی این آیین تشــکیل شده است که در آن 
اســتانداری، دانشگاه علوم پزشکی ابن ســینا، دانشگاه بوعلی سینا، بنیاد 
علمی و فرهنگی بوعلی ســینا، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری، صداوســیمای مرکز همدان، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، شــهرداری و فرمانداری همدان عضویت دارند و  برنامه های 
اجرایی این آئین با مدیریت دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا و با حضور 

پر رنگ پزشکان به مناسبت روز پزشک برپا خواهد شد.
وی اضافه کرد: در این آئین ســه میهمان ملی، دکتر منصور غالمی وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حســن بلخــاری رئیس انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگی و دکتر حجت اله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو 
در ایــران حضور خواهند داشــت و ســخنرانی خواهند کرد همچنین 
شاهرخی استاندار همدان، حجت االســالم والمسلمین شعبانی موثقی 
نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه همــدان، دکتر حیدری مقدم 
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا و آیت اهلل طه محمدی رئیس بنیاد 
بوعلی سینا درباره عظمت علمی شیخ الرئیس و تکریم میراث آن حکیم 

سخن خواهند گفت.  
دارائــی درباره ســایر برنامه های این آئین توضیــح داد: در این آئین از 
نمونه نیم تنه ابن ســینای بزرگ که توسط بنیاد بوعلی سینا و برای نصب 
در خیابان ها و مراکز علمی و فرهنگی داخلی و خارجی طراحی و تهیه 
شــده است، پرده برداری می شود  همچنین آئین سوگند فارغ التحصیالن 
پزشــکی در کنار آرامگاه بوعلی ســینا همچون سالهای گذشته باشکوه 

هرچه تمام تر برپا می شود.
وی برگزاری بزرگداشــت ابن سینا که در شــهر همدان به روز و هفته 
همدان تبدیل شده است را زمینه ساز معرفی هرچه بیشتر خدمات علمی 
و میراث ماندگار بوعلی ســینا ذکر کرد و گفت: نســل جوان ما بیش از 
هر زمان دیگر به شــناخت بزرگان و مفاخر ملی و دینی خویش نیازمند 
است و دانشمند پر آوازه و حکیم جهانی ایران، ابن سینای بزرگ نمونه 
بزرگی از داشــته های پرافتخار تمدن ایرانی و اسالمی است که باید آثار 
و اندیشــه های او بیش از گذشته مورد توجه محافل علمی و پژوهشی 

قرار گیرد.

■ دوبیتي:
سرانجامت بود جا در ته گور اگر شیری اگر ببری اگر کور  
تنت در خاک باشد سفره گستر                                    بگردش موش و مار و عقرب و مور

باباطاهر

■ حدیث:
امام علی )ع(:

چون با کسی ارتباط برقرار می کنید ، به خاطر خدا ارتباط داشته باشید ، و چون از کسی 
دوری می کنید ، به خاطر خدا ، دوری کنید.          
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مریم مقدم  «

 ایــن روزهــا جهانی شــدن مالیر بــا منبت 
ناخودآگاه یادآور جهانی شــدن اللجین با ســفال 
اســت . به واقع پس از جهانی شــدن اللجین این 
شهر تا به کجا تغییرات محسوس را در عرصه ملی 

و جهانی به نمایش گذاشت ؟ 
شــهرها در طــول تاریــخ به دلیــل اهمیــت اجتماعی 
ــترده ای  ــوالت گس ــار تح ــان دچ ــادی ش و اقتص
ــدن  ــی ش ــر جهان ــای اخی ــه ه ــد و در ده ــده ان ش
موجــب تحــوالت گســترده ای بــر شــهرها گردیــده 
ــر  ــده ای فراگی ــوان پدی ــدن بعن ــی ش ــت. جهان اس
ــی  ــی و سیاس ــی، اجتماع ــادی، فرهنگ ــاد اقتص ابع
ــهری را  ــه ش ــژه جامع ــه وی ــی و ب ــه جهان جامع
ــه  ــر صادقان ــا اگ ــت ام ــرار داده اس ــر ق ــت تاثی تح
قضــاوت کنیــم اللجیــن پــس از جهانــی شــدن همان 
اللجیــن مانــد و ایــن مهــم همــان دلنگرانی اســت که 
تلنگــر میزنــد مبنــی بر آنکــه نکنــد مالیر هم پــس از 
جهانــی شــدن همین مالیــر باقــی بمانــد .... تحوالت 
تکنولوژیــک و سیاســی نیــم قــرن اخیــر جهــان را 
ــی  ــه ویژگ ــت ک ــرده اس ــدی ک ــر جدی وارد عص
ــی  ــای زمان ــه ه برجســته آن کاهــش ســریع فاصل
ــای اقتصــادی،  ــام ه ــده نظ ــام فزاین ــی، ادغ و مکان
اجتماعــی و سیاســی جهــان و رشــد خیــره کننــده 
تولیــد و مصــرف اســت امــا آیــا بــرای ایــن مهــم 
در شــهرهای جهانیمــان برنامــه ای مــدون داریــم ؟  
فرآینــد جهانــی شــدن از یــک ســو و تأثیــر پذیــری 
ــر  ــوی دیگ ــوال آن از س ــاع و اح ــهرها از اوض ش
لــزوم توجــه بــه اثــرات متقابــل ایــن دو را گوشــزد 

مــی کنــد.
تا ســال گذشــته  ایران دارای ۶ شهر جهانی، یک 
روستای جهانی و پنج شــهر و یک روستای ملی 
صنایع دســتی بود ، مشــهد به عنوان شهر جهانی 
ســنگ های قیمتی، اصفهان به عنوان شهر جهانی 
صنایع دســتی، تبریز به عنوان شــهرجهانی فرش 

دستباف، ســیرجان به عنوان شــهر جهانی گلیم، 
اللجین به عنوان شــهر جهانی ســفال، مریوان به 
عنوان شــهر جهانی کالش و گلپورگان روســتای 
جهانی سفال اســت.البته که تحلیل جایگاه واقعی  
این شهرها در حوزه جهانی مقوله ای کامال مفصل 

است که به آن خواهیم پرداخت .
همچنین شهرها و روســتاهای ملی صنایع دستی 
کشور نیز شامل مالیر شهر ملی منبت، نودشه شهر 
ملی گیوه، خشتگه روستای ملی حصیر، میبد شهر 
ملی زیلو، شهرضا شهر ملی سفال ، گنبد شهر ملی 
فرش دســتباف است که در بین اینها مالیر در یک 

قدمی جهانی شدن است 
ثبت شــهرها و روستاها در فهرســت آثار جهانی 
صنایع دستی با بالقوه کردن پتانسیل های آنها انجام 
می شــود، پس این مهم به آن معناست که در این 
زمینه به دنبال ایجاد پتانسیل های جدید در شهرها 

نباید بود چرا که 
ســازمان میراث فرهنگی با کمک بخش خصوصی 
فعال در عرصه صنایع دســتی شهرها و روستاهای 
ملی و جهانی بدنبال آن اســت بتواند از پتانســیل 

های موجود هر شهر در راستای ایفای نقش صنایع 
دستی در توسعه همان شهرها و روستاها و اقتصاد 

هنرمندان آن نقش آفرینی کند.
ایــران مقام اول در ثبت شــهرهای جهانی را دارد 
و تاکنون ۶ شــهر و یک روســتای آن در فهرست 
جهانی ســازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی ملل 
متحد )یونســکو( به ثبت رسیده است و مالیر در 
چند قدمی جهانی شدن است . در این زمینه معاون 
سازمان میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور با اشاره به تحول و توسعه چشمگیر صنعت 
مبل و  منبت در شهرستان مالیر،  نیز میگوید ؛  این 

صنعت در مهر ماه امسال جهانی می شود.
پویا محمودیان در اختتامیه ســومین جشنواره ملی 
مبل و  منبت در شهرســتان مالیــر مهمترین دلیل 
حضورش در این شــهر را بررســی روند پرونده 
جهانی شــدن مبل و منبت مالیر اعالم کرد و اظهار 
داشت: محقق شــدن این امر مستلزم فراهم شدن  

زیرساخت های  این صنعت  در این شهر است.
وی با بیان اینکه امروز تحول و توسعه چشمگیری 
در حوزه صنعت مبل و  منبت و صنایع دستی مالیر 

به  چشــم می خورد، ابراز کرد: امیدواریم در سالی 
که صنایع دستی و هنرهای سنتی نقش بسیار مهمی 
در اشــتغال  ارزآوری و معرفی فرهنگ کشورمان 
ایفا می کند، بتوانیم پرونده جهانی شدن مبل و منبت 

مالیر را به ثبت برسانیم .
 معاون ســازمان میراث  فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری کشــور تصریح کرد: هم اکنون نزدیک 
به هشــت شهر و دو روســتای کشورمان موفق به 
کســب عنوان های ملی و جهانی در حوزه صنایع 
دستی از شورای راهبردی سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری شــده اند  و امیدواریم بتوانیم با ثبت 
شهرهای دیگری از کشورمان و کسب رتبه برتر در 
این حوزه اقتدار خود را در صنایع دستی و هنرهای 

سنتی به دنیا اعالم کنیم.
وی با اشاره به اینکه صنعت مبل و  منبت سرمایه ای 
بسیار ارزشمند برای معرفی هر چه بیشتر شهرستان 
مالیر به دیگر کشــورها اســت، بیان کرد: ملی و 
جهانی شــدن صنعت مبل و منبت مالیر گامی در 
راستای برند سازی، افزایش صادرات ، ارزآوری و 

رونق اقتصادی منطقه است.
 اینکه در حال حاضر بیش از 5  هزار کارگاه کوچک 
و بزرگ مبل و منبت، ۹ هزار اســتاد کار مجرب و 
بیــش از ۲0 هزار نفر در صنعت مبل و منبت مالیر 
فعالیت دارند یک امتیاز حائز اهمیت اســت اما آیا 
پس از جهانی شدن این شهر با منبت حال و احوال 
مالیر هم جهانی شــدن را لمس خواهد کرد ؟ برای 
پاســخ به این ســوال باید منتظر ماند تا گذر زمان 

بیانگر واقعیت ها باشد .
حاال نخســتین المان مبل و منبت مالیر در دریاچه  
کوثر این شهر جای خوش کرده است اما این المان 
چه اهدافــی را پیش روی خواهد داشــت ؟  آیا 
در  آینده نزدیک دنیا  خواهد دانســت  این شــهر 
جهانی با منبت راه را برای دستیابی شهروندانش به 

امتیازهای جهانی هموار کگرده است ؟ 

جایگاه شهرها پس از جهانی شدن 

آیا منبت با جهانی کردن مالیر 
 این شهر را به امتیازهای جهانشهر می رساند  

بمب
  »بمــب، یک 
از  بعد  عاشــقانه« 
فیلم »بــرف روی 
دومین  هــا«  کاج 
معادی  پیمان  فیلم 
به عنوان کارگردان 
است. بمب داستان 
زوج جوانــی بــا 
بــازی لیال حاتمی 
و پیمان معادی در 

دهه شصت و زمان بمباران شهر تهران است. این زوج در اوج بمباران با هم 
حرف نمی زنند و قصد متارکه دارند. 

همزمــان شــاگرد نوجــوان معــادی در مدرســه کــه در طبقــه پاییــن خانــه 
آن هــا هــم زندگــی مــی کنــد دلبســته دختــر همســایه شــده کــه او را در 
ــم را در  ــن فیل ــه ای ــده اســت. آنچــه ک ــاران دی ــع بمب ــه موق پناهــگاه خان
ــودن  ــین ب ــت، دلنش ــرار داده اس ــی ق ــار اینچنین ــزی از آث ــت متمای وضعی
ــه  ــر قصــه اســت. دهــه شــصت ب ــازی هــا، داســتان و فضــای حاکــم ب ب
ــا و  ــه ه ــت، از خان ــده اس ــان داده ش ــم نش ــن فیل ــکل در ای ــن ش بهتری
ــا حــرف زدن و لبــاس آدم هــا. چنــد سکانســی  ــان و مدرســه هــا ت خیاب
کــه در مدرســه اتفــاق مــی افتــد، بــا بــازی درخشــان ســیامک انصــاری و 
حبیــب رضایــی از بهتریــن ســکانس هایــی اســت کــه در ایــن ســال هــا از 

دهــه شــصت ســاخته شــده اســت. 
پیشــنهاد می کنیم در تعطیالت آخر هفته این فیلم را بخرید و یا به صورت 

قانونی دانلود کنید. به تماشایش می ارزد.

آرامگاه بوعلی

   شــنبه یکم شهریورماه 
روز همدان است. این روز به 
دانشمند،  سینا،  بوعلی  افتخار 
طبیب و فیلسوف بزرگ تاریخ 
که در همدان آرمیده نامگذاری 
شده است. پیشنهاد ما در این 
روز دیدِن دوباره شــهرمان به 
اندیشــمند  این  آرامگاه  ویژه 

بزرگ اســت. آرامگاه بوعلی ســینا و نماد آن، شــهرتی جهانی دارند. ولی هنوز خیلی از 
همشــهریانمان آرامگاه بوعلی را از نردیک ندیده اند. بنای آرامگاه بوعلی ســینا در زمان 
قاجاریه ساخته شد. در سال ۱330 انجمن آثار ملی ایران به مناسبت هزارمین سالروز تولد 
ابوعلی ســینا تصمیم به ساخت آرامگاهی جدید گرفت. طرح و نقشه بنای فعلی به سبک 
معماری دوره و ســده ای که بوعلی ســینا در آن می زیسته از روی قدیمی ترین بنای تاریخ 
اســالمی یعنی برج گنبد قابوس در شهر گنبد کاووس اقتباس شده است. کار ساخت بنای 
جدید آرامگاه در ســال ۱333 هجری شمســی به پایان رسید. محل آرامگاه جدید بوعلی 
منزل مســکونی و مقبره فردی بنام ابوسعید دخوک، دوست صمیمی بوعلی سینا بوده است 
که بقایای جسد بوعلی سینا هم به این مکان منتقل و دفن شد. دیدِن دوباره آرامگاه بوعلی 

در روز همدان، پیشنهاد جدی ما به شما است.

لیگ برتر 
 لیــگ برتــر فوتبــال ایران 
بــا همه کــم و کاســت هایش 
همچنان مهمترین اتفاق ســاالنه 
فوتبال ما است. امسال استقالل، 
تراکتورســازی،  پرســپولیس، 
پدیده، ذوب آهن و ســپاهان با 
قوای کامل پا به این مســابقات 
خواهند گذاشــت. اســتقالل با 
مربی ایتالیایی خــود قصد دارد 
ناکامی های سه سال گذشته اش 

را جبران کند. استراماچونی در ابتدای کار دست به تغییرات اساسی در تیم زد و چند مهره مهم را کنار 
گذاشت. همین کار طرفداران استقالل را کمی نگران کرده ولی جوانی و انگیزه بقیه بازیکنان همچنان 
نقطه قوت این تیم است. در مقابل پرسپولیس بعد از سه قهرمانی درخشان در سه سال متوالی و رفتن 
برانکو با مربی با تجربه ای مثل کالدرون لیگ را شــروع می کند. اما این دو تیم پرطرفدار در مقابل 

تیم های دیگر رقابت بسیار دشواری در پیش خواهند داشت.
 امیر قلعه نویی، یحیی گلمحمدی، مصطفی دنیزلی و علیرضا منصوریان هم امســال جز به قهرمانی 
فکر نمی کنند و همین موضوع لیگ امسال را بسیار جذاب کرده است. در هفته اول مسابقات امروز 
پرســپولیس ساعت ۱۹:۱0 میزبان پارس جنوبی جم است و فردا استقالل ساعت ۱8 میهمان ماشین 

سازی تبریز خواهد بود.

همدان در مشروطه
 همدان در مشــروطه پژوهشی است در اســناد و منابعی که از 
انقالب مشروطیت در درست است تا نقش و جایگاه شهر و بزرگان 
همدان در این جنبش را مشخص کند. این کتاب در سال ۹۱ منتشر 
شــد و مجید فروتن، معاون فعلی اداره ارشــاد همدان، نویسنده آن 
اســت. همدان قبل از مشــروطیت، همدان در مشروطیت، فعالیت 
های سیاســی، اجتماعی و فرهنگی همدانی ها در زمان مشروطیت 
و اندیشــه و اراء مشروطه خواهان همدانی از بخش های اصلی این 
کتاب این کتاب است. شخصیت های برجسته همدانی که در انقالب 
مشروطه فعال بودند و اندیشه هایشان، انجمن های معروف آن سال 
ها و اسنادی از مشــروطیت که در آن نامی از همدان و همدانی ها 
وجود دارد از دیگر بخش های این کتاب اســت. خواندن این کتاب 
را به همه کســانی که می خواهند درباره شهرشان بیشتر بدانند و با 
تاریخ آن در زمان انقالب مشروطیت آشنا شوند را توصیه می کنیم.

پیشنهاداتی برای داشتن آخر هفته ای جذاب تر

از لیگ برتر تا همدان در مشروطه


