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بازنشسته ها به صف شوند
 ســرانجام بعد از 2 ماه از تصويب اوليه 
قانون منع بازنشســتگان در دســتگاه هاي 
دولتي، روز پنجشــنبه 97/06/21 عباسعلي 
كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان از تأييد 

اين مصوبه در اين شورا خبر داد.

عزادار واقعي سيدالشهدا(ع) باشيم
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سالـن سالـن 3131AA(ميـالد)- غـرفـه (ميـالد)- غـرفـه 1515
ساعت بازديد: 8:30 صبح لغايت 16:30 بعدازظهر 

تشريفات: 09336860145

مركز چاپ و بسته بندي همدانمركز چاپ و بسته بندي همدان
(همدان ليبل)(همدان ليبل)

پانـزدهميـنپانـزدهميـن  
حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) 

در نمايشگاه هاي ملي و بين الملليدر نمايشگاه هاي ملي و بين المللي

بازرگاني حبيب اله طالبي 

تبريك و تهنيت

جناب آقـاي
 مهندس رضواني جالل

رئيس سازمان جهاد كشاورزي
 استان همدان 

انتخاب شايسته جنابعالي به عنوان مدير نمونه كشوري 
را خدمت شما تبريك و تهنيت عرض مي نماييم اميد 
پيشبرد  و  خدمت  راه  در  الهي  الطاف  سايه  در  است 

اهداف آن مجموعه همواره موفق و سربلند باشيد.

مجتمع صنايع قضايى فرداى هميشه بهار
سيد عليرضا مجيدى

تبريك و تهنيت
جنــاب آقـاي

 مهندس رضـواني جـالل
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان همدان 

مديريت  با  را،كه  كشور  در  كشاورزى  جهاد  سازمان  نمونه  رئيس  عنوان  به  حضرتعالى  شايسته  و  جا  به  انتخاب 
مدبرانه،برنامه ريزى دقيق،نظارت مستمر،تالش و پيگيرى همكاران دلسوز و تكريم ارباب رجوع،كه منجر به افزايش 

بهره ورى و توليد در سال زراعى 97-96 گرديده است را به شما صميمانه تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم.
(همواره توفيق رفيق راهتان باد)

 سرپرســت وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعى 
اعالم كرد: سقف تسهيالت قابل تصويب در استان ها 
تاكنون بــراى 6 ميليــارد تومان بوده اســت و بايد 
طرح هــاى باالى 6ميليارد تومــان در كميته فنى ملى 
به تصويب مى رســيدند اما به درخواست و موافقت 
استانداران بنا شــد كه كميته فنى استان ها داراى اين 
اختيار باشــند كــه طرح هاى تا 10ميليــارد تومان را 

بررسى و تصويب كنند.
به گزارش ايلنا، انوشيروان محسنى بندپى،روز گذشته 
در نشست با اســتانداران سراسر كشور كه در محل 
وزارت كشور برگزار شد، گفت: سقف تصميم گيرى 
براى تســهيالت اشتغال روســتايى در استان ها ابتدا 
دو و نيــم ميليارد تومان بود كه بــه 6 ميليارد تومان 
افزايش پيدا كرد و اكنون به درخواســت استانداران 
اختيــار تصميم گيرى را به ســقف 10 ميليارد تومان 

ارتقاء داديم. 
وى ادامه داد: به منظور ايجاد هماهنگى بيشــتر ميان 
استانداران و ستاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
كميته اى منتخب از پنج استاندار و نمايندگان وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى تشكيل مى شود تا نظرات 
اســتانداران را در دستورالعمل ها و شيوه هاى فنى در 

چارچوب قانون مصوب مجلس لحاظ كند. 
سرپرســت وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى 
پيشنهادى  ســرمايه گذارى  طرح هاى  ضمانت  گفت: 
روســتائيان از اين پس با سهولت و سرعت بيشترى 

انجام مى شود.
محســنى بندپى اشــاره كرد: از اين پس رســته هاى 
منتخب هر استان نيز با انجام مطالعه و بررسى مجدد 
وتصويب در كارگروه اشتغال استان ها قابل بازنگرى 

است.

محســنى بندپــى اظهاركرد: برنامه هاى مــا در قالب 
"برنامه اشــتغال فراگير" ناظر بر "توســعه رسته هاى 
پر اشــتغال" و "افزايش اشــتغال پذيــرى" در قالب 
طرح هايى مانند كارورزى، مشــوق بيمــه اى، يارانه 

دستمزد و ... بوده است.
ــى  ــاه اجتماع ــاون، كار و رف سرپرســت وزارت تع
ــى از  ــتايى يك ــتغال روس ــه اش ــرد: برنام ــاره ك اش
ــتانداران  ــكارى اس ــا هم ــه ب ــى اســت ك برنامه هاي
در دســت اجــرا قرارداريــم و امــروز فرصــت 
ــا هــم مــرور  مناســبى اســت كــه ايــن برنامــه را ب
ــتفاده  ــه اس ــن زمين ــما در اي ــرات ش ــم و از نظ كني
كنيــم. بــه نظــر مى رســد بــا شــرايط جديــد 
ــتيم  ــوزه هس ــن ح ــترى در اي ــت بيش ــد دق نيازمن
تــا منابــع مــا بــا كمتريــن انحــراف بــه گروه هــاى 

ــد. ــص ياب ــدف تخصي ه

يــر  و تصا و  تيتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا
كنيد ــرى  پيگي ــذاب  ج

ديجيتال رســانه 

همدان پيام ــتاگرام               ينس ا با 
شويد همراه 

#  

hamedanpayam

ن ا ننرس رســا

افزايش تسهيالت اشتغال روستايى از 6 به 10 ميليارد تومان

عزادارى هاى محرم نشان 
از زنده بودن راه امام حسين(ع)

 عزادارى  با 
بَََزك خرافات

تضادگويي را درمان كنيد
■ گزارش هايى كه به نفع مسئوالن و نمك روى زخم زندگى مردم است

يك قدم تا توليد 
محصوالت ارگانيك

■ مدير حفظ نباتات جهادكشاورزي استان:در همدان به توليد آفت كش هاي 
طبيعي دست يافتيم

مسئول بسيج دانش آموزى سپاه همدان:

 بازاريان همدان به كمك 
دانش آموزان نيازمند آمدند
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ نرم افزار نذرى ياب نصب نكنيد 

 شــهروندان از نصب نرم افزار نذرى ياب بر روى گوشى و ارائه اطالعات 
بانكى خود پرهيز كنند.

رئيس پليــس فضاى توليــد و تبادل اطالعات انتظامى اســتان هشــدار داد: 
كالهبرداران با سوء استفاده از اعتقادات مذهبى مردم اقدام به طراحى نرم افزار 
«نذرى ياب» يا «هميارى» براى جمع آورى كمك هاى مردمى و اطعام نيازمندان 

كردند.
فيروز ســرخوش نهاد اضافه كرد: كالهبرداران با تبليغ و، فروش اين قبيل نرم 
افزارها در شبكه  هاى اجتماعى، شهروندان را به نصب اين برنامه ها ترغيب مى 
كنند.رئيس پليس فتا به ايرنا گفت: افراد پس از دانلود اين برنامه به يك صفحه  
حاوى درگاه هاى بانكى جعلى ســوق داده شده و از افراد براى پرداخت آنالين 

هزينه نصب نرم افزار اطالعات بانكى را مطالبه مى كند.

در حوزه دارو كمبود نداريم 
 امســال در حوزه ى دارو كمبود نداريم و دارو يك سال آينده استان همدان 

تامين شده است.
معاون سياســى امنيتى فرماندار در جلسه ى كار گروه سالمت و امنيت غذايى 
شهرستان با تاكيد بر اهميت باالى سالمت غذايى از لزوم فرهنگ سازى در اين 
بخش سخن گفت. على اصغر ناظرى پور با تاكيد بر هدفمند سازى برنامه هاى 
صدا و سيما در اين بخش از مركز بهداشت خواست تا در اين زمينه سوژه هايى 
به صدا و ســيما بدهد تا برنامه هايى هدفمند ســاخته شود .به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، وى گفت : تبليغات مواد غذايى آسيب رسان در شهر ممنوع 
اســت و ما اگر مشاهده كنيم قطعا برخورد ميكنيم .در ادامه ى اين جلسه خير 
انديش مدير مركز بهداشت همدان گفت : پايه ى بسيارى از مشكالت كم بودن 
تحرك بدنى است وما بايد براى حل اين مشكل از ظرفيت ادارات استفاده كنيم .

واژگونى پرايد در همدان يك كشته برجا گذاشت
  بر اثر واژگونى يك دســتگاه خودروى سوارى پرايد در يكى از محورهاى 

ارتباطى اين استان راننده اين وسيله نقليه جان باخت.
رئيس پليس راه با بيان اينكه يكى از مداحان اهل بيت با يك دســتگاه پرايد از 
منطقه شــيرين سو به سمت شــهر كبودرآهنگ براى حضور در آيين اباعبدا... 
الحســين در حال تردد بود اضافه كرد: خودروى اين مداح در نزديكى پاسگاه 
شيرين سو واژگون شد و راننده به علت نبستن كمربند ايمنى از داخل خودرو 
به بيرون پرت شــد.  رضا عزيزى بيان كرد: بر اثر برخورد سر راننده خودروى 

سوارى پرايد با سطح جاده وى در دم جان باخت.
رئيس پليس راه استان همدان به ايرنا گفت:خستگى و خواب آلودگى را عامل 
بروز اين سانحه دانست و گفت: بى توجهى نسبت به نبستن كمربند ايمنى نيز 

در مرگ اين راننده موثر بوده است.

توجه جدى به اصل مردم محورى 
در اربعين حسينى

  در ايام اربعين حسينى بايد به اصل مردم محورى به ويژه در بخش 
حمل و نقل توجه ويژه اى شود.

مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان در نخستين 
نشســت كميته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعين استان با اشاره به 
اينكه اربعين فرصت خوبى براى خدمات رسانى است، اظهار داشت: 
با ارائه خدمات مطلوب در اين ايام اقتصاد حمل و نقل قوت مى گيرد.
مصطفى پناهنده با بيان اينكه پاركينگ هاى مرز خسروى در حال آماده 
سازى اســت، افزود: آماده سازى براى ساير اماكن توقف مسافران و 

برقرارى شرايط مناسب در دستور كار است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، پناهنده عشق به امام حسين(ع) 
را عامــل اصلى حضور پرشــور مردم در اين ســفر معنوى عنوان و 
خاطرنشان كرد: در جانمايى موكب ها بايد محل توقف براى ناوگان 

عمومى سفر وجود داشته باشد
وى همكارى مســتمر با نيروى انتظامــى و امنيتى و تأكيد بر رعايت 
قوانين و مقررات را خواســتار شد و گفت: بر اساس نرخ مورد توافق 
بايــد كرايه حمل را طبــق مبلغ اعالمى و با رعايــت نكات اخالقى 
دريافت كرد. مديركل راهدارى اســتان همدان با تأكيد بر ســالمت 
ناوگان و ضرورت ايمنى كامل براى زائران، شركت هاى مسافربرى را 
موظف به اخذ معاينه فنى ناوگان كرد و گفت: شركت هاى مسافربرى 
نســبت به كنترل ناوگان خود از قبيل معاينه فنى، رفع نقص سيســتم 
گرمايش و ســرمايش، بيمه شخص ثالث و ساير موارد اقدام و از هر 

نظر آمادگى داشته باشند.
اين مســئول ابراز داشت: در طول ايام اجراى طرح، مديران و به ويژه 
مديران فنى شركت ها در محل شركت حضور مداوم داشته و نسبت 

به كنترل ناوگان و ساير موارد اقدام كنند.
مصطفى پناهنده ادامه داد: ايجاد تسهيالت مناسب از قبيل نحوه ارائه 
بليت به ويژه به شكل اينترنتى با قيمت متعادل و روان بايد انجام شود.
وى اضافه كرد: شركت هاى مسافربرى، ادارات راهدارى شهرستان ها، 
انجمن هاى صنفى شركت هاى مسافربرى و رانندگان تمهيدات الزم 
را از هم اكنون در خصوص تأمين ناوگان و تعيين نرخ و فروش بليت 
رفت و برنامه ريزى براى برگشت زائران مدنظر گرفته و آمادگى الزم 

را براى اجراى مناسب آن داشته باشند.
پناهنده يادآور شــد: با توجه به اهميت تأمين ناوگان طرح و اعزام به 
موقع زائران شركت هاى مســافرى از پيش فروش بليت هاى عادى 
حضورى و اينترنتى و صدور صورت وضعيت دربســتى در طول ايام 
طرح براى ساير شهرها به جز حمل و نقل زائران خوددارى كرده و در 

صورت مشاهده با خاطى برخورد مى شود.
وى بيان داشت: انجمن هاى صنفى نسبت به اعالم نرخ كرايه اربعين 
و ليست كشيك تا دهم مهرماه اقدام و به اين اداره كل براى بررسى و 

ابالغ به شركت هاى مسافربرى اعالم كنند.

برقرارى 526 تماس با سامانه 125 همدان
 در دو روز گذشته526 تماس با سامانه 125 تماس برقرار شد كه 

از اين تعداد تماس 17 مورد منجر به عمليات شد.
رئيس ســازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان گفت : بر اساس 
اعــالم مركز پيام و كنترل فرماندهى عمليات در 24 شــهريور ماه، 9
عمليات اطفاى حريق و هشت عمليات امداد و نجات حاصل تالش 

فرشتگان نجات همدان در دوروز گذشته بوده است.
محمدرضا بياناتى افزود: روز 24 شــهريور ماه شهروندان 526 بار با 
ســامانه 125 تماس گرفته اند كه از اين تعداد تماس 17 مورد منجر به 
عمليات شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئيس سازمان آتش 
نشانى و خدمات ايمنى همدان عنوان كرد: همچنين 14 تماس جهت 
مشــاوره و راهنمايى، 120 تماس اشتباه و متاسفانه 374 مورد ايجاد 

مزاحمت و يك مورد گزارش حريق كذب بوده است.
وى ادامه داد: عمليات هاى انجام شــده در ايــن تاريخ 9 مورد آتش 
سوزى شــامل حريق خودرو در مجيدآباد، دو مورد حريق ضايعات 
چوب در ميدان فلســطين و روستاى كنجينه و 6 مورد حريق مراتع و 
پوشش گياهى در دانشگاه بوعلى، سنگستان، جاده رباط، بلوار شهيد 

فهميده، جوالن و هنرستان بوده است.

بازنشسته ها به صف شوند
فيض ا... مظفرپور »

 ســرانجام بعد از 2 ماه از تصويب اوليه قانون منع بازنشســتگان 
در دستگاه هاي دولتي، روز پنجشنبه 97/06/21 عباسعلي كدخدايي، 
سخنگوي شوراي نگهبان از تأييد اين مصوبه در اين شورا خبر داد و 
گفت : با توجه به اين قانون افراد مشمول آن فقط 2 ماه فرصت دارند تا 
با دستگاه هاي محل خدمت خود خداحافظي و تسويه حساب نمايند.

اگرچه اين قانون در مجلس مســبوق به ســابقه بود، ولي با توجه به 
ابهاماتي كه در قانون 2 ســال پيش و حتي طرح استفســاريه يكسال 
پيش مجلس وجود داشت، بسياري از دستگاه هاي دولتي اين قانون را 
دور زده و با تعميم مشــمول استثنائات آن به مديران مياني تا معاونان 
استاندار، عمًال اين قانون را از حيز انتفاع انداختند و تقريباً همه خود 

را خارج از شمول اين قانون دانستند. 
به همين دليل مجلس دهم با توجه به شرايط مديريتي كشور و اوضاع 
اسفبار اشــتغال بويژه اشتغال در بخش هاي دولتي و دميدن روح تازه 
در بدنه مديريتي كشور و دادن اميد به مديران جوان و باز شدن ميدان 
بــراي ورود آنان به چرخه هاي مديريتي كه يــك نوع منطقه ممنوع 
براي ورود جوانان محســوب مي شد، قانون را اصالح و به كارگيري 
بازنشســتگان جز در موارد بســيار اندك را ممنوع اعالم كردند و با 
شفافيت بيشتر اين قانون، راه هاي دور زدن و فرار از آن تقريباً مسدود 
شده است. بنا بر آنچه كه مجلس اعالم كرده، حدود هزار و 700 مدير 
با اين قانون بايد براي هميشــه از سمت هاي خود خداحافظي نموده 
و به قول معروف بروند در خانه نماز بخوانند؛ زيرا عمري اســت در 

اداره نماز خوانده اند.
حال به زندگي شخصي خود نيز برسند و در صورتي كه از كار كردن 
خسته نشده و همچنان در سوداي رياست و مديريت هستند بايد در 
بخش كامًال خصوصي كار كنند نه در بخش هاي خصولتي؛ زيرا كه اين 
قانون دستگاه هاي شبه دولتي و يا دستگاه هايي كه به هر طريق ممكن 
از بودجه دولت استفاده مي كنند را نيز از به كارگيري بازنشستگان منع 
كرده است. از جمله شهرداري ها و نهادهايي از اين دست. اگرچه در 
خصوص شهرداري ها بويژه شهردار تهران اما و اگرهايي وارد مي كنند 
ولــي با توجه به قاطعيت مجلس در ايــن موضوع در صورتي كه در 
خصوص شهرداري ها نيز استفساريه از مجلس خواسته شود، به طور 
قطع جواب آن مثبت است؛ يعني شهرداري ها نيز از شمول اين قانون 
مستثني نيستند و اين ادعا نه يك پيش داوري، بلكه بر اساس آنچه كه 

نمايندگان بارها اعالم كرده اند، پيش بيني مي شود.
بديهي اســت راه فرار و دور زدن اين قانون بســته است؛ زيرا كه در 
مصوبه مجلس تأكيد شده «هرگونه پرداخت به افراد شمول اين قانون 
بعد از پايان مهلت 2 ماهه، به منزله تصرف غيرقانوني در اموال دولتي 
محسوب شده و مستوجب مجازات است؛ يعني دستگاه پرداخت كننده 
و باالترين مســئول آن و نيز خودِ فرد شــمول اين قانون، در صورت 

تخلف مجازات خواهند شد».
نظارت مجلس از طريق ديوان محاسبات و نظارت قوه قضاييه از طريق 
سازمان بازرسي كل كشور بر حسن اجراي قانون و لزوم تسويه حساب 
با بازنشستگان ضمانت اجرايي خوبي براي اجراي درست اين قانون 
اســت. كما اينكه اخيراً رئيس ســازمان بازرسي كل كشور به مديران 

هشدار داد كه از اجراي اين قانون استنكاف نورزند.
نكته مهمتر اين قانون در اين اســت كه تقريباً 50 درصد مديران ارشد 
استان ها؛ يعني 17 اســتاندار بر اساس اعالم جمشيد انصاري، معاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور بايد از 
وزارت كشــور منفك شوند و مديران ديگر نيز همچون معاونان وزرا 

و... بايد بروند.
و اين زلزله مديريتي بايد با بازســازي دستگاه هاي مديريتي كشور با 
به كارگيري نيروهاي توانمند و باانگيزه جوان بينجامد تا در شــرايط 
ســخت كنوني با جرأت و جســارت و توان بيشتر مسئوليت ها را به 
عهده گرفته و موجبات تحوالت مثبت در اداره درست كشور و استان 

گردند.
حال كه در همدان نيز نيكبخت با بيش از 5 سال استانداري و شكستن 
ركورد حضور اســتانداران گذشــته در همدان و با بيش از 40 سال 
تجربه خدمتي در حال خداحافظي از استان است، بايد نيروي جوان تر، 
توانمندتر و باانگيزه تر كه با مســائل و مشكالت عديده استان همدان 
آشنايي داشته و از اقبال عمومي نيز برخوردار باشد، عهده دار مسئوليت 
ســنگين اســتانداري پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين شود. فردي 
مســتقل كه بدهكار مردم و نه بدهكار نمايندگان و افراد و گروه هاي 
سياســي باشد و فردي  بالياقت و كاردان، كليد ساختمان سبز شكريه 
را از نيكبخــت تحويل بگيرد. در اين زمينه باز هم مطالب بيشــتري 

خواهيم نوشت.

 فرمانده انتظامى اســتان همدان نيز با 
بيان اينكه تقويــت امر به معروف و نهى 
از منكــر باعــث اصالح امــور و ارتقاء 
باورهاى دينى مى شــود، گفت: بايد براى 
عملى شدن اين كار دنبال شيوه و نگرش 

جديد باشيم.
بخشــعلى كامرانى صالح  روز گذشــته در 
همايش امر به معروف و نهى از منكر با بيان 
اينكه جايگاه امر به معروف بر كسى پوشيده 
نيست، اظهار كرد: نخستين امر به معروف و 
نهى از منكر را خداوند با فرستادن پيامبران 

براى هدايت بشر انجام داد.
وى بــا بيان اينكه جامعــه اى كه مردم آن 
امر به معروف و نهــى از منكر نمى كنند 
مردگان زنده نما هستند، افزود: آثار امر به 
معــروف و نهى از منكر را مى توان در دو 

در حوزه فردى و اجتماعى بررسى كرد.
فرمانــده انتظامى اســتان همــدان امر به 
معروف و نهى از منكر در حوزه اجتماعى 
را ضامن اجراى احكام الهى برشــمرد و 
گســترش عدالــت و امنيــت در نظام و 
تضعيف جبهه نفــاق را از ديگر مصاديق 
امر به معروف و نهــى از منكر در حوزه 

اجتماعى دانست.
وى با اشاره به اينكه امر به معروف و نهى 
از منكر در جامعه باعــث عزتمندى فرد 
مى شود، افزود: در مجموع امر به معروف 
و نهى از منكــر در جامعه باعث تقويت 

اسالم مى شود.
كامرانى صالــح با بيان اينكــه امروز آثار 
تخريــب امر معروف به معروف و نهى از 
منكر را در ميان آحاد مشــاهده مى كنيم، 

گفت: نيروى مســلح بخشى از اين آحاد 
است و اهميت آثار امر به معروف و نهى 
از منكر نيز در نيروهاى مســلح از جايگاه 

ويژه اى برخوردار است.
وى بــا اشــاره به اينكه اگــر اين فريضه 
واجــب در جامعــه تضعيف شــود آثار 
زيانبارى خواهد داشــت، بيان كرد: مردم 
نسبت به نيروهاى مسلح با ديدگاه خاصى 
دارند كه اگر به اين جنبه آسيب وارد شود 

به اعتماد مردم آسيب وارد مى شود.
فرمانده انتظامى استان همدان با بيان اينكه 
اگر عامل به عمل باشــيم ديگر آســيب 
نمى بينيم، افزود: بايد اقدامات پيشــگيرانه 
را در دستور كار داشــته باشيم تا بتوانيم 

اثرات تخريبى را خنثى كنيم.
وى با اشــاره به اينكه يكى از تهديدات 
درحوزه فضاى مجازى است، خاطرنشان 
كــرد: نياز داريم كه ســواد رســانه اى را 

افزايــش دهيم تــا بتوانيــم تهديدات را 
شناســايى و راهكار مقابلــه با آن را ارائه 

دهيم.
 بــا قوانين محكم افــراد را در 
الهى  هدف  به  رســيدن  راســتاى 

اميدوار كنيم
دبير ســتاد امر به معروف و نهى از منكر 
اســتان همدان نيز با بيان اينكه شوراهاى 
امر به معروف در اســتان راه اندازى شده 
و انتظار اين اســت كه جلسات به شكل 
ماهيانــه و مرتــب برگزار شــود، گفت: 
طاليه داران امر به معروف و نهى از منكر 

حمايت شوند.
 به گزارش فــارس، مظاهــر مجيدى با 
بيان اينكه اهميت موضوع امر به معروف 
و نهى از منكر بر كســى پوشيده نيست، 
اظهار كرد: اين نظــام و انقالب به بركت 
خون شــهدا زنده اســت.وى با اشاره به 

اينكــه مقام معظم رهبــرى بزرگترين امر 
به معروف و نهــى از منكر را حفظ نظام 
عنوان كردند، افزود: بايد امر به معروف و 
نهى از منكر در جامعه پياده شود تا بتوانيم 
رسالت خود را به درستى انجام دهيم در 

غير اين صورت موفق نخواهيم بود.
دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر استان 
همدان آموزش را سنگ بناى امور عنوان كرد 
و افزود: بايد آسيب شناسى كنيم و ظرفيت 

الزم را در خودمان ايجاد كنيم.
وى با بيــان اينكه اگر ظرفيت را در خود 
ايجاد كرديم آن زمان مى توانيم كار انجام 
دهيم، گفت:  بايد كار اقناع ســازى داشته 

باشيم و آن را فراگير كنيم.
مجيدى با اشــاره به اينكه اگر فردى براى 
امــر به معروف و نهى از منكر احســاس 
ناامنــى كند اين فرضيــه واجب را انجام 
نمى دهــد، ادامــه داد: بــا قوانين محكم 
مى توانيم افراد را در راســتاى رسيدن به 
هدف الهى اميدوار كنيم. وى با بيان اينكه 
بايد اميد را در جامعه زنده كرد و ابعاد امر 
بــه معروف و نهى از منكــر را در جامعه 
گسترش داد، بيان كرد: برخى از منكرات 

در جامعه وجود دارد كه دردآور است.
دبير ســتاد امر به معروف و نهى از منكر 
اســتان همدان با اظهار تأســف از اينكه 
در برخى از مواقع حقوق قشــر ضعيف 
جامعه پايمال مى شــود و در مقابل فردى 
ميليــاردى هركارى كه دلــش مى خواهد 
انجام مى دهد، تصريح كرد: يكى از مسائل 
امر به معــروف و نهى از منكر برخورد با 

افراد متخلف است.

 معــاون بهداشــتى دانشــكده علوم 
بهداشــتى درمانى  پزشــكى و خدمات 
شهرستان اســدآباد گفت: در حال انعقاد 
قرارداد با يك شــركت خصوصى هستيم 
و به زودى امحاء زباله هاى عفونى اسدآباد 

ساماندهى خواهد شد.
به گزارش ايسنا، جواد نظرى در كارگروه 
ســالمت و امنيــت غذايى شهرســتان 
اسدآباد، اظهار كرد: در حال حاضر بيش 
از 56 مركز درمانى و مطب و دندانپزشكى 
در اين شهرستان فعاليت دارد كه به زودى 
مشكل امحاء زباله هاى عفونى اين مراكز 

ساماندهى مى شود.
معاون فرماندار اســدآباد هم از تشــديد 
نظارت هاى بهداشــتى در ايام ماه محرم 
و اربعيــن در اين شهرســتان خبر داد و 
خاطرنشــان كرد: با توجه به فرارســيدن 
ســالتحصيلى جديد نظارت و ساماندهى 
بوفه هاى مدارس  تشديد بيشترى به خود 

مى گيرد.
يزدان آزرمى ايستگاه هاى صلواتى، مراكز 
بين راهى و تكيه هــا را از جمله مواردى 
برشمرد كه با توجه به فرارسيدن ماه محرم 
نظــارت بر اين مكان ها تشــديد خواهد 
يافــت و در ادامه تصريــح كرد: به علت 

معبر بودن شهرستان بهداشت و سالمت 
و امنيت غذايى زائران در اين شهرستان از 

اهميت ويژه ترى برخوردار است.
وى با اشــاره بــه گرانى ظــروف يكبار 
مصرف تصريح كرد: بــا توجه به گرانى 
ظروف يكبار مصــرف اكثريت تكيه ها و 
هيئت ها براى توزيع نذرى و نوشــيدنى 
به ظــروف شيشــه اى روى آورده اند كه 
در توزيع اين مــواد غذايى نيز در بحث 
بهداشتى نياز به نظارت بيشتر خواهد بود.
آزرمى با تأكيد بر بهداشت كار واحدهاى 
صنعتــى خاطرنشــان كرد: بــا توجه به 
بازگشايى مدارس و ورود به سالتحصيلى 
جديد بيش از 70 بوفه مدارس در سطح 
مدارس شــهرى و روســتايى شهرستان 
فعاليت دارد كه الزم اســت متصدى اين 
بوفه ها نســبت به اخذ كارت تندرســتى 

خود اقدام كنند.
مديرگــروه بهداشــت محيــط حرفه اى 
معاونت بهداشتى دانشكده علوم پزشكى 
اسدآباد هم گفت: در راستاى ساماندهى 
بوفــه مــدارس در ســالتحصيلى جديد 
نخستين موردى كه بازرسان از متصديان 
بوفه تقاضــا خواهند كــرد ارائه كارت 

تندرستى خواهد بود.

 امســال نيز همچون ســال گذشــته 
بازاريان همدان نوشــت افــزار، لباس و 
تغذيه مورد نيــاز هزاران تــن از دانش 
آموزان مســتمند و بى بضاعت استان را 

تامين كردند.
ســپاه  آموزى  دانــش  بســيج  مســئول 
انصارالحسين(ع) استان همدان گفت: بسيج 
دانش آموزى با همكارى بسيج اصناف در 
راستاى رزمايش اقتدار عاشورائيان محمد 
رســول اهللا (ص) 2 طرح «يك كاسب يك 

دانش آموز» را اجرايى كردند.
محمدتقى اميدى ساكت در گفت و گو با 
ايرنا اظهار داشــت: اين طرح كه با هدف 
جمع آورى كمك هاى بازاريان و رساندن 
آنها به دســت دانش آموزان بى بضاعت 
اجرايى شــد، به منظور ناشــناخته ماندن 
خيران «هديه يك شــهيد بــه يك دانش 

آموز» نام گرفت.
مسئول بســيج دانش آموزى سپاه همدان 
بيان كرد: حــدود يك هزار و 250 دانش 
آموز نيازمند توسط پايگاه هاى مقاومت 
بسيج محالت شناســايى شدند و اسامى 
آنهــا در اختيار اين ســازمان قرار گرفته 

است.

اميدى ســاكت ادامه داد: دانش آموزان بر 
اساس وضعيت زندگى و درآمد خانواده 
ها سطح بندى شده و اقالم بر اين مبنا در 

اختيار آنها قرار مى گيرد.
وى با بيان اينكه اين طرح تا 15 مهر ادامه 
مى يابد، خاطر نشــان كرد: سال گذشته 
كمك به يكهزار دانش آموز هدف گزارى 
شــده بود كه اين رقم بــه يكهزار و 800 
تن رســيد و اميدواريم امسال با افزايش 
كمك اصنــاف، آمار ياد شــده بار ديگر 

افزايش يابد.
مسئول بســيج دانش آموزى سپاه همدان 
گفــت: كمك به دانش آموزان به صورت 
مخفيانه و پنهانى صورت مى گيرد تا شان 
و منزلت آنها و خانواده هايشان در محله 

و مدرسه حفظ شود.
اميدى ســاكت عنوان كرد: دشــمن در 
بدنام  درصــدد  اخير  اقتصــادى  جنگ 
كــردن اصناف به كم فروشــى و گران 
فروشــى است اما با مشــاركت اصناف 
در برگزارى ايــن رزمايش و كمك به 
دانش آموزان مستمند، اين قشر همانند 
دوران دفاع مقدس نوع دوستى خود را 

به نمايش گذاشتند.

ايجاد مجمع خيرين حرم ساز در همدان
  مجمع خيرين حرم ســاز استان براى نخستين بار در استان ايجاد و 

براى ساخت عتبات عاليات نذورات جمع آورى مى كنند.
 رئيس ستاد بازسازى عتبات عاليات استان گفت: به همت ستاد مركزى 
بازســازى عتبات عاليات، براى نخســتين بار ستاد خيرين حرم ساز در 

استان راه اندازى شده است.
محمدعلى بادامى درباره خيرين استان بيان كرد: در استان همدان همه 

اقشار از جمله روستائيان، عشاير و از همه شهرستان ها حضور دارند.
به گزارش ايســنا، وى عنوان كرد: تا به امــروز 16 كيلو طال، بيش از 
دو تن مس، 200 ســند براى ترفيع گنبد اباعبداهللا(ع)، 40 ســند براى 
توسعه صحن حضرت زهرا(س)، 60 سند براى توسعه حرم حضرت 
زينب(س) و نيم كيلو انگشتر براى توسعه صحن حضرت عباس(ع) از 

مردم همدان جمع آورى شده است.
محمدعلى بادامى با بيان اينكه امروز 700 گرم طال نيز اهدا شد، تصريح 
كرد: طرالن خسروى از همدان يك كيلو و 150 گرم طال و يك بانوى 
ماليرى سند يك آپارتمان كامل را براى توسعه صحن و سراى حضرت 

عباس(ع) اهدا كرده است.

در همايش امر به معروف و نهى از منكر مطرح شد 

امر به معروف 
باورهاى دينى را تقويت مى كند

امحاء زباله هاى عفونى اسدآباد 
ساماندهى مى شود

مسئول بسيج دانش آموزى سپاه همدان:

 بازاريان همدان به كمك 
دانش آموزان نيازمند آمدند

123 كيلومتــر از راه هــاى آســفالته 
ــال  ــت امس ــه نخس ــج ماه ــتان در پن اس

ــدند. ــش ش روك
معــاون راهــدارى اداره كل راهــدارى و 
ــدان  ــتان هم ــاده اى اس ــل ج ــل و نق حم
گفــت: عمليــات روكــش آســفالت در 
راه هــاي شــرياني، اصلــي و فرعــي و 

ــت. ــده اس ــام ش ــتايي انج روس
ــات  ــزود: عملي ــد پرورشــى خــرم اف حمي
ــيرهاى  ــفالت در مس ــش آس ــراى روك اج
رفــع  منظــور  بــه  اســتان  ارتباطــى 

خرابى هــاى موجــود، نگهــدارى مطلــوب 
و بهينــه و ارتقــاى كيفــى ســطح راه هــاى 

ــده اســت. ــام ش ــتان انج اس
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
پرورشــى خرم از درزگيرى 74 كيلومتر از 
راه هاى آسفالته استان خبر داد و يادآور شد: 
اين عمليات با هدف تزريق مواد در درزهاى 
به وجود آمده در سطح آسفالت و به منظور 
جلوگيرى از نفوذ آب به اليه هاى زيرين و 
زيرسازى و جلوگيرى از افت كيفيت رويه 

آسفالت راه ها انجام شده است.

ديگــر  از  را  قيرزدگــي  اصــالح  وى، 
اقدامــات اجرايــى ايــن اداره كل عنــوان و 
خاطرنشــان كــرد: در پنــج ماهــه نخســت 
ــاى  ــى در راه ه ــات قيرزدگ ــال عملي امس
اســتان بــه طــول 27 كيلومتــر انجــام شــده 

اســت.
معــاون راهــدارى اداره كل راهــدارى و 
حمــل و نقــل جــاده اى اســتان همــدان در 
ادامــه، آســفالت حفاظتــى، آســفالت شــانه 
ــازي  ــانه س ــفالت رگالژى، ش ــا، آس راهه
راههــاي آســفالته، رگالژ و تســطيح شــانه 

راههــاي آســفالته، رگالژ راههــاي شــني، 
ــاي  ــري راهه ــه گي ــي و لك ــوج تراش م
آســفالته را از ديگــر اقدامــات انجــام 
ــه  ــج ماه ــدارى در پن ــت راه شــده معاون

ــمرد. ــال جــارى برش نخســت س
داراى  همــدان  اســتان  اســت،  گفتنــى 
ــه  ــت ك ــر راه اس ــزار و 400 كيلومت 5 ه
از ايــن ميــزان 600 كيلومتــر بزرگــراه، 
راه  كيلومتــر   318 آزادراه،  كيلومتــر   85
ــه  ــى و بقي ــر راه فرع ــى، 750 كيلومت اصل

راه روســتايى اســت.

123 كيلومتر از راه هاى آسفالته استان روكش شدند

1- تالش براي تعيين جانشين استاندارشدت گرفته است.
گفته مي شــود با تاييد قانون بازنشستگي تالش سياسيون و برخي 
نماينده هابراي تعيين جانشــين نيكبخت شدت گرفته است . گويا 

برخي گروههاي سياسي هيات تعيين استاندارتشكيل داده اند.
گفته مي شــود اقبال گزينه هاي مطرح شــده پيشين كم رنگ شده 

است.
2- همدان پايگاه منتقدان دولت شده است.گفته مي شود چهره هاي 
تندرو منتقد دولت فعاليت هاي خودرا دراســتانها افزايش داده اند.

گويا اين اقدامات درهمدان بيش از سايراستانها بوده است.
گفتني اســت عضو جبهه پايداري ونماينده سابق مجلس روزهاي 

گذشته ميهمان همدانيها بوده است.
3- برخي مراكز پزشكي استان درآستانه تعطيلي قراردارند.گفته مي 
شود به دليل كمبود برخي اقالم درمراكز پزشكي اين مراكز درارائه 

خدمات ناتوان شده اند.
گويا مراكز دندانپزشــكي با نبود برخي داروها ازجمله بي حســي 
خدمات خودرا درآستانه تعطيلي قرارداده اند.اين درحالي است كه 

مسئوالن امر از تامين بودن دارو در استان خبرمي دهند.
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افزايش 70 درصدى خريد محصول گندم از كشاورزان بهار
 مدير جهاد كشاورزى شهرستان بهار از افزايش 70 درصدى خريد محصول گندم از كشاورزان اين شهرستان خبرداد.

هوشنگ كرمى در گفتگو با  مهر گفت: بارندگى هاى مناسب فصل بهار  و استفاده از بذور و نهاده هاى مناسب در كنار توصيه ها و 
نظارت كارشناسان سبب شد در سال زراعى جارى مزارع گندم و جو از وضعيت مناسبى برخوردار باشند.

مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان بهار سطح زير كشت غالت را بيش از 56 هزار هكتار اعالم و گفت: از اين مقدار حدود 42 هزار 
هكتار گندم آبى و ديم و 14 هزار هكتار جو آبى و ديم بوده است.

كرمى ميزان توليد غالت شهرستان را بيش از 120 هزار تن عنوان كرد و گفت: توليدات شامل 80 هزار تن گندم و 40 هزار تن جو 
اســت.وى گفت: حدود 40 هزار تن گندم توســط كميسيونهاى خريد شهرستان بهار خريدارى شد كه نسبت به سال قبل 70 درصد 

افزايش نشان مى دهد.

كشف 2 قطعه تنديس عتيقه در تويسركان
فرمانده انتظامى شهرستان تويسركان از كشف 2 قطعه تنديس قديمى و عتيقه در اين شهرستان خبر داد.

محمد معصومى در گفتگو با  مهر گفت: در پى كســب خبرى مبنى بر نگهدارى 2 قطعه اشــياء عتيقه توســط شخصى در شهرستان 
تويسركان، بررسى موضوع در دستور كار مامورن كالنترى 11 اين شهرستان قرار گرفت.

وى افزود: با انجام شگردهاى خاص پليسى فرد مورد نظر در حالى كه قصد جابه جايى اشياء مذكور را داشت در يكى از خيابان هاى 
شهر در عملياتى ضربتى دستگير شد.معصومى با بيان اينكه فرد دستگير شده از افراد سابقه دار در اين زمينه است، افزود: اشياء كشف 

شده براى ارزيابى قدمت تاريخى به اداره ميراث فرهنگى ارسال و متهم با تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايى شد.
فرمانده انتظامى شهرستان تويسركان گفت: پليس به صورت شبانه روزى آماده دريافت اخبار و گزارش هاى مرتبط در خصوص نظم 

و امنيت از طريق شماره تماس 110 است.

خبـر

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل
عزادار واقعي سيدالشهدا(ع) باشيم

مهدي ناصرنژاد »
  اين درســت كه دين اسالم به عنوان كامل ترين و به روزترين آيين 
الهي متعلق به تمام بندگان پاك و خداجوي سراســر عالم است و اين 
درست كه قرآن كريم به عنوان منشوري الهي و سرلوحه اي براي برقراري 
قسط و عدالت در جهان و هدايت بشر به كرانه هاي حقيقت و طبيعت 
ذات و صداقت و بندگي خداست و اين هم درست كه سيدالشهدا، امام 
حسين(ع) سرمشق آزادگي و جوانمردي و خداشناسي و مبارزه با ظلم 
و نابرابري براي تمام انسان هاي آزاده جهان است، اما خود ما انسان ها و 
بخصوص مردم مسلمان و شيعه حسيني هم بايد بدانيم و خوب درك 
كنيم كه مفهوم بندگي و خداشناســي و عدالت و آزادگي در چيست!؟ 

و چرا و چگونه بايد پرچمدار نهضت عاشورايي سيدالشهدا باشيم!؟ 
بــه نوعي بايد ثابــت كنيم لياقت بندگي خدا و تابعيت از دســتورات 

انسان ساز قرآن و نوكري امام حسين(ع) را داريم!
اين روزها كه ؟؟ ماه هاي عزاداري محرم و صفرجاري است و دهه اول 
محرم خون تمام حســينيان جهان را به جوش و خروش آورده، بسيار 
مي بينيم و شــاهديم كه برخي مردمان و بخصوص جوان هاي ساده و 
بعضاً ناآگاه، بيهوده و بي ربط سياهپوش شده اند و به عبارتي از آيين هاي 
سنتي و بي غل وغش براي عزادري حضرت سيدالشهدا(ع) كپي و پيست 

مي كنند! 
غافل از اينكه بندگان راستين و پيروان پاكدل خدا و حسين(ع) بر آنند تا 
از تمام ابزار و شيوه هاي نوين فرهنگي جهت زنده نگاهداشتن نهضت 
عاشــورا، بهره الزم و كافي و وافي ببرند. استفاده از آالت سليقه اي ساز 
مارش و صوت عــزا و ادوات برانگيزاننده نيز بــه همين جهت وارد 
آيين هاي ســنتي و قديمي شده است و چندان دور از انتظار هم نيست 
كه پيرمردان و هيأت داران قديمي نقش نوآوري ها در آيين هاي عزاداري 
عاشــورا و عاشوراييان را برنتابند و به نحوي از سازوكارهاي جديد در 

اين معنا روي برگردانند.
واقعيتي شــيرين و ملموس و افتخارانگيز است كه حقيقت عاشورا و 
حقانيت دين سيدالشــهدا، برغم تالطم ها و فرازونشيب هاي ويرانگر 
تاريخي در جهان بيش از هزار و 400 ســال هرگز صدمه نديده و معنا 
و مفهوم قيام امام حسين(ع) و چرايي نهضت عاشورا و حقانيت شيعه 
هميشه و همواره پررنگ و پرطنين و پرتحرك باقي مانده و رو به رشد 

و عموميت جهاني است.
بسيار حكومت ها آمدند و بودند و در اعصار گوناگون و نقاط مختلفي 
از جهان اسالم، در صدد صدمه زدن به دين و باورهاي واقعي قشرهاي 
مردم بوده اند و به ظاهر هم براي مظلوميت حسين(ع) و ياران وفادار 
و جان نثارش، اشــك ريخته انــد و خود را ســردمدار عزاداري ها و 
جوش وخروش هيأت ها جلوه دادند اما شمشير بي  نيام و دشنه كين و 
نفرت خويش نسبت به مردمان مسلمان و خصيصه و انگيزه آنان را در 
پشــت سر پنهان داشته و آماده آسيب رساني بوده اند، آنان هم در برابر 
حقيقت نور و گرماي آفتاب و اراده پوالدين مردم ره به جايي نبرده اند. 
در تمام خودجوشــي ها و فداكاري ها براي زنده نگه داشــتن نهضت 
عاشورا و هدايت نســل هاي جوان به سمت و سوي نور حسين(ع) 
و فلســفه قيام خانواده و ياران واقعي پيامبر گرامي اسالم(ص) ممكن 
اســت آيين ها و شيوه هاي نوظهوري هم رســوخ كند كه در واقع با 
مفاهيم نهضت و باورهاي كنجكاو نســل جوان تطابق نداشته باشد و 
چه بسا مورد سوء اســتفاده قرار بگيرد و خداي ناكرده ايمان آنان را 

از پايه سست نمايد.
علي الظاهر بسياري ساخت آهنگ ها و نوحه سرايي هايي كه بعضاً توسط 
گروه هاي هنري زيرزميني صورت مي گيرد، بيشتر از اينكه مفاهيم فلسفه 
و حقانيت قيام و پيوندهاي ديني و الهي ائمه اطهار(ع) و نوعاً حضرت 
سيدالشهدا(ع) را تداعي و زنده نمايد، شنونده ها و بخصوص نسل هاي 
جوان و سست بنيان را مسخ و گمراه مي سازد، تا جايي كه اغلب جوان ها 
فكر مي كنند اگر لوح جديدي از سازه هاي موسيقي مذهبي را با صداي 
بلند و مزاحم از بلندگوي ماشــين هاي ِگل انــدود خويش در اين ايام 
پرحزن پخش نمايند، تمام سنت عزاداري را بجا آورده  و در جاده دين 

و جهاد گاز مي دهند.
همچنين شيوه هاي نوظهوري از نوحه خواني ها به همين سيره و طريق 
است، در صورتي كه چيزي به اعتقاد و باورهاي پرسؤال جوان ها اضافه 
نمي كننــد. راهكار و چاره هاي جامع بايــد تا دين و مظلوميت بهترين 
بندگان خدا و دلســوزان راه امامان(ع) و شهداي عاشورا از ناخالصي ها 
در امان ماند و از تمام اســالم و اسالميان و شيعيان، فقط ظاهري كه در 
اين ايام و اين دهه پركرامت و پرفيض و بركت ديني در اذهان جوان ها 
و نســل هاي كنجكاو باقي نماند و آفتاب حقيقت پشــت ابرهاي سياه 

گم نشود!؟

باكس هاى زباله در شهر كم است
در شهر گردشگرى همدان باكس هايى كه با اين براى زباله هاى عمومى 
در خيابان ها تعبيه شــود كم است، همين موضوع باعث شده است كه 
مردم حين اســتفاده از خواركى زباله هايشان را در سطح شهر بريزند، 
خواهشــمنديم در اين ارتباط حداقل با نصب باكس هاى كوچك در 

سطح شهر اقدام شود.
شير خوانى

آيا امســال شير مدارس توزيع مى شــود، با وجود اين كه سبد كاالى 
خانواده ها روز به روز كم شــده و و بچه ها ضعيف تر مى شــوند آيا باز 
هم قار اســت شــير مدارس مثل روال گذشته با مشكل كواجه شده، 
بهتر است القل كودكان را كه مى گوييم آينده سازان اين كشور هستند 

در يابيم.
مرادى نيا

اندازه نان كوچك شده است
اندازه  نان در برخى نانوايى ها كوچك شده و عالوه بر آن كيفيت نان 
توليدى پايين آمده است چرا بايد گرانى بر اندازه و قيمت تاثير بگذارد، 

لطفا رسيدگى شود.
ماجدى

در مورد فرهنگ آپارتمان نشينى هم در روزنامه ها بنويسيد، حال اين كه 
خانه ها به سمت آپارتمانى شدن مى رود بهتر است قبل از همه فرهنگ 

آن را زمينه سازى كنيد.
عابرى

برگزاري نمايشگاه بقيع تا كربال
درنهاوند

 نهاوند- معصومه - خبرنگارهمدان پيام:  از خرابه هاى شــام 
تا خيمه حيران حســين (ع) در ظهرعاشورا و كارزار لشكر امام 
حســين با سپاه يزيديان در اين نمايشگاه شبيه سازى شده است 
به شــيوه اى كه گويى انگار در گوشه هاى اين نمونك گلى روز 
عاشورا  و آخرين بيعت هاى حسين با يارانش را مى بينى و گريه 

هاى تنهايى رقيه را پشت خرابه هاى شام مى شنوى ...
بزرگترين نمايشــگاه  نمونك گلى بازسازى واقعه كربال و تاريخ 
آن دوران با عنوان «از بقيع تا كربال» توســط نوجوانان و جوانان 

در روستاى تكه نهاوند ساخته شد.
 اين نمونك گلى 25ســال اســت كه با تالش جمعى از جوانان 
عضو پايگاه شهداى تكه و بسيج كانون فرهنگى و هنرى شهداى 
روســتاى تكه نهاوند بازسازى مى شود به مدت 21 روز ودر 25
غرفه واقعه كربال را به شيوه اى هنرمندانه اى با نمونك هاى گلى 

به نمايش درمى آورد.
اين نمايشگاه در  فضاى 2هزارمتر مربع با استفاده از ابزار ساخت 

مانند خشت وگل چوب و آجر ساخته شده است.
پيرزادى مدير اين نمايشگاه مى گويد: براى برگزارى هرچه بهتر 
اين نمايشگاه در سال هاى گذشته افرادى  به كربالى و مكه اعزام 
شــدند تا براساس نوشــته قديمى و به همان سبك و به  صورت 

نمونك هاى كوچك  تر واقعه كربال را بازسازى كنند.
بــه گفتــه وى  ســال گذشــته 30هــزار بازديــد كننــده از نقــاط 
ــام محــرم   ــراى ديــدن ايــن نمايشــگاه در اي مختلــف كشــور ب
ــن  ــر بزرگتري ــد. مدي ــد آمدن ــه نهاون ــتاى تك ــه روس و صفرب
ــگاه  ــت: نمايش ــدان گف ــتان هم ــى اس ــك گل ــگاه نمون نمايش
ــا كربــالى روســتاى تكــه در نــوع خــود بــى نظيــر  از بقيــع ت
ــاالن و  ــودكان نونه ــوص ك ــد و بخص ــل جدي ــر روى نس و ب
نوجوانــان تاثيــر گذاراســت و آنهــا روايــت كربــال و مظلوميــت 
امــام حســين (ع) و حضــرت علــى (ع) را از نزديــك بــه نظــاره 

مــى نشــينند.
محمد سهرابى مســئول روابط عمومى و تبليغات اين نمايشگاه هم 
افزود: زيبايى ، دقت وظرافت خاصى در ساخت اين نمايشگاه بكار 
گرفته شــده اســت و  اين نمايشــگاه مانند فيلم و كتابى مصور و 
زنده است كه غرفه هاى اين نمايشگاه حوادث دوران پيامبر(ص) تا 
شهادت امام حسين(ع) دركربال را كه شامل بخش هاى مانند قبرستان 
بقيع، شهركوفه و شــام، صحراى كربال، رود دجله و فرات، مسجد 
كوفه، قصر يزيد و عبيداهللا، گودال قتلگاه، سپاهيان امام حسين(ع) و 
يزيد ، چاه حضرت على(ع) و نخلســتان آن و خرابه شام به نمايش 
در آورده  اســت  كه به  صورت بسيار ظريف و زيبايى نورپردازى 

شده است.
ســهرابى گفــت: حركــت جوانــان روســتاى تكــه نشــان 
مى دهــد كــه چگونــه مى تــوان بــا هزينــه اى كــم و بــا اســتفاده 
از ظرفيت هــاى موجــود فرهنگــى و مذهبــى مــردم را بــا فلســفه 

ــاع مقــدس آشــنا كــرد. ــام عاشــوراو دف قي
ــاع  ــم از دوران دف ــى ه ــگاه عكس هاي ــن نمايش ــيه  اي در حاش
ــا  ــهدا ب ــزار ش ــار گل ــده در كن ــده ش ــر دي ــه كمت ــدس ك مق
فضايــى نزديــك بــه 2هزارمتــر در معــرض ديــد قــرار گرفتــه 

اســت .
ــاه  ــان م ــا پاي ــاله از اول محــرم روز ت ــر س ــن نمايشــگاه ه  اي
ــتداران  ــتقبال از دوس ــاده اس ــب آم ــا11 ش ــح ت ــر،  8 صب صف

اهل بيــت(ع) اســت.

سردار فارسى»
 هرساله با فرارسيدن ماه محرم، مردم از 
هر كوى و برزن به پا مى خيزند و با برپايى 
هيــأت و تكيه ها و با ســياه پوش كردن 
معابر بيرق عزاى حســين(ع) را برافراشته 

مى كنند. 
سوگوارى ماه محرم و عزادارى ها در واقع 
يادبودى اســت به مناســبت شهادت امام 
حسين(ع) و ياران با وفايش كه در محرم 
ســال 61 هجرى در كربال با ايستادگى در 
مقابل ظلــم و جور زمان و در راســتاى 
احياى اســالم نــاب محمدى به دســت 

يزديان به شهادت رسيدند. 
ســوگوارى براى ابا عبدا...  حســين(ع) 
مختص ماه محرم نيســت و در طول سال 
به فراخور هيأت هاى مذهبى و مردم براى 
امام ســوم خود عزادارى و نوحه خوانى 
مى كنند. عزادارى براى امام ســوم شيعيان 
از جايگاه وااليى نزد مردم برخوردار است 
و اين ســوگوارى در طول تاريخ همواره 
انجام  توسط مردم  به صورت خودجوش 
شده و هر ساله نيز با حفظ آئين هايى ادامه 

يافته است. 
سوگوارى محرم از روز نخست آغاز و تا 
ظهر دهم محرم كه عاشوراست ادامه يافته 
و در اين روز به اوج خود مى رســد و در 
شب روز دهم، شام غريبان برگزار مى شود 
و در روز 12 محرم « ســوم امام حسين» 
برگزار و در روز 16 محرم نيز مراســمى 
تحت عنوان «هفتم امام حســين» و همين 
طور در 20 صفر نيز مراســم «اربعين» با 

شكوه هر چه تمام تر برگزار مى شود. 
در خصوص ســابقه عــزادارى براى امام 
حســين(ع)، ابــن اثيــر در «الكامل فى 
التاريــخ»، درباره نخســتين ســوگوارى 
رســمى-اجتماعى در رويدادهاى ســال 
352ق نوشــته است كه: معزالدوله ديلمى 
در بغداد دســتور داد كه «مــردم در روز 
عاشــورا دكان هايشــان را ببندند، خريد 
و فــروش در بازارها را لغــو كنند، زارى 
كننــد، گنبدها و مزارها را آماده ســازند، 
زنان موهايشــان را چاك كنند و سر روى 
را سياه پوش كنند... و اين نخستين روزى 

بود كه براى حسين(ع) زارى شد.» 
همدان نيز ســابقه طوالنــى در عزادارى 
براى امام سوم شــيعيان و شهيدان كربال 
دارد كه هيئت هــاى مختلف در محالت 
شهر از ســال هاى گذشته تشكيل شدند و 
اين هيئت ها هر ســاله با سياه پوش كردن 
ســطح محالت، تشكيل دســته هاى سينه 
زنى و زنجير زنى در حســينيه ها، تكيه ها، 
مساجد، زينبيه  و... جمع شده به عزادارى 

مى پردازند. 
در ســال هاى اخير شاهد هســتيم كه در 
برخى موارد رنگ و بوى عزادارى ها تغيير 
كــرده و عالوه بر اينكه ســنت هاى آئينى 
حفظ شــده و به راه خود ادامه مى دهد اما 
راه اندازى ايســتگاه هاى صلواتى با هدف 
توزيع چاى و شــربت نذرى رواج يافته 
و اين محل ها به صورتى شــايد افراطى به 
جلو حركت مى كنند و در ســطح محالت 
خصوصا در مناطق پايين شهر و شهرك ها 
بسيار زياد هستند و اكثر اين ايستگاه ها نيز 
توسط نونهاالن و نوجوانان اداره مى شود. 

با گشتى در سطح شهر مشاهده مى كنيم كه 
محالت مختلف شــهر با نصب بيرق هاى 
سياه و برپايى ايستگاه هاى صلواتى سعى 
دارند كه ســوگوارى محرم را به شــكلى 

مناسب برگزار كنند. 
جوانان با شــور و اشتياقى خاص به شعار 
نويسى بر روى خودروها مشغول هستند 
و در نقاط مختلف شــهر ايــن كار انجام 
مى شود و در واقع اين موضوع نيز به يكى 

از فرهنگ هاى محرم تبديل گشته است. 
حركت دسته هاى عزادارى در سطح شهر 
هر يك از آنان ســعى دارنــد با پيروى از 
ســنت هاى گذشــته از جمله علمدارى و 
ســقايى از يكسو و اســتفاده از طبل هاى  
بزرگ براى ايجاد شــور در بين دسته هاى 

عزادارى از سوى ديگر اقدام كنند. 
 حضور نونهــاالن و نوجوانان در 

عزادارى ها شور آفرين است 
حضــور نونهاالن و نوجوانان در هيأت ها، 
ايســتگاه هاى صلواتى و دســته هاى سينه 
زنى نيز شور آفرين بوده و آنها با اشتياقى 
خــاص در مراســم ســوگوارى حضور 

مى يابند. 
برخى از هيأ ت ها و دســته هاى عزادارى 
در ســطح شــهر از جمله زينبيــه، بيت 
العباس، مكتب قــرآن، امامزاده يحيى و... 
به خاطر ســابقه در برگزارى مراسم هاى 
عزادارى افراد بيشــترى را به خود جذب 
كرده و سعى در حفظ سنت ها و آئين هاى 

ســوگوارى دارنــد. يكى از شــهروندان 
همدانى در ايــن باره مى گويــد: برپايى 
ايستگاه صلواتى براى پذيرايى از عزاداران 
امام حسين(ع) اتفاق مباركى است اما بايد 
توجــه كنيم كه تعداد آنهــا به قدرى زياد 
شــده كه احساس مى كنيم هركس فقط به 
خود مى انديشد و بوى وحدت از اين نوع 

آئين استشمام نمى شود. 
علــى احمــدى اضافه مى كنــد: اكثر اين 
ايســتگاه ها چاى و شربت توزيع مى كنند 
و براى اين كار كودكانى سينى به دست به 
وسط خيابان مى آيند و با توقف خودروها 
باعــث ترافيــك و اذيــت و آزار برخى 
افراد مى شــوند كه اين موضوع با روح و 
فلسفه سوگوارى براى حضرت ابا عبدا... 
حســين(ع) در مغايرت اســت، زيرا در 
براى  مزاحمتى  هرگز  سنتى  عزادارى هاى 

فردى ايجاد نمى شد. 
 مردم از ريختن ليوان هاى يكبار 
مصرف در كف خيابان ها پرهيز كنند 

او ادامه مى دهد: مســئله ديگر كه بســيار 
ريختن  موضــوع  اســت  اهميت  حائــز 
ليوان هــاى يكبار مصرف كــف كوچه و 
خيابان اســت كه حركتى بسيار زشت و 
دور از شأن شيعه اســت و بايد عالوه بر 
احترام گذاشتن به شــعائر دينى به حفظ 
زيبايى شــهر و همين طــور جلوگيرى از 
تخريب طبيعت با آلــوده كردن آن توجه 

شود. 
يكى ديگر از شــهروندان با اشاره به شعار 
نويســى بر روى خودروها، گفت: مسئله 
شعار نويســى بر روى خودروها بيش از 
يك دهه است كه رواج يافته و هرساله نيز 
تكرار مى شــود اما در برخى موارد شاهد 
هستيم كه شعارهاى ناپسند و يا تصاويرى 
كــه چهــره اى نامطلوب از اســالم ارائه 
مى دهد بر روى خودروها نقاشى مى شود 

كه بايد از اين موارد خوددارى كرد. 
مهــدى خادمى بيان كــرد: گوش دادن به 
مداحى داخل خودرو با صداى بلند زيبنده 
نيســت و افراد اگر مى خواهند نوحه اى را 
گوش دهند بايد مراقب باشند كه مردم از 

صداى بلند ناراحت نشوند. 
او ادامــه داد: حضور نونهاالن و نوجوانان 
در دســته هاى عزادارى و ايســتگاه هاى 

صلواتــى را بايد به فــال نيك گرفت كه 
فرهنگ عاشورا و نهضت امام حسين(ع) 
آنقدر مشتاق دارد كه در هجمه هاى فضاى 
مجازى، اين افراد را فرهنگ امام حســين 
به خود جذب كرده و آنها را با قيام كربال 

مانوس مى كند. 
خادمى اضافه كرد: نبايد حضور نوجوانان 
در هيأت ها را كمرنگ كــرد بلكه بايد از 
آن اســتقبال كنيم تا فرهنگ عاشــورا به 

فرزندانمان منتقل شود. 
 راه امام حسين(ع) همچنان زنده 

است 
حســين رجبى؛ مداح اهل بيت(ع) با بيان 
اينكه عزادارى سيدالشهدا(ع) با سوگوارى 
براى ديگر ائمه اطهار(ع) متفاوت اســت، 
گفــت: تمام مردم با شــور و اشــتياق به 
استقبال عزادارى امام حسين مى روند و در 
سطح شهر و حتى در سطح دنيا عزادارى 

برگزار مى شود. 
نشــانگر  را  عزادارى هــا  برگــزارى  او 
مظلوميت و غربت امام حســين دانست و 
بيان كرد: با برگزارى مراسم شيرخوارگان 
حســينى در سطح كشــور و  بيش از 40

كشــور اين پيام را دريافــت مى كنيم كه 
راه امــام حســين همچنان ادامه داشــته 
و زنده اســت. اين مداح اهــل بيت(ع) 
معتقد اســت كه همدان همچنان شكل و 
شــمايل سوگوارى ســنتى را حفظ كرده 
و هيأت هاى ســنتى با رويكرد آئين هاى 
سنتى در سطح شــهر دسته هاى عزادارى 
راه مى اندازند و هيئت هاى جوان نيز شور 

حسينى را حفظ مى كنند. 
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
همدان نيز همواره بر دورى از خرافات در 
آئين ها و بر حفظ ســنت هاى آئينى محرم 
و نهضت عاشــورا تاكيد كرده است و بر 
عزادارى ها  در  وحدت  انســجام و  ايجاد 

تاكيد مى ورزد. 
اميد اســت كه هيأت مذهبى به ســمت 
وحــدت و انســجام و يكپارچگــى در 
عزادارى هــا حركــت كننــد و از بــروز 
برخى خرافــات و بدعت ها در آئين هاى 
ســوگوارى جلوگيرى شــود زيــرا بروز 
بدعت ها مى توانــد در انتقال فرهنگ ناب 
عاشورا به نسل هاى جوان آسيب برساند. 

عزادارى هاى محرم نشان از زنده بودن راه امام حسين(ع)

 عزادارى  با َبََزك خرافات

 شور حسينى در اين شهر موج مى زند، 
مردم همه يكپارچه سياه پوش در مراسم 
عزاى سيدالشــهدا(ع) حضور مى يابند و 

خالصانه و عاشقانه عزاردارى مى كنند.
در اين شــهر عالوه بر مراســم باشــكو 
اجرا  هم  زيبايى  تعزيه هاى  ســوگوارى، 
مى شود به طوريكه توريست هاى مذهبى 
زيادى را به خود جــذب مى كند. محرم 
در اين شهر واقعا ملموس است و نحوه 
شــريك  را  مردم  همه  عزادارى هايــش 
مى كند و كسى تماشاگر عزادارى ديگران 

نيست.
وقتــى در روز عاشــورا بــه اين شــهر 
مى رويد، مريانج يكپارچه كربالســت و 
ســياه پوش، آنقدر زيبا كه دوست دارى 

خــودت هم در جمع عزاداران باشــى و 
عزادارى كنى. كســى در اين روز عقب 
نمى نشيند، همه براى ارباب بى سر از جان 
مايه مى گذارند و سنگ تمام. ظهر عاشورا 
در تمــام خانه ها به روى عــزاداران باز 
است. در كنار درب منازلشان مى ايستند و 
هر رهگذرى را دعوت به ناهار مى كنند و 
مى گويند «بفرماييد حليم» (حليم معروف 
مريانجى ها)، بالاستثنا همه حليم مى دهند 
و ايــن نكته جالب توجه در اين شــهر 

است.
شهر  شــهردارى  عمومى  روابط  مسئول 
مريانــج از برگزارى تعزيــه در دهه اول 
شــب هاى محرم در اين شهر خبر داد و 
گفت: هر ســاله در شــهر مريانج مراسم 

تعزيه به صورت سنتى در دو نوبت عصر 
و شــب در ضلع شرقى ميدان اصلى اين 
شهر برگزار مى شــود و استقبال بى نظير 
مردم و توريست هاى مذهبى اين مراسم 

را باشكوه تر مى كند. 
مجتبى دى آبادى در گفت وگو با ايســنا، 
با بيان اســتقبال بى نظير مردم از مراســم 
مردم  افــزود:  مريانج  شــهر  عــزادارى 
و توريســت هاى مذهبــى هر ســاله از 
مراسمات عزادارى شهر مريانج به خوبى 
اســتقبال مى كنند به طوريكــه عزادارى 
مريانج شــامل برگزارى هيئت ها تا پاسى 
از شب، دســته هاى عزادارى و برگزارى 

مراسم تعزيه و نذرى است.
وى ادامه داد: مشــوق برگزارى مراســم 

تعزيه نيز هيئت حضرت قاسم(ع) است 
كه حدود چهار ســال است كه نمايشى 
مدرن در رابطه با وقايع عاشــورا برگزار 
مى كند و اعتبار اين مراســم نيز از جانب 
مردم شهر مريانج و خيرين تأمين مى شود 
كه هر ســاله در برگزارى باشــكوه اين 

مراسم مسئوالن را يارى مى كنند.
بازيگــر نقش امام حســين(ع) در تعزيه 
شــب هاى محرم شــهر مريانج در رابطه 
با ســاعت برگزارى مراسم تعزيه سنتى 
خاطرنشان كرد: مراســم تعزيه سنتى تا 
دهم محرم هر روز در دو نوبت عصر از 
ســاعت 16:30 و در شب از ساعت 22 
آغاز مى شود كه در هر نوبت يك هيئت 
مسئوليت برگزارى اين مراسم را بر عهده 

مى گيرد.
دى آبادى در رابطه با آمار استقبال عزادارن 
در سال گذشته تصريح كرد: در سال قبل 

آمار توريست هاى مذهبى و مردم در روز 
تاسوعا و عاشوراى حسينى به 9000 نفر 
رســيد و مردم با دخترى كه در حرم امام 

حسين(ع) شفا يافته بود، ديدار كردند.
وى از همــكارى مردم شــهر مريانج و 
هيئت هاى عزادارى اين شــهر صميمانه 
تشــكر كرد و گفــت: عزادارى شــهر 
مريانج قدمتى ديرينه و 100 ســاله دارد 
كه هيئت هاى مذهبى در شب هاى محرم 
در خيابانى تجمع كــرده و با حركت به 
سمت ميدان اصلى دســته هاى عزادارى 
را تشــكيل مى دهند و با رسيدن به ميدان 
اصلى مراســم را آغاز مى كنند و تا بامداد 

ادامه مى دهند.
شهر  شــهردارى  عمومى  روابط  مسئول 
مريانج از پوشش شبكه هاى صداوسيماى 
كشــورى از مراسم عزادارى شهر مريانج 
خبر داد و اظهار كرد: شبكه هاى كشورى 

صداوسيما و همچنين مركز همدان مراسم 
عزادارى شهر مريانج را پوشش مى دهند 
به طوريكه از شــبكه هاى يك، دو، سه و 
شبكه شما و شبكه استانى نيز پخش زنده 
و مســتقيم خواهد داشــت و تيزر عصر 
تاسوعاى حسينى در مريانج از امروز در 

شبكه استانى پخش مى شود.
وى با اشــاره به پخش نذورات مردم در 
ايام محرم و روز تاسوعا و عاشورا گفت: 
مردم شهر مريانج در پخش نذرى در ايام 
محرم زبانزدند به طوريكه در هر خيابان 
و كوچه بســيارى از مردم در حال پخش 

نذورات خود هستند. 
دى آبــادى ادامه داد: با توجه به شــرايط 
اقتصادى بســيارى از مردم توانايى اداى 
ديــن و نذر خود را ندارند اما با اين حال 
پخش نذرى در شــهر مريانج شايد كمى 
كمرنگ شده است اما همچنان ادامه دارد.

معرفى سنت محرمى يك شهر عاشورايى

هيأت  كــه  اســت  اميد 
مذهبى به ســمت وحدت 
و انســجام و يكپارچگى 
در عزادارى ها حركت كنند 
و از بــروز برخى خرافات 
آئين هاى  بدعت هــا در  و 
جلوگيــرى  ســوگوارى 
شــود زيرا بروز بدعت ها 
مى تواند در انتقال فرهنگ 
نسل هاى  به  عاشورا  ناب 

جوان آسيب برساند. 
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 «ســرمايه گــذارى در 
در  چيــزى  همــدان، 
مايه هاى عبــور از هفت 
خوان رســتم است؛ اين 
ســرمايه گذاران  هم  را 
مسئوالن  هم  و  مى گويند 

شهرى و استانى.

تحليلتحليل
 gozaresh@hamedanpayam.com

پيامدهاى تحريم

بررسي ارتباط تمديد قانون داماتو با نقض برجام، شماره2 
از قانون مرده تا قانون سخت گيرانه

زهراپاك زاد»
 تحريم حد واســط جنگ و بى عملى است؛ يعنى در شرايطى كه 
دولتى يا دولت هايى بخواهند بدون درگيرى نظامى، دولت ديگرى را 
به خاطر رفتار يا سياســت خاصى و براى تغيير آن رفتار يا سياســت 
تحت فشار قرار دهند، به تحريم روى مى آورند در واقع، تحريم يكى 
از مكانيزم هاى تغيير توازن ميان هزينه ها و منفعت هاى انواع خاصى از 
رفتارها و رويكردها در سياست خارجى است. هدف تحريم، افزايش 
هزينه هاى كشــور هدف و كاهش منفعت هــاى تعقيب عمل خاصى 
توسط آن است. از اين جهت، تحريم كننده يا تحريم كنندگان معموالً 
بر اين باور هستند كه در صورتى كه شما بتوانيد هزينه و فايده رهبران 
يك دولت را دسنكارى كنيد، مى توانيد شيوه رفتار آنها را تغيير دهيد. 
در واقع فرض بر اين است كه دولت ها بازيگرانى عقالنى اگر متحمل 

هزينه شوند در رفتار خود تجديد نظر مى كنند.
در ايــن ميان امريكا براى تغيير رفتار و تغيير سياســت هاى ايران و 
منزوى كردن ايران از قانون داماتو  در كنگره 1996 عليه ايران استفاده 
كرد، اهميت اين قاندن بيشــتر به خاطر فرا سرزمينى بودن آن است با 
تصويب قانون تحريم ايران، آمريكا بعد جديدى به اقدامات استعمارى 

نو در جهان به افراطى ترين شكل اجراى قوانين فراسرزمينى است.
در ســطح سياســت بين الملل، دو منطق متفاوت در زمينه عملكرد 
كشــورها در تحريم ديگران ارائه مى شود. نظريه هاى متداول چنين 
فرض مى كنندكه نظام بين الملل، داراى واحدهاى سياســى برابر بوده 
و خود نظام نيز در وضعيت آنارشــى(جهان بى حكمران) قرار گرفته 
اســت. بر اين اساس در نظامى  كه يك حكمران جهانى وجود ندارد 
كه همانند داخل كشورها بتواند نظام سياسى را برقرار نمايد. كشورها 
براى دفاع از اصل حاكميت خود اقدام به تقويت نظامى- اقتصادى مى 

كنند و گاهى كشورهاى قدرتمند اقدام به تحريم مى كنند.  
 سناتور داماتو، طراح اصلى اين قانون، در زمان طرح اين قانون معتقد 
بود: نفت رگ حياتى ايران اســت . اگر ما بخواهيم حكومت ايران را 
متقاعد كنيم كه از تال شهاى خود براى دستيابى به سال ح هاى هسته اى 
دســت بردارد و حمــا ت خود از تروريســم بين المللى را قطع كند. 
شــركت هاى غيرآمريكايى هدف اصلى اين قانون بودند نه شــركت 
هاى آمريكايى، چون آمريكا در سال 1987 ايران را تحريم و در سال 

1995 به شدت آن افزود. 
مجازات هاى آمريكا عليه نقض كنندگان: 1- جلوگيرى از كمك بانك 
صــادرات و واردات آمريكا براى صدور هر نــوع كاال و فناورى به 
شــركت مورد تحريم؛ 2- محروميــت از پروانه مخصوص صادرات 
ويژه شركتهاى آمريكايى براى صدور هر نوع كاال يا خدمات فناورى 
به شــخص مورد مجازات؛  3- منع مؤسسات مالى آمريكا از اعطاى 
وام بيش از ده ميليون دالر در سال به شخص مورد مجازات،4- محرو 
مكردن مؤسســه مالى مورد مجازات به عنوان معامله گر عمدة اوراق 
دولت آمريكا، يا عرضه خدمت به عنوان امانت دار وجوه دولتى؛ 5- 
ممنوعيت حكومت آمريكا از خريد اقالم يا خدمات از شخص مورد 
مجازات؛ 6- منع واردات از شــخص مورد تحريم، بر اســاس قانون 

اختيارات اقتصادى اضطرارى بين المللى.
ســه روز بعد از امضاى قانون داماتو توسط كلينتون، دولت تركيه به 
نخست وزيرى نجم الدين اربكان با ايران توافق كرد كه با احداث خط 
لولــه اى 190 ميليارد متر مكعب گاز طبيعى به ارزش 20 ميليارد دالر 
از ايران خريدارى كند. همچنين در 28  سپتامبر 1997 توتال  فرانسه 
با مشاركت گازپروم روســيه و پتروناس مالزى، قراردادى دو ميليارد 
دالرى براى سرمايه گذارى در توسعة ميدان گازى پارس جنوبى امضا 
كرد در نهايت با فشــارهاى متحدان، رئيس جمهور آمريكا ناچار شد 

عمًال به صورت موقت، ايران را از شمول قانون داماتو كنار  بگذارد.
تحريم هاي وضع شــده عليه كشور را مى توان از دو نظر دسته بندي 
كرد : از نظر شكلى( تصويب و لغو هركدام از اين تحريم ها سازوكار 
جداگانه اي دارد). 1- تحريم هاي شــوراي امنيت ســازمان ملل، 2- 
تحريم هاي آمريكا، 3- تحريم هاي اتحاديه اروپا، 4- تحريم هاي يك 

جانبه دولت ها (به غير از آمريكا)
از نظــر ماهوي: تحــرى  ها با داليــل و بهانه هــاي متفاوتى وضع 
شــده اند. تحرى  هاي مربوط به منع گســترش سالح كشــتارجمعى 
(Nonproliferation)و ذيل فصل هفتم منشــور ســازمان ملل 
متحــد مربوط بــه تهديد و يا نقــض صلح در جهان كــه مى تواند 
مسائل هســته اي، صنايع دفاعى و موشكى را شامل شود، تحريم هاى 
حقوق بشــر(human rights)، تحريم هاى مربوط به حمايت از 

.(terrorism)سازمان هاى تروريستى
نكاتى كه در تحريم ها وجود دارد؛ آثار منفى آن بروى مردم عادى است. 
تحريم هاى بعد جنگ ســرد، به حدى مخرب بوده اند كه تلفات ناشى از 
آن بسيار بيشتر از كشته هاى سالح كشتارجمعى بكار گرفته شده در طول 
تاريخ اســت. هدف و انگيزه كشورها از تحريم، اصوال تحريم به عنوان 
ديپلماســى اجبار مشتمل بر آميزه اى از ديپلماسى و تهديد است. با اين 
همه عنصر تنبيه به عنوان هدف در همه تحريم ها وجود دارد. اما سوال 
اينجاست كه خود تنبيه براى چيست؟ در موارد بى هدفى تنبيه به حدى 
اســت كه برخى حتى انگيزه اصلى تحريم كننده را ساديســم مى دانند. 
اما بعضى از تنبيه ها براى وصول به هدف اعمال مى شود. چنين تنبيهى 
مبتنى بر نوعى از عقالنيت اســت. تحريم هاى عقالنيت اجبار كننده و 
كنترل گرايانه است. كه تحريم ايران از سوى آمريكا كنترل گرايانه، با هدف 
تغيير رژيم و بى ثبات سازى كه مخاطب اصلى اين تحريم ها مردم عادى 
هســتند كه دو هدف را دارند هدف آشكار و عمليات پنهانى، كه هدف 
آشــكار تحريم ايران تغيير رژيم و بى ثباتى در كشور و منطقه، عملياتى؛ 
تحريم هاى اقتصادى با هدف وابســتگى اقتصــادى منجر به ناآرامى و 
شورش سياسى مى شود با هرچه كشور از نظر اقتصادى وابسته به كشور 

تحريم كننده و نظام بين المللى باشد احنمال تحريم كننده بيشتر است.
كارشناس ارشد روابط بين الملل

در ادامــه مطلــب بــه علــت اصلــى تحريــم ايــران از ســوى آمريــكا 
مــى پردازيــم..... 

مهدى غالمى»
 در ســالهاى گذشــته همواره شاهد 
تاخير يا عدم ارائه گزارش كار و كارنامه 
عملكرد از سوى بسيارى مديران بوديم 
كــه اين امر زمينه ســاز بوجــود آمدن 
حدسيات و گمانه زنى ها و اخبار تحليلى 
و غيرمســتندى مى شــد كــه حتى اين 
جســارت را ايجاد مى كرد كه نمره هاى 
متوهمى از ســوى برخــى مديران در 
دوران  پايــان  در  متفــاوت  حوزه هاى 
مديريتى شكل گيرد. زمانى هم كه اندك 
رسانه منتقد در متن هاى نوشتارى خود 
گاليه به اين داشــتند كه چرا آماردهى 
از ســوى نهادها و ســازمانها صورت 
نمى گيرد؛ با علــل و بهانه هاى مختلف 

موضوع را جمع مى كردند. 
امــا اين بار با همين نمره هاى متوهم در 
غالب گزارش و آماردهى اندك مديران 
ســر و كار داريم. آمارهــاى عجيبى كه 
وقتى رسانه ها در جلسات از چگونگى 
رســيدن به اين آمار سوال مى كنند و يا 
در نوشــتار خود مى آورنــد، در نهايت 
بــا جوابيه هــا و تكذيبيه هايــى مواجه  
مى شــوند كه ماحصل آن؛ متهم شــدن 
ســياه  به  رسانه هايشــان  و  خبرنگاران 
نمايى و بزرگ نمايى و اينكه هدفشــان 
تــرور شــخصيت مدير زيربــط بوده 
است. اين افراد آنچنان گزارش خود را 
قبول دارند و به انــدازه اى در آمارهاى 
دروغين خود غرق شده اند كه حكايت 
مالنصرالدين را بخاطــر مى آورند كه:« 
روزي مالنصرالدين براي خريدن نان به 
نانوايي رفت و چون صف نانوايي شلوغ 
بود، فكرى به ذهنش رسيد و اعالم كرد 
كه در كوچه بااليي آش نذري مي دهند. 
عده اى بــراي گرفتن آش نذري ، صف 
نان را رها كردند و به سوي آدرس غلط 
روان شدند. هنگامي كه همه رفتند، مال 
در يك لحظه پيش خود فكر كرد، نكند 
واقعــا دارند آش نــذري مى دهند و ما 
اينجا بي نصيب بمانيــم، به همين دليل 
بدون اين كه نان بخرد، خود نيز به دنبال 
آنها به ســوي محل خيالي براى گرفتن 
آش راهى شد.» بعضى آمار و ارقام ارائه 
شده چنان ناشيانه بيان مى شوند كه بايد 
توصيه شــود، مديران به جاى غلطيدن 
در تخيالت نظرى و ارائه «كاردســتى» 
به انتشــار واقعى و به موقــع «كارنامه» 
ورزند،  مبادرت  خود  مستند  عملكردى 
نه اينكه در آمارهاى ساختگى خود غرق 

شوند.
اعالم شده «خوشبختانه در استان همدان 
فســاد اقتصادى نداشــتيم» و بعد از آن 
آنچه كه رســانه اى مى شــود و ما خبر 
داريم اينســت كه 16 پرونده احتكار و 
7 پرونده مشــكوك به احتكار روى ميز 
آقايان اســت. ســپس توپ را به زمين 
مردم مى اندازند كــه اگر رفتار مردم در 
ايجاد تقاضا و ســطح تقاضا تغيير نكند 
مطمئنا قيمت ها تغيير مى كند. بدنبال آن 
پيشــنهاد مى دهند كه بايد مردم ســريع 
تقاضاهاى خــود را تعيين تكليف كنند 
يعنى اگر كســى در كار ساخت و ساز 

است ســريع كار خود را انجام دهد و 
برود ســراغ پايان كار تا گرانتر نشــده 
و يا اگر محصل داريــد تا قبل از پايان 
شــهريور اقدام كنيد كه نه تنها در پايان 
ماه چيــزى در بازار پيــدا نمى كنيد كه 
كنيد؟!  قيمت هزينــه  چند برابــر  بايد 
حاال تصور كنيد اگر «در همدان فســاد 

اقتصادى بود» چه مى شد؟!
ايــن رونــد در بحث تــورم نيز وجود 
اقتدارِ  با  همدان  كه  دارد(مســتحضريد 
مديران و توانمندى  مســئوالن باالخره 
توانســت از تهران سبقت بگيرد و رتبه 
اول تورم نقطه به نقطه كشــور در مرداد 
ماه ســالجاري را با 23,2 درصد از آن 
خــود كنــد). در همين راســتا ضعف 
توانايى خود در نظــارت و كنترل بازار 
را به حــوزه اى ديگر ربــط مى دهند و 
اعتقاد دارند كه «مســكن از داليل مهم 
بــاال رفتن نرخ تورم همدان نســبت به 
ساير استان هاســت». در حاليكه آمارها 
حكايــت از ايــن دارند كــه «در مرداد 
مــاه ســال 97 وزن خوراكي ها 31/7 و 
اقالم غيرخوراكي 68/3 درصد در تورم 
اهميت داشته است.» كه اين 68 درصد 
خانگي،  لــوازم  بين  غيرخوراكى  اغالم 
خــودرو ، طال و بعد مســكن تقســيم 
مى شود. بنابراين مســكنى كه در ركود 
اســت نمى تواند به تنهايــى اين آمار را 
ايجاد كند. همچنين در مقايسه بازارهاى 
رقيــب با بازار مســكن در گزارشــها 
مشخص شــده بازار مسكن كم سود ده 

ترين بازار ميان رقباى خود است.
در  ســالها  كه  شــهردارهمدان  پارسال 
شــهردارى بود با ريز و درشــت كارها 
ارتباط  در  و زيرمجموعه هــا  افــراد  و 
و آشــنايى بود در همــان ابتداى كار بر 
خالف نظر اكثريت مردم و رسانه ها و هم 
جهت با شورايى ها معتقد بود نيروهاى 
شــهردارى همدان از نظر ســالمت و 
ظرفيت جز با ظرفيت ها هستند و خيلى 
به تغييرات اعتقادى نداشــت. همچون 
شــهرداران و شــورايى هاى ســابق كه 
گزارشــى از عملكردها ارائه داده بودند 
و از كارشان رضايت داشتند او هم روند 
موجود را بهترين شــرايط مى دانســت. 

حاالكه نهادهاى بيرون از ادارات دست 
به كار شــده اند و ســرى به سازمانها و 
كارمندانشان زده اند و اقداماتى در جهت 
فساد اقتصادى كرده اند، همه آمارها غلط 
مى شود و نماينده شــورا اعالم ميدارد 
«منافذ سوء استفاده اي كه در شهرداري 
وجود دارد، منجر به ســوء استفاده در 
اعالم  حراســت  است».  شــده  گذشته 
مى دارد «جعل ســند و امضا اســت» و 
زمانى بدتر مى شود كه شهردار برخالف 
اظهارات پارسال خود اين فساد را چند 
ساله مى داند و باند جعل اسناد را بيرون 
از شــهردارى عنوان مى كند. افرادى كه 
از بيرون براحتى مى توانند در شهردارى 
نفوذ كننــد و نه تنها كار خــود را، كه 
كارچاق كن خيلى ها شــوند. الزم بذكر 
است كه سالهاســت از همين رسانه از 
شــيوه برگزارى و واگذارى مناقصات، 
همين كارچاق كن ها، زيرميزى ها و فساد 
در اين ســازمان عريض و طويل انتقاد 
شده منتهى طبق انچه شرح آن رفت جز 
اتهام ســياه نمايى چيزى نصيب ما نشد. 
امروز هــم كه اين اتفاق افتــاده و بايد 
تا انتها پيگير روند ريشــه كن كردن آن 
باشيم نماينده شــوراى شهر مى خواهد 
كــه «با رعايت همــه جوانب كار را در 
نظــر بگيريم تا به آبــروي همدان هيچ 

آسيبى نرسد!»
البته هســتند مديرانى كــه باهوش تر ند 
و بــا اينكه گــزارش دلخــواه خود را 
بيان مى دارند اما كمتــر آمار غلط ارائه 
مى دهند. اين نوع آماردهى اينگونه است 
كه مديروقِت نهادى گزارشى از عملكرد 
خود ارائه ميدهد كه چندوقت بعد وقتى 
جايگزينى براى وى تعيين مى شــود آن 
آمــار بنحوى ديگر به كل رد مى شــود. 
اين بدان معناســت كه هركدام يك آمار 
متفاوت گزارش مى هند. در حقيقت هر 
دو آمار درســت است منتهى در تحليل 
دو آمار تدابير زيركانه اى وجود دارد كه 
با توجــه به درجه خصومت از يكديگر 

آمار همديگر را به چالش مى كشند. 
مثال استاندار همدان بدنبال ايجاد شغل 
ماهانــه بين 800 تا يك هزار در ماه بود. 
اعالم شد در سال 93 در استان 10 هزار 

و 85 ، در ســال 94 در استان 9 هزار و 
598 ، در ســال 95 در استان 9 هزار و 
568  و از  ســال 96 تاكنون در اســتان 
28 هزار و 335 شغل ايجاد شده است. 
ميانگيــن 800 تا يك هزار شــغل ايجاد 
شده 900 شغل است كه در مدت چهار 
ســال و نيم بايد 48 هزار و 600 شغل 
در استان ايجاد شــده باشد. با توجه به 
آمار ارائه شــده بيشتر از تعهد و بيش از 

50 هزارشغل در اين مدت شكل گرفته 
است. دقيقا يكسال پيش يعنى شهريور 
96 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
همدان اعــالم كرد53 هــزار نفر بيكار 
داريم. يعنى با توجه به 28 هزار شــغل 
ايجاد شده از پارســال تاكنون با اضافه 
شدن جمعيت فعال بيكار در اين يكسال 
بايد كمتر از ســى هزار بيكار در استان 
همدان داشته باشــيم. آيا واقعا اينگونه 
اســت؟!آيا كارشناســان هم اين آمار را 

قبول دارند؟! 
با فرض اينكه كه هم اينگونه اســت و 
هم قبول دارند. اين آمارهاى اشتغال بر 
اساس هر بيمه شــده جديدى محاسبه 
مى شــوند. بــه همين خاطر گزارشــها 
درســت اســت اما در تحليل اين آمار 
تشــكيك بســيار اســت. كارفرماهاى 
كوچك  بنگاههاى  و  توليدى  واحدهاى 
و بزرگ اقتصــادى وقتى كارگران خود 

را بيمه مى كننــد بالفاصله در آمارهاى 
اشتغال ثبت مى شوند و همين گزارشى 
مى شود كه مشاهده كرديد. اما اگر همين 
كارفرماها بدليل مشكالت مالياتى، سود 
بانكى، نبود بــازار، بى ثباتى اقتصادى و 
...به مشكل بخورند و حتى ورشكست 
شوند(با توجه به اتفاقات ماههاى اخير، 
كه 50 درصد به هزينه هاي توليد اضافه 
شــده) افرادى كه بيمه شده بودند ديگر 
جزء آمــار بيكارى بحســاب نمى آيند. 
حال مى خواهد يك روز مشغول كار و 
بيمه شــده باشــد يا چند سال. با توجه 
به شــرايط امروز اقتصادى كشــور كه 
واحدهــاى اقتصادى اكثــرا تعطيل و يا 
نيمه تعطيل هستند جمع اورى آمار اين 
تعداد بيــكار مى تواند چالــش برانگيز 

باشد.
به آمار جالبترى در اين خصوص توجه 
كنيد. مديركل اقتصاد و دارايى اســتان 
همدان كه اين دســت نرخ ها را حاصِل 
ايجاد شفافيت و انضباط مالى مى دانست! 
اعالم داشته كه با توجه با تدابير مديران، 
«همدان در بهبود فضاى كســب و كار 
از رتبه بيســت و چهارم به رتبه يازدهم 
ارتقا يافته است.» شاخص هايى كه براى 
رده بنــدى بهبود فضاى كســب و كار 
در نظر گرفته مى شــود شــامل رعايت 
اين موارد اســت: فرآينــد اخذ مجوز 
اخراج  و  اســتخدام  شرايط  راه اندازى، 
نيروى كار، ثبــت مالكيت، اخذ اعتبار، 
حمايــت از ســرمايه گذاران، پرداخت 
ماليات، اجــراى قراردادها، انحالل يك 
فعاليت و فرايند تاســيس و راه اندازى 
شــركت. اما آنچه تاكنون رســانه ها از 
خود مسئوالن در اين خصوص انعكاس 
دادند اينگونه بوده اســت كه «ســرمايه 
گذارى در همــدان، چيزى در مايه هاى 
عبور از هفت خوان رســتم است؛ اين 
را هــم ســرمايه گذاران مى گويند و هم 
مسئوالن شهرى و استانى.» گاليه اندك 
بخش خصوصى اســتان را بياد بياوريد 
كه همواره اعتراضشــان از امور مالياتى 
گــوش مميزين را پــر و در عين حال 
بى تفاوت كرده اســت چراكه هميشــه 
حــق با آنها بــوده و قانون بــراى آنها 
نيســت كه براى مردم است. تا جاييكه 
رئيس اتــاق بازرگانى در اين خصوص 
به اين مديران گوشزد مى كند كه :«اولين 
چيزى كه قانون بــه مميز مالياتى ديكته 
مى كند اين است كه بايد نحوه محاسبه 
ماليات به مودى گفته شــود كه اين امر 
عملى نمى شــودچراكه اگر مودى بداند 
بر چه اساســى ماليات محاســبه شده 
شايد اعتراضى صورت نگيرد، اين افراد 
نمى خواهنــد به قانون تمكين كنند و به 
استان كم لطفى كرده اند.» با همين تدابير 
است كه پروفايل مديران مملو از عكس 
فرصت طلبان  از  خالى  و  سرمايه گذاران 

است؟!
با اين شــيوه آماردهى بايد هم جزء پنج 
شهر اول كشور در كاهش نرخ بيكارى 
باشيم! آمارى كه نه مردم و نه نمايندگان 
مجلس آن را قبــول دارند و نه اكثريت 
معاونت هــا و مديــران مختلف ادارات 
اســتان همدان. چــون اين افــراد بهتر 
مطلعند كه هركســى با توجه به سليقه 
و نظر خود و در جهت منفعت شخصى 
آمارى ارائــه مى دهد. همچنين آنها بهتر 
از هركسى مى دانند كه استان چه آسيبى 
از ايــن آمار غلط مى بينــد. بعنوان مثال 
طبق مصوبه مجلس، استان هايي كه نرخ 
بيكاري آنها باالتر از متوسط كشور است 

محروم به حســاب مي آينــد و بودجه 
اشــتغال مي گيرند. اما همــدان به خاطر 
پايين بودن نرخ بيكاري(توهمى) نسبت 
به كشور از رديف اعتبارات محروم شده 
است. از طرف ديگر بودجه هاى توزيعى 
اســت. كمتر از  24 درصد اعتبارات در 
استان ها توزيع مى شــود و بيش از 76
درصــد اعتبــارات در تهــران متمركز 
است، مسئوالن با همين آمارسازى هايى 
كه انجام داده اند ســهم استان را در 76

درصد اعتبارات متمركز در تهران اندك 
و اغلب به صفر رسانده اند. به اين تدابير 
مســئوالنه كمتر اعالم كــردن جمعيت 
اســتان بــه تعــداد 130 هــزار نفر در 
سرشماري ســال 95  را نيز اضافه كنيد 
كه باعث كســر اعتبارات استان همدان 
شد. به گفته يكي از نمايندگان مجلس: 
«در اين قســمت، از استان 130 ميليارد 
تومان كم شــده كه 50 هزار ميليارد آن 
از شهرستان همدان است.» اين روند به 
موازات همان گفته نماينده شوراســت 
كه ميخواهد بــا رعايت جوانب آبروي 
همدان را حفظ كند تا با آمار غلط منافع 
خود را حفظ و نمك به زخم معيشــتى 

مردم بريزد. 
ايــن حفظ جوانب تا جاييســت كه در 
ســال 95  و بعد از اينكه رئيس ديوان 
محاســبات پيگير حقوق هــاى نجومى 
شــد و اعالم كرد كه مى خواهد اسامى 
اين افراد را رســانه اى كند؛ ســبب شد 
بسيارى مديران به تكاپو بيافتند و باعث 
شوند اين عمل رئيس ديوان در راستاى 
تشويش قلمداد شود. لذا رسانه اى شدن 
نامها در نطفه خفه شــود. اما اين اتفاق 
در فضاى مجازى دنبال شــد و بسيارى 
همچنان به افشــاگرى مستند و مستدل 
از ايــن نجومى بگيران ادامــه مى دهند. 
هرچند  تاثير بسزايى ندارد ليكن گوياى 
اين مســئله اســت كه تمايلى هم براى 
برخــورد وجود نــدارد. در همان زمان 
يكى از نماينده هــاى مجلس همدان با 
كه«همدان  داشــت  اعالم  فراوان  تاكيد 
مدير با حقوق و پاداش نجومى نداشته 
اســت» در حاليكه فيش هاى حقوقى در 
رســانه ها و فضاى مجــازى از مديران 
استانى انتشار يافت كه حواشِى برخورد 
و عزل كارمنــد و معاون و رفت و آمد 
به ديوان محاسبات آن همچنان هم ادامه 
دارد. مجلــس و دولت هم خيلى تمايل 
به ارائــه اليحه و طــرح در اين زمينه 
ندارنــد كمااينكه از تــرس قهر مديران 
حاضر نيستند سقفى را در اين خصوص 
اعالم كنند. لذا خيلى نبايد پيگير نجومى 
بگيران باشــيم چراكه ممكن اســت به 

خيلى ها بَر بخورد.
اين موارد قســمت بســيار كوچكى از 
گزارشــى اســت كه رســانه ها از قول 
مســئوالنى انعكاس مى دهند كه حداقل 
به آمــار هرچند توهمــى اعتقاد دارند. 
ليكن درنظر داشــته باشــيد بسيارى از 
نهادهــا نه تنها بــه اينگونــه آماردهى 
هــم اعتقاد ندارنــد كه آنــرا در قالب 
مصلحتــى قرار مى دهند. ســياهه كردن 
«اكثريت» آمــار مديران همچون آب در 
هاون كوبيدن اســت. با اين نوع آمار در 
همدان نبايد فساد اقتصادى باشد! نبايد 
بيكارى باشــد! بايد شهرمان پر رونق از 
ســرمايه گذاران داخلى و خارجى باشد!  
خيالمان از سالمت و ظرفيت شهردارى 
راحــت باشــد! و آخر اينكه آســوده 
خاطريم كه حقوق و پاداش مســئوالن 

بقدر زحمتشان مى باشد!

وزير كشور: استانداران جابجا مى شوند
 تعدادى از استانداران با ابالغ قانون منع بكارگيرى بازنشستگان، جابجا مى شوند.

وزير كشــور در حاشيه همايش استانداران سراسر كشــور با بيان اينكه در اين جلسه سه 
موضوع مهم مورد بررســى قرار گرفت، اظهار كرد: وضعيت اشتغال و تاكيدى كه  رئيس 
جمهور به اين موضوع داشــتند با حضور سرپرست وزارت كار مورد بررسى قرار گرفت. 
همچنين گزارشى از استانداران سراسر كشور در اين باره گرفته شد و سرپرست وزارت كار 

نيز توضيحات و برنامه خود را در اين خصوص ارائه كردند.
به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور در ادامه با اشاره به نزديك شدن ايام 
بازگشايى مدارس افزود: با شروع آغاز تحصيلى در اول مهرماه بايد هماهنگى و آمادگى در 

كل كشور انجام بگيرد تا بتوانيم با آمادگى كامل مدارس را بازگشايى كنيم و پذيرايى دانش 
آموزان باشيم كه در اين رابطه نيز وزير آموزش و پرورش در اين جلسه حضور پيدا كردند 

و توضيحات و برنامه هاى خود با استانداران در ميان گذاشتند.
وزير كشــور سومين موضوع مورد بررسى در همايش استانداران سراسر كشور را موضوع 
اقتصادى عنوان كرد و گفت: نحوه تامين اقالم مورد نياز مردم، نحوه تامين كاالهاى اساسى 
و بررسى وضعيت واحدهاى توليدى و نحوه تامين مواد اوليه واحدهاى توليدى و مشكالت 
پيش روى آنها از ديگر مســائلى بود كه در جلسه استانداران سراسر كشور با حضور وزير 
صنعت معدن و تجارت مورد بررسى قرار گرفت كه وزير صنعت معدن و تجارت  در اين 

جلسه سخنان استانداران را شنيدند و راهنمايى هاى الزم را انجام دادند.

رحمانى فضلى يادآور شد: ان شاءاهللا اين جلسات كه نتيجه اش در اقصى نقاط كشور خواهد 
بود با مديريت اســتانداران محقق شود تا منجر به بهبود معيشت، توليد، كيفيت خدمات و 
افزايش هماهنگى با وزارتخانه ها گردد و بتوانيم به نحو احســن برنامه هاى موجود را در 
استانها به نتيجه برسانيم.وى با بيان اينكه در همايش استانداران نيز گزارشى در خصوص 
مسائل امنيتى به استانداران ارائه شد تصريح كرد: با توجه به مسائل مرزى كه وجود دارد در 
اين جلسه جمع بندى و نكات مورد توجه كه بايد مورد نظر بوده به استانداران ارائه شد.وزير 
كشور در پاسخ به اين سوال كه استاندار كرمان چه زمانى معرفى خواهد شد گفت: ما منتظر 
بوديم قانون جديد منع بكارگيرى بازنشستگان به ما ابالغ شود. اكنون تعدادى از استانداران 
هستند كه بايد جابه جا شوند كه در اين جا به جايى جايگزينى استانداران بسيار مهم است.

تضاد گويي را درمان كنيد
■ گزارشهايى كه بنفع مسئوالن و نمك روى زخم زندگى مردم است

ضرب االجل 
رئيس سازمان 
بازرسى كل كشور 
 رئيس ســازمان بازرسى كل كشور 
با اشــاره به تأييد «طــرح اصالح قانون 
ممنوعيــت به كارگيرى بازنشســتگان» 
از ســوى شــوراى نگهبــان، گفــت: 
ظرف  مكلفند  مشــمول  دســتگاه هاى 
مدت 60 روز از تاريخ ابالغ اين قانون، 
افراد مشــمول را از خدمت منتزع و با 
آنان تسويه حســاب كنند و با متخلفان 

برخورد قانونى خواهد شد. 
به گــزارش مهر، قاضى ناصر ســراج 
با اشــاره به تأييد «طــرح اصالح قانون 
ممنوعيــت به كارگيرى بازنشســتگان» 
در شــوراى نگهبان اظهار داشــت: از 

تاريخ ابــالغ اين قانون، بــه كارگيرى 
بازنشســتگان و يا بازخريد شــده ها در 
دســتگاه هاى دولتى و كليه دستگاه هايى 
كه به هر نحــوى از بودجه عمومى كل 
كشــور استفاده مى كنند،  به جز مقامات 

مصرح در قانون مذكور ممنوع است.
وى بــا تاكيــد بــر اينكــه دســتگاه هاى 
ــدت 60 ــرف م ــد ظ ــمول مكلفن مش

روز از تاريــخ ابــالغ ايــن قانــون، 
ــون  ــن قان ــه مشــمول اي ــرادى را ك اف
مى شــوند، از خدمــت منتــزع و بــا 
آنــان تســويه حســاب كننــد، تصريــح 
كــرد: افــراد مشــمول ايــن قانــون 
نيــز مى بايســت در مهلــت قانونــى 
را  خــود  پســت  و  ســمت  مقــرر، 
هرگونــه  پرداخــت  كننــد.  تــرك 
ــر  ــت از ه ــن مهل ــس از اي ــى پ وجه

محــل و تحــت هــر عنــوان در حكــم 
تصــرف غيرقانونــى در امــوال دولتــى 
برخــورد  متخلفــان  بــا  و  اســت 

ــد. ــد ش ــى خواه قانون
رئيس سازمان بازرسى كل كشور ضمن 
اشاره به تكليف قانونى بازرسان سازمان 
مبنى بر نظــارت بر اجراى قانون مذكور 
گفت: از دســتگاه هاى مشــمول انتظار 
مى رود ضمن رعايت دقيــق قانون منع 
به كارگيرى بازنشستگان، افراد مشمول را 

به اين سازمان معرفى نمايند.
ممنوعيــت  قانــون  اصــالح  طــرح 
به كارگيــرى بازنشســتگان در جلســه 
ــاه 97 در مجلــس  ــرداد م ــى دوم م علن
شــوراى اســالمى، بــه تصويــب رســيد 
ــوراى  ــهريور در ش ــخ 21 ش و در تاري

ــد. ــد ش ــان تأيي نگهب

طرح شفافيت
 آراى نمايندگان تيغ 
دولبه است 
 يك نماينده مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: من موافق طرح شفافيت آرا بودم و 
آن را هم امضا كرده و رأى دادم اما همان 
زمــان هم گفتم كه اين طرح تيغ دولبه اى 
است كه دركنار مفيد بودن مى تواند ضرر 

هم داشته باشد. 
جالل محمــودزاده در گفت وگو با ايلنا، 
درباه مخالفت برخى از نمايندگان با طرح 
شــفايت آرا در مجلس شوراى اسالمى، 
گفت: اين طرح يك تيغ دولبه است كه در 
كنار مفيد بودن مى تواند مضر هم باشد. به 
طور مثال شايد قانونى به نفع مجلس باشد 
اما به نفع منافع ملى نباشــد. نماينده هم 

برحسب اختيارش مى خواهد رأى مخالف 
و يا موافق دهد در صورت مشخص شدن 
رأى وى قطعــا بــا واكنش هاى مختلفى 

روبه رو مى شود.
وى ادامــه داد: اگر يك نماينده منافع ملى 
را انتخاب كند و رأيش مشــخص شود، 
ممكن است مشــكالتى براى وى ايجاد 

شود و به فعاليتش ضربه وارد كند.
نماينده مردم مهاباد خاطرنشــان كرد: من 
موافق طرح شــفافيت آرا بــودم و آن را 
هم امضا كرده و رأى دادم اما همان زمان 
هم گفتم كه اين طرح تيغ دولبه اى است 
كه دركنار مفيد بــودن مى تواند ضرر هم 
داشته باشد.وى بابيان اينكه ممكن است 
نمايندگان به مــواردى رأى مثبت دهند 
كه منافــع بلندمدت را مدنظر داشــته از 
طرفى هم بر مردم در كوتاه مدت فشــار 

بياورد، عنوان كرد: حال شما فرض كنيد 
كه اين رأى آشكار شود آيا نماينده متهم 
نمى شود كه به فكر مردم نيست؟ در حوزه 
انتخابيه اش با مشكل مواجه نمى شود؟ اين 
عضو كميسيون كشــاورزى، آب و منابع 
طبيعى مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد:  
نمايندگان به دنبال شفايت هستند اما بايد 
نيمه پر ليــوان را ديد، مثال اگر نماينده اى 
در تصميمــات كالن كشــور به طرحى 
رأى دهد كه 10 الى 15 ســال ديگر براى 
كشور سود داشته باشد اما در حال حاضر 
نفعى براى ما نداشــته باشد، قطعا عده اى 
با اســتفاده از رأيى كه داده است برايش 
مشكل ايجاد مى كنند.وى ادامه داد: بنابراين 
براى نمايندگان يك دغدغه ايجاد مى شود 
كه بين منافع كوتاه مدت و بلندمدت كدام 

را انتخاب كنند.
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نيش و نوش

خبـر

بهداشتنكتهدانشگاه

تقويت فعاليت هاى حركتى در نوآموزان پيش دبستانى
 مدير كل دفتر آموزش پيش دبســتانى از تقويــت مهارت هاى حركتى و تمرينات 

ذهنى و شناختى براى نوآموزان خبر داد.
رخســاره فضلى در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان؛ درباره برنامه هاى در نظر 
گرفته شده براى كيفيت بخشى به دوره پيش دبستانى اظهار كرد: با توجه به اينكه امسال 
اين دوره به رســميت شناخت شده است و سياست گذارى براى آن در نظر گرفته بايد 

اين فرايند ها در اين دوره آموزشى توجه ويژه اى داشته باشيم.
وى با اشــاره به اينكه تفاوت هاى فردى كودكان ديرآموز يكى از فرايند هايى است كه 
تاكنون به آن توجه زيادى داشته گفت: امسال عالوه بر اين برنامه، سه محور سند تحول 

بنيادين و تمركز بر مهارت هاى حركتى را به طور جدى دنبال كنيم.

سند ملى مناسب سازى محيط براى معلوالن تصويب شد
 رئيس دبيرخانه ستاد هماهنگى و پيگيرى مناسب سازى سازمان بهزيستى كشور از 
تصويب سند ملى راهبردى ستاد مناسب سازى كشور براى معلوالن خبر داد و گفت: 
در اين سند وظايف تمام دستگاه ها در رابطه با مناسب سازى مشخص تر و شفاف شده 
است.ابراهيم كاظمى مومن سرائى در گفت و گو با ايرنا افزود: در اين سند راهبردها و 
برنامه هاى ستاد مناسب سازى كشور براى معلوالن تدوين شده تا اين ستاد بر اساس 

آن عمل و اقدامات مناسب سازى پنجساله را پيگيرى كند.
وى اضافه كرد: اين ســند براى شناخت موقعيت فعلى كشور در زمينه مناسب سازى 
معابر براى معلوالن اســت و توصيف و تحليل محيط داخلى و خارجى براى مناسب 
سازى را ارائه مى دهد و جهت حركت ستاد مناسب سازى كشور را مشخص مى كند.

20 درصد دانش آموزان ايران چاق هستند
 20 درصد دانش آموزان كشور چاق هستند و مهمترين عامل اين عارضه مصرف 

زياد موادقندى و نوشابه ها و كم تحركى است.
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــه وزارت بهداش ــه جامع ــود تغذي ــر بهب ــركل دفت مدي
ــر ايجــاد  ــا عــالوه ب ــدى و نوشــابه ه ــواد قن ــاد م پزشــكى گفــت: مصــرف زي
ــد چــرب را  ــت و كب ــد دياب ــى مانن ــارى هاي ــروز بيم ــه ب ــى، زمين عارضــه چاق

ــد. ــز فراهــم مــى كن ني
زهرا عبداللهى در گفت و گو با ايرنا افزود: دانش آموزان در سنينى هستند كه مراحل 
رشد خود را طى مى كنند به همين دليل بايد روزانه انرژى و مواد مغذى الزم اما كافى 

نه بيش از اندازه را دريافت كنند.

نتايج نهايى كنكور 97 دانشگاه آزاد اعالم شد
 رئيـــس مركـــز ســـنجش و پذيـــرش دانشـــگاه آزاد اســـالمى از اعـــالم 
ـــگاه  ـــن دانش ـــال 1397 اي ـــرى س ـــون سراس ـــته در آزم ـــاب رش ـــج انتخ نتاي

خبـــر داد.
آزمــون  در  اســالمى  آزاد  دانشــگاه  متقاضيــان  رشــته  انتخــاب  نتايــج 
ــا  ــوان؛ اميررض ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ــد ب ــالم ش ــرى اع سراس
شــاهانى رئيــس مركــز ســنجش و پذيــرش دانشــگاه آزاد اســالمى بــا 
ــگاه آزاد  ــان دانش ــته متقاضي ــاب رش ــج انتخ ــت: نتاي ــر گف ــن خب ــالم اي اع
ــگاه  ــن دانش ــامانه اي ــرى، در س ــون سراس ــده در آزم ــركت كنن ــالمى ش اس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
وى مطــرح كــرد: پذيرفتــه شــدگان ايــن آزمــون مــى تواننــد جهــت اطــالع از تاريــخ 
و چگونگــى ثبــت نــام و همچنيــن راهنمــاى ثبــت نــام بــه اطالعــات درج شــده در 

ســامانه مراجعــه كننــد.

آمار خشونت دانشجويان نگران كننده است
 هر روزه اخبار زيادى از خشونت جوانان منتشر مى شود و گاهى اين خشونت ها سهم 

عمده اى در مرگ هاى زودرس دارند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ خشونت جوانان مسأله اى است كه تمام جوامع، 
هركدام به نوعى با آن در ارتباط هســتند و  هر روزه اخبار زيادى در اين زمينه منتشــر 
مى شود. گاهى اين خشونت ها سهم عمده اى از مرگ هاى زودرس، آسيب ها و ناتوانى ها 

را به خود اختصاص مى دهند. 
شناســايى عوامل زمينه ســاز  خشــونت در جوانان براى سياســت گذارى موثر و  
برنامه ريزى دقيق در زمينه پيشــگيرى از خشــونت در هر جامعه اى  ضرورى است. 
در حال حاضر آمارها نشــان مى دهد  كه طى يك سال اخير 22 درصد خشونت و 
درگيرى فيزيكى از دانشگاه ها گزارش شده است؛ همچنين 27 درصد از دانشجويان 
كشور با مشكالت روان شناختى درگير هستند و  33 درصد از دانشجويان از زندگى 

خود ناراضى اند.

علل خون دماغ شدن و راه هاى درمان و پيشگيرى
 اگرچه خونريزى بينى به خصوص در شــب مى تواند دردسرساز باشد اما علت اين 

خونريزى ها معموال خطرناك نيستند.
به  گزارش  ايسنا، خونريزى بينى يا به اصطالح عاميانه تر "خون دماغ" شدن يك عارضه 
شايع است و اكثر افراد حداقل يك بار آن را تجربه كرده اند.خشكى هوا از علل معمول 
خونريزى بينى در شب به شمار مى رود.همچنين اين عارضه در كودكان معموال به دليل 

وارد كردن انگشت شان به داخل بينى به دفعات بيشترى رخ مى دهد.
راه هاى پيشــگيرى از خونريزى بينى: از دســت كارى بينى خــود اجتناب كنيد،  به 
آرامى بينى خود را فين كنيد، از كشــيدن ســيگار خوددارى كنيد، در زمســتان در 
صورتى كه هواى محيط خشــك است از يك دســتگاه بخور (مرطوب كننده هوا)  
اســتفاده كنيد، قبل از خواب مقدار كمى از ژل بينى يا وازلين داخل حفره هاى بينى 
بماليد،  به منظور جلوگيرى از استنشــاق مواد شــيميايى و ساير تحريك كننده ها از 

تجهيزات محافظتى استفاده كنيد.

توصيه هاى الزم به مسئوالن تكايا و هياتها
 هر ســاله در ايام محرم، به خصوص در ايام عاشــورا و تاسوعاي 
حســيني، به علت برگزاري مراسمات و برپايي دســته هاي عزاداري، 
كنترل و مديريت شــهر از حساسيت ويژه اي برخوردار مي شود و همه 
ارگان هاي خدماتي و امدادي به صورت فوق العاده به حالت آماده باش 

مي باشند.
اورژانس 115 هم، همانند ساير گروه هاي امدادي، عالوه بر انجام امور 
محوله روزانه، در اين ايام، با استقرار آمبوالنس هاي ويژه در ميادين اصلي 

شهر، آماده ارائه خدمت بر عزاداران عزيز مي باشد.
اورژانــس 115 با توجه به رســالتي كه دارد، تمامــى خدمات اوليه و 
حيات بخش درماني را از صحنه حادثه يا منزل بيمار، تا بيمارســتان را 
بعهده دارد و نقش بســزايي در نجات جان بيماران و مصدومان دارد. 
و عالوه بر اين، طبق شرح وظايف، يكي از مسئوليت هاي آن آموزشي 
به جامعه در جهت جلوگيري و پيشــگيري از حوادث و بيماري هاي 
واگيردار و ساير بيماري هاي ناتوان كننده مي باشد و در مراسمات خاص 
با حضور پررنگ در ســطح شهر، اقدامات خود را تخصصي تر به مردم 

ارائه مي دهد.
مســئوالن هيأت هاي عزاداري و شــهروندان گرامي مي توانند در ايام 
عاشورا و تاسوعا در صورت مشاهده تصادفات، مسموميت ها، بيماران 
قلبي و تنفسي، ســوختگي ها، برق گرفتگي، گرمازدگي، سكته مغزي، 
اختالل هوشياري و هر عاملي كه حيات بيمارن را تهديد بكند با گرفتن 
شماره 115 از اوژانس پيش بيمارســتاني، درخواست كمك نمايند و 
همكاران اپراتور اورژانســي پس از دريافــت اطالعات و آدرس محل 
حادثه، بالفاصله در صورت لزوم بــه محل آمبوالنس اعزام مي نمايند 
و يا گاهاً به تماس گيرنده مشــاوره تلفني داده مي شود. با اين توضيح، 
فوريتهاى پزشكى اســتان همدان به منظور پيشــگيري از حوادث، و 
بهره مندي عزيزان عزادار از بركات اين ماه عزيز نكاتي را به مســئوالن 

تكايا و هياتها يادآور شد كه در زير مى خوانيد:
*در صورت درخواســت كمك از 115، با توجه به سر و صداي زياد 
در دســته هاي سينه زني، حتماً در جاي آرام قرار بگيريد و آدرس دقيق 
محل حادثه و شرح حال دقيقي بيمار را به اپراتورهاي اورژانس بدهيد.

*بعد از تماس با اورژانس، گوشي تلفن خود را مشغول نكنيد، ممكن 
اســت مجدداً از اورژانس با شــما تماس بگيرند و الزم باشد به شما 

مشاوره تلفني داده شود.
*در صورت مشــاهده آمبوالنس، حتماً اقدام الزم و همكاري الزم را 

جهت عبور آمبوالنس داشته باشيد.
*قبل از رسيدن آمبوالنس، محل را ترك ننماييد تا همكاران اورژانس به 

راحتي شما را پيدا كنند.
*به ســالمندان كه بيماري خاص دارند، حتماً تأكيد مي شود كه در طي 
مراسم، مقداري از داروهاي ضروري خود را به همراه داشته باشند مثل 

داروهاي قلبي، ديابت و تنفسي و...
* آب نوشيدنى مورد نياز را در هنگام شركت در عذادارى به دليل گرمى 

هوا به همراه داشته باشيد.
*در صورت امكان، بيماران قلبي و تنفسي از ويلچر، براي تردد استفاده 

نمايند.
*بيماران ديابتي حتما صبحانه كامل بخورند و مواد قندي به همراه داشته 

باشند تا در صورت احساس ضعف و بي حال مصرف نمايند.
*كپســول هاي آتش نشــاني در مســاجد، محل هاي طبخ غذا و كنار 

دسته جات عزاداري، تعبيه گردد.
*نحوه كار با كپســول هاي آتش نشاني به مسئولين و مراقبين، هيأت ها 

آموزش داده شود.
*حتماً سيم كشي برق مساجد و هيأت ها و محل هاي طبخ نذري، توسط 
تكنســين هاي مجرب بررسي گردد و از ســيم هاي پوشش دار استفاده 

گردد.
*محل طبخ غذا براى جلوگيري از مسمومليت با گاز Co، حتماً داراي 

دودكش و پنجره باشد.
*با توجــه به احتمال بروز بيماري هاي مرتبط بــا آب و غذا، به ويژه 
بيماري هاي عفوني روده اي، رعايت ضوابط بهداشتي از جمله بهداشت 

فردي در پخت نذري از اهميت ويژه اي برخوردار است.
*افراد كساني كه در طبخ غذاي نذري دخالت دارند، حتماً كارت معاينه 
بهداشتي داشته باشــند و در طي كار از دستكش يكبار مصرف و كاله 

آشپزي استفاده نمايند.
*توزيع آب و شربت با ليوان يكبار مصرف و براى توزيع غذاي نذري 
حتمــاً از ظروف يكبار مصرف گياهي و براي توزيع چاي از ليوان هاي 

كاغذي استفاده شود.
*غذاي گرم و طبخ شده بيش از 2 ساعت در هواي آزاد نگهداري نشود.

*مســئوالن هيأت ها، نظارت كافي بر توزيع، نذرهاي خياباني داشته 
باشند.

* عباس شكري
 كارشناس آموزش اورژانس پيش بيمارستاني شهرستان همدان

آغازتوزيع كتاب درسى دانش آموزان 
پايه دوازدهم

 بنابــر اعالم قبلى آمــوزش و پرورش توزيع كتاب هاى درســى 
دانش آموزان پايه دوازدهم از امروز آغاز مى شود.

توزيع كتاب هاى درســى دانش آموزان پايه هفتم، هشتم، نهم , دهم و 
يازدهم در متوســطه دوم از سوم شــهريورماه در سراسر كشور و در 

تهران و البرز از 13 شهريور توزيع شد. 
بنابــر اعالم آموزش و پرورش توزيع كتاب هــاى جديد التاليف پايه 
دوازدهم از دهه سوم شهريورماه انجام مى شود و بر همين اساس از 25
شــهريور توزيع كتاب هاى اين پايه از طريق كتابفروشى ها امكان پذير 

شده است.
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ توزيــع كتاب هــاى درســى 
دانش آموزان دوره ابتدايى، هنرجويان فنى وحرفه اى و كاردانش هم كه 
از طريق ســامانه ثبت سفارش كتاب درسى ثبت نام كرده بودند،  اول 

مهر از طريق مدارس ميسر مى شود. 
بنابــر گفته احمدرضــا امينى مديركل نظارت بر نشــر و توزيع مواد 
آموزشى امســال 135 ميليون جلد كتاب درســى براى دانش آموزان 

چاپ و توزيع شده است.

بهترين ظروف يكبار مصرف براى 
نذرى كدامند؟

 براى حفظ محيط زيست بايد از ظروف ثابت استفاده كنيم، اما اگر 
ناگزير به استفاده از ظروف پالستيكى شديم، بايد ظروفى را انتخاب 

كنيم كه زيست تخرب پذير باشند.
ظــروف غذاى نذرى ســازگار بــا طبيعت كدام اســت؟به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان؛ اين روزها وقتى پا بــه خيابان مى گذاريم، 
خيمه ها و تكايايى را مى بينيم كه براى پذيرايى از عزاداران حســينى 

برپا شده اند.
از كنــار هركدام از خيمه ها كه عبور مى كنيــم، بوى چاى تازه دم و 
شربت هاى زعفرانى به مشام مى رسد، هر كسى به هر نحوى مى خواهد 
ارادت خود را به امام حســين(ع) نشــان دهد يكى با نذرى دادن و 

ديگرى با پذيرايى.
رفتگرى گوشــه خيابان مشــغول خوردن غذا بــود و منتظر بود 
تا ليوان هايى پالســتيكى را كه براى نذرى شربت خوردن را از 
رو زميــن جمع كنند، بــه گفته خود رفتگر هر ســاله ماه محرم 
كار ما دو برابر ى شــود، مردم ليوان شــربت را بعد از خوردن 
شــربت در خيابان رها مى كنند و چهره شــهر را خراب مى كنند. 
بايد فرهنگ ســازى شود تا مردم نسبت به مســائل چهره شهر  

نباشند. بى تفاوتى 
بر اساس گفته پزشكان، مصرف غذا و نوشيدنى گرم در ظروف يكبار 
مصرف باعث انتشار مواد شيميايى از اين ظروف شده و موجب بروز 
سرطان مى شــود. بايد ما با صرف نظر از مصرف اين گونه ظروف به 
فكر ســالمتى خود باشيم و عالوه بر اين ســالمت زمين و خاك و 
حيات وحش را نيز مورد توجه قرار دهيم، چرا كه بر اساس تحقيقات 
علمى، تجزيه اين ظروف پالســتيكى در طبيعت حدود 500 سال به 
طول مى انجامد و دفن اين مواد در خاك نيز مى تواند موجب نابودى 
خاك شــود و ريختن آن در طبيعت موجب نابودى موجوادت زنده 

مى شود.

شــهروند: رئيس جمهور: كاري ضد انقالبي تر از ايجاد هراس در دل 
مردم نيست 

 با اين گرونى انتظار دارين مردم در آسودگى كامل باشن؟
هدف: با شكست سايپا قهرماني نيم فصل در انتظار پيكان و مقاومت

 پيكان يه تير هم باخودش داشته باشه مقاومه!! 
همشهري: مجلس گره فيلترينگ را باز كند 

  كار مجلس گره زدنه!!
نصف جهان: سفر به ايران براى اروپايي ها چقدر آب مي خورد؟

 فعال از آب حرف نزنيد كمبود  داريم!!
ايران ورزشي: پرسپوليس مبتال به ويروس فيفا

 تا چند روز ديگه واكسنش مياد!!
مستقل: 24 شهريور روز جهاني پاك سازي زمين

 بيچاره زمين از دست ما چى مى كشه!! 
همدان پيام: بيمه سالمت درمان معتادان را پوشش نمي دهد 

 معتادا مگه بيمه هم دارن؟
ابرار ورزشي: پيروزي صنعت نفت در ماراتن فوتبال 

 برو كنتر نفتى نشى!! 
مردمساالري: دهن كجي هند به آمريكا در خريد نفت ايران 
 باالخره يه كشورى بايد در برابر ترامپ وايسه يا نه!! 

همدان پيام: عامل گراني ميوه در همدان دالل بازي است
 بازي بازي با ميوه هم بازي!!

گل ورزشي: هم سرباز كي روش هستم هم سرباز برانكو 
 نمي دوشه دو جا آش بخوري (بهت مي گن دو آش خور)

همدلي: كشاورزي با كراوات
 كجاشو ديدى با كت و شلوار مى رن آبيارى!! 

قدس: كمبود 100 معلم تربيت بدني در همدان  
 پس چرا استخدام نمى كنن؟!!

 گل ورزش: هيچ چيز غير ممكن نيست و من تسليم نمي شوم 
 كاش يه كالس اعتماد به نفس بزاري!! 

صنعت: آيا رونق به توليد باز مي گردد؟
 با اين دولت مردامون زياد اميدوتار نباش!! 

 هر ســاله با فرارســيدن پادشاه فصل ها 
و شــروع آغاز ســال تحصيلى جديد شور 
و اشــتياق خاصــى در بين دانشــجويان 
جديدالورود دانشگاه ها ايجاد مى شود؛ چرا 
كه قرار است وارد مرحله جديدى از زندگى 
شــوند كه بسيار حســاس و سرنوشت ساز 

است.
 دانشــگاه براى تمامى دانشــجويان مكانى 
جهــت علم آموزى و كســب انديشــه و 
تجربه بزرگان بوده و به مثابه محملى اســت 
كه خاطــرات تلخ و شــيرين آن تا ابد در 
يادها زنــده مى ماند؛ به قولى ديگر كارخانه 
آدم ســازى است و بايد دانشــجويان را از 
ابتداى ورود به نحوى درســت با جامعه و 

آينده پيش روى آشنا ساخت .
آغاز فصل علم و دانش ســبب ترك خانه 
برخى از دانشــجويان بــراى ادامه تحصيل 
شــده و آنــان را راهى شــهرهاى بزرگ و 
كوچك مى كند؛ اين جوانان كه سرنوشــت 
و آينــده خود را در گــرو ادامه تحصيل در 
دانشگاه هاى بزرگ مى دانند؛ حاضرند سال ها 

درد دورى از خانواده را تحمل كنند.
هرچند كه اين روند با مشكالتى نيز همراه 
اســت چرا كه ايــن جوانان بــراى گذران 
زندگى دانشجويى در شــهرهاى ناآشنا به 

محلى ايمن براى سكونت نياز دارند.
بيشــتر جوانان به ويژه دختران براى داشتن 
امنيت بيشتر، كاهش هزينه هاى تحصيل و از 
همه مهمتر از بين بردن دغدغه هاى خانواده، 
زندگــى در خوابگاه هاى دانشــجويى را به 
سكونت در خانه هاى اجاره اى يا پانسيون ها 
ترجيــح مى دهند اما كافى نبــودن امكانات 
رفاهى خوابگاه ها و از سوى ديگر باالبودن 
هزينــه محل ســكونت در دانشــگاه هاى 
غيردولتى بــه ويژه خوابگاه هاى خود گردان 

بسيارى از دانشجويان را با مشكالت عديده 
مواجه كرده است.

به گزارش ايرنا،هرچند كه تا چند روز ديگر 
دانشگاه ها سال تحصيلى را آغاز مى كنند و 
دانشجو يان به شهرهاى محل تحصيل خود 
باز مى گردند، اما با وجود اين دانشــجويان 
غيربومى با مشــكل خوابگاه مواجه هستند؛ 
نبود امكانات اوليه و بهداشــتى و همچنين 
خرابى و مشكالت تاسيســاتى خوابگاه ها 
بر نگرانى دانشــجويان افزوده است؛ اين در 
حالى اســت كه مســئوالن از آمادگى 100 
درصدى خوابگاه ها اعم از دولتى و آزاد در 

آستانه بازگشايى دانشگاه ها خبر مى دهند.
در حال حاضر تمامى دانشــگاه هاى دولتى 
محلى را براى سكونت دانشجويان در نظر 
گرفته اند اما مشكل از آنجايى آغاز مى شود 
كه تعداد بســيارى از اين جوانان از كمبود 
امكانات رفاهى، تفريحى، ورزشــى و حتى 

نحوه برخورد مسئووالن آنچنان گاليه مندند 
كه ديگــر خوابگاه ها را محلى براى زندگى 

نمى دانند.
بهبود وضعيت خوابگاه ها در سال 97
ذوالفقــار يزدان مهر، رئيس صنــدوق رفاه 
دانشــجويى وزارت علــوم، تحقيقــات و 
فناورى در گفت وگو با ايرنا از بهبود فضاى 
خوابگاهى با تعمير بيش از 200 خوابگاه در 

تابستان امسال خبر داد.
وى درباره بودجه امسال وزارت علوم براى 
ارائه خدمــات خوابگاهى، اظهار كرد: 509 
ميليارد تومان براى ارتقاى دانشگاه ها، يارانه 
و تغذيه در اختيار خوابگاه ها قرار گرفته كه 

باعث بهبود ارائه خدمات شده است.
رئيس صندوق رفاه دانشجويى وزارت علوم، 
تحقيقات و فناورى افزود: به منظور افزايش 
شادابى و نشــاط ميان دانشجويان اتاق هاى 
تندرستى و جاده هاى سالمتى را در سال 97 

ايجاد كرده ايم.
يزدان مهر با اشــاره به حمايت از ايده هاى 
دانشجويى، يادآور شد: حمايت از ايده هاى 
دانشجويى به منظور تأمين اشتغال و افزايش 
توانمندى هاى آنها در اولويت امور صندوق 

رفاه دانشجويى قرار دارد.
وى درباره امكانات در نظر گرفته شده براى 
خوابگاه دختران در ســال تحصيلى جديد، 
اظهار كرد: ايجاد حدود 200 جاده براى پياده 
روى دانشجويان دختر مانند جاده مخصوص 
پياده روى در باشگاه انقالب در برنامه قرار 
گرفت كه از اين تعداد 150 مورد ســاخته 
شــد. وى به ايجاد زميــن چمن مصنوعى 
در مجمتمع هاى خوابگاهى اشــاره كرد و 
گفت: در حال حاضر 20 تا 25 زمين چمن 
مصنوعى در فضاى ســراهاى دانشجويى با 
مشــاركت صندوق رفاه دانشــجويان براى 

دختران در حال ساخت است.

دختران و دشوارى زندگى 
در خوابگاه دانشجويى

 بى تفاوتى مسئوالن سازمان نظام پزشكى 
و وزارت بهداشــت در خصــوص اعمال 
بى ضابطــه جراحى زيبايى در كشــورمورد 

نقد است.
دبيــر انجمن جراحان پالســتيك و زيبايى 
ايــران، با تاكيد بر ضــرورت قانون گذارى 
در زمينه اعمــال جراحى زيبايى، گفت: در 
كشــور ما خالء قانونى در اين زمينه وجود 
دارد و بايد بررســى هاى كارشناسى در اين 
حوزه صــورت گيرد كــه انجمن جراحان 
پالســتيك و زيبايــى ايران بــا رويكردى 
بين المللى و قدمت ديرينى كه دارد مى تواند 
همراه با ديگــر انجمن هاى مرتبط با اعمال 
بسيار  كارشناســى  نظرات  زيبايى  جراحى 
خوبى جهت تدوين و تصويب قوانين بروز 
مطابق اســتانداردهاى بين المللى در حوزه 
جراحى هاى زيبايى با تكيه بر سالمت عموم 

و تامين خواسته هاى آنان ارائه دهد.
 بابك نيكومرام در ارتباط با قوانين جراحى 
زيبايى در كشورهاى مختلف، اظهار داشت: 
به دليل اينكه جراحــى زيبايى در دهه هاى 
اخيــر افزايــش يافته به همان نســبت نيز 
عوارض ناگوار آن شيوع بيشترى پيدا كرده 
و از طرفى خطر بالقوه رواج غيرعادى تغيير 
قيافه و الگوهــاى غيرمتعارف در جامعه و 
تحميل هزينه هاى غير ضرورى به خانواده 

ها نيز بيشتر شده است،.
وى ادامــه داد: قانون گــذارى در اين زمينه 
سالمت  كشــورهاى  مسئوالن  توجه  مورد 
محــور مترقى قرار گرفته اســت و هر چه 
مى گذرد قوانين سخت ترى در اين خصوص 
اعمال مى شود. البته منظور از اعمال جراحى 
زيبايــى در اينجا اعمــال جراحى تهاجمى 
اســت و اعمال زيبايــى غيرتهاجمى مانند 
تزريق ژل هاى قابل جذب، بوتاكس و ساير 

روش هاى غيرتهاجمى را شامل نمى شود.
اين فوق تخصص جراحى پالستيك، افزود: 
اين قوانين طورى تدوين شــده كه جلوى 
رواج انگيزه هــاى كاذب جراحى زيبايى و 
رشــد بيمارگونه آن گرفته شود و از طرفى 
رضايت و خواســته هاى متقاضيــان را نيز 
تأمين مى كنــد. اين قوانين عوارض كمترى 
را به جامعه تحميــل كرده و از همه مهم تر 
موجب افزايش اعتماد جامعه به پزشكان نيز 

مى شود.
وى ادامه داد: در كشــور دانمارك تا ســال 
2004 نيز كم و بيش همين قوانين مشــابه 
ايران وجود داشــت و حدودى براى اعمال 
جراحى زيبايى تعيين نشــده بود ولى تنها 
بــا ايجاد چنديــن عارضه ليپوساكشــن و 
دريافت شــكايات مردمى در اين خصوص 
و فشار رسانه ها مسئوالن وزارت بهداشت 

دانمارك با مسئوليت پذيرى براى جلوگيرى 
از صدمــات بيش تر به جامعه بدون در نظر 
گرفتن اينكــه جامعه پزشــكى ذينفع چه 
واكنشــى نشــان خواهد داد تنها با در نظر 
گرفتن  ســالمت و ايمنى مــردم با كمك 
از انجمــن جراحان پالســتيك دانمارك و 
خبرگان مربوطه ظرف مدت كوتاهى دست 
به تدويــن قوانينى تحت عنــوان «قوانين 
درمانى حــوزه زيبايى» زدند كه در ســال 

2006 اجرايى گرديد.
نيكوبار افزود: در ســال 2005 نيز در كشور 
فرانسه قانونى مشــابه تحت عنوان «جراحى 
زيبايى فرانســه» تدوين و ابالغ گرديد كه در 
آن عالوه بر تعيين گروه هاى مجاز براى اعمال 
جراحى زيبايى هرگونه تبليغات پزشكان در 

حوزه زيبايى را ممنوع اعالم كرد.
وى ضمن گله مندى از بى تفاوتى مسئوالن 
از جمله ســازمان نظام پزشــكى و وزارت 
بهداشــت در خصــوص اعمــال جراحى 
زيبايــى، ادامه داد: متاســفانه با ســونامى 
تبليغات گمراه كننده، رواج اعمال جراحى 
زيبايــى بــدون ضابطه، افزايــش عوارض 
مربوطه و به خطر افتادن ســالمت مردم در 

حوزه زيبايى در ايران مواجهه هستيم.
اين فوق تخصص جراحى پالستيك افزود: 
بســيارى از پزشكان كارشــناس و قضات 

دادگاه هاى جرايم پزشــكى عوارض متعدد 
اصالح نشــدنى و حتى مرگ بيماران را به 
علت اعمال جراحــى زيبايى بدون ضابطه 
را ديده اند. كارشناســان نظــارت بر درمان 
معاونت درمان وزارت بهداشت از بسيارى 
از اين وقايــع و تخلفات و رنجى كه مردم 
مى كشــند خبر دارند ولى متاسفانه معلوم 
نيســت كه چه موقع مى خواهند به يكى از 
وظايف خود كه پايش سالمت مردم، تدوين 
دســتورالعمل هاى مرتبط با حوزه جراحى 
زيبايى و پيشــنهاد اليحه به مجلس است، 

احتمام ورزند.
به گزارش مهر، وى اضافه كرد: متاســفانه 
از پتانسيل بالقوه انجمن هاى علمى مربوطه 
كــه به صورت حرفــه اى در اين خصوص 
فعاليت دارند و به دليل ارتباطات بين المللى 
اطالعات جامع زيادى از وضع قوانين ديگر 
كشورها دارند اســتفاده نمى شود و اگر هم 
انجمن هــاى علمى مربوطه ايــن موارد را 
جهت ارتقاء ســالمت و ايمنــى بيماران با 
رويكــرد علمى مطرح مى كننــد، متهم به 
انحصارطلبــى مى گردنــد. در حالى كه در 
كشورهاى ديگر از نظرات علمى منطقى اين 
انجمن ها استفاده كرده و سالمت مردم تامين 
مى گردد، بدون آنكه متهم به انحصارطلبى 

گردند.

سونامى تبليغات كاذب جراحى زيبايى و سكوت مسئوالن
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كاهش 3 درصدى قيمت مرغ و تخم مرغ در همدان
 مدير تنظيم بازار سازمان جهادكشاورزى استان همدان از كاهش قيمت مرغ در همدان خبر داد و گفت: قيمت مرغ به علت توزيع 

مرغ منجمد در سراسر كشور و استان 3 درصد كاهش يافته است.
مهدى نجفيان با بيان اينكه قيمت مرغ در بازار همدان 8600 تومان است، اظهار كرد: قيمت مرغ طى روزهاى گذشته تا 11 هزار و 100

تومان رسيده بود اما با توزيع 600 تن مرغ منجمد در بازار قيمت مرغ روند نزولى پيدا كرد.وى با اشاره به اينكه محصوالت واحدهاى 
مرغدارى كه پولت ريزى كردند، وارد بازار شــدند، تصريح كرد: در حال حاضر به علت حمايت از توليدكنندگان توزيع مرغ منجمد 
قطع شده است.وى با بيان اينكه بازار مرغ روال عادى پيدا كرده است، به ايسنا گفت: با توجه به ذخاير شركت پشتيبانى و جوجه ريزى 

مناسب و كاهش جو روانى بازار قيمت مرغ روال عادى پيدا كرده و به نظر مى رسد قيمت افزايش نيابد.
نجفيان با اشــاره به كاهش 3 درصدى قيمت تخم مرغ نسبت به روز شنبه، افزود: براساس وزن تخم مرغ قيمت هر شانه بين 14 تا 17

هزار تومان است. 

نمايشگاه الكامپ همدان پذيراى شركتهاى دانش بنيان است
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: سيزدهمين نمايشگاه الكامپ همدان پذيراى دستاوردها و فناورى هاى نوين 

شركت هاى دانش بنيان و استارتاپ است.
حميدرضا متين بيان كرد: در نمايشــگاه ياد شــده شركت هاى دانش بنيان و استارتاپى طرح هاى خود را در حوزه هاى نيرو، انرژى، 

گردشگرى، كشاورزى، محيط زيست، خدمات شهرى و گردشگرى در بستر الكترونيك و نيازهاى فناورانه صنعتى ارائه مى كنند.
وى به ايرنا گفت: عالوه بر نمايش دســتاوردهاى نوين، برنامه هاى جانبى مانند رويداد اســتارتاپى گردشگرى، پنل هاى تخصصى 

چهارگانه در حوزه اقتصاد و بازارسرمايه، تجارت الكترونيك، نيرو و انرژى نيز پيش بينى شده است.
متين يادآورشد: سيزدهمين نمايشگاه الكامپ از 23 تا 27 مهرماه در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى همدان در فضايى با مساحت 
2 هزار و 500 متر برگزار مى شود.نمايشگاه الكامپ بزرگترين رويداد تجارى در عرصه توليد و عرضه محصوالت و خدمات صنايع 

الكترونيك و كامپيوتر كشور است كه همه ساله برگزار مى شود.

سرپرست اداره كل راه و شهرسازى استان همدان:
راه اصلي نهاوند به زودي قيرپاشي مي شود

 سرپرســت اداره كل راه و شهرســازى اســتان همــدان از 
ــه همــراه رئيــس اداره راه و شهرســازى  ــد ب ــروژه هــاى نهاون پ
ــن  ــاى اي ــروژه ه ــه صــورت ســر زده از پ ــد ب ــتان نهاون شهرس
شهرســتان بازديــد و از نزديــك در جريــان پيشــرفت آنهــا قــرار 

گرفــت.
بــر  تأكيــد  ضمــن  بازديــد  ايــن  در  ربانى ارشــد  حســن 
ــال  ــرد: در ح ــوان ك ــا عن ــام پروژه ه ــد انج ــريع در رون تس
حاضــر از 8 كيلومتــر قــرارداد راه اصلــى نهاونــد- آورزمــان 
زودى  بــه  كيلومتــر   3 و  شــده  راه انــدازى  كيلومتــر   3
قيــر پاشــى خواهــد شــد و 2 كيلومتــر ديگــر در حــال 

مى باشــد. ترانشــه بردارى 
ــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل راه و شهرســازى اســتان  ب
همــدان، وى افــزود: از 11 كيلومتــر قــرارداد بســته شــده پــروژه 
ــر  ــعبان 9 كيلومت ــى ش ــه راه ــرد- س ــد- بروج ــى نهاون راه اصل
آمــاده و زيــر ترافيــك اســت و باقــى مانــده ايــن مســير در حــال 

پيگيــرى جهــت مناقصــه مــى باشــد.
ربانى ارشــد همچنيــن در ادامــه بازديــد از محــور نهاونــد- 
آورزمــان بــر تســريع در اجــراى آســفالت كيلومتــر 5 تــا 8 ايــن 

ــد نمــود. ــروژه تاكي پ
ــر  ــروزان از ديگ ــه في ــد ب ــروژه نهاون ــراى پ ــرد: ب ــالم ك وى اع
راههــاى پــر تــردد ايــن شهرســتان بــه مبلــغ 10 ميليــارد تومــان 
مجــوز مناقصــه گرفتــه ايــم و در حــال پيگيــرى جهــت انجــام 

مناقصــه مــى باشــيم.
ــد  ــروژه نهاون ــرد: پ ــوان ك ــد عن ــه بازدي ــن در ادام وى همچني
-كنــگاور علــى الخصــوص تعريــض پــل حاجــى علــى مــراد و 
اجــراى زيــر گــذر شــعبان را در اســرع وقــت پيگيــرى خواهيــم 

كــرد.
ربانى ارشــد در بازديــد از پــروژه هــاى راه هــاى روســتايى ايــن 
شهرســتان نيــز بــر تســريع در اجــراى پــروژه هــاى راه روســتايى 

دهنــو عليــا، قشــالق بابارســتم و راونــد تاكيــد نمــود.

اصول كارآفرينى 

 يكى از موضوعات بســيار مهمى كه همــه ى كارآفرينان بايد به 
آن توجه داشــته باشــند، بحث اصول كارآفرينى است. بنابراين، اگر 
مى خواهيد كارآفرينى موفق شــويد قبل از اينكــه بخواهيد كارى را 
شروع كنيد بايد اصولى كه شما را در مسير كسب وكار هدايت مى كند 

شناخته و درك كنيد. 
تعدادى ازاصول كارآفرينى موفق عبارتند از:

كسب دانش الزم
دانش اساس عمل است. از آنجا كه شما بر اساس دانشى كه درباره ى 
موضوعى داريد تصميمات خود را مى گيريد، در نتيجه الزم است كه 
يك كارآفرين به اطالعات روز درباره ى هر چيزى كه به سرمايه گذارى 
او مربوط اســت، آگاه باشــد. اين امر نه  تنها شامل دانش و اطالعات 
دربــاره ى محصول بلكه از آن مهم تر آگاهى و دانش درباره ى مردم و 

نيازهاى آن ها است.
داشتن چشم اندازى منحصر به  فرد

تالش يك كارآفرين صرفًا براى ســاخت يك زندگى نيست. شما 
يك كارآفرين هســتيد چرا كه مى خواهيد به جهان كمك كنيد با 
امكانات بيشتر، چشــم انداز بهتر، با روحيه، اميد و موفقيت بيشتر 
زندگى كنند. شــما كارآفرينى هســتيد كه به ثروتمند شدن جهان 

مى كند.  كمك 
انتخاب تيم مناسب

هنگامى كه در جهت كارآفرينى تيم خود را مى سازيد، الزم است تيمى 
با طرز فكر و نگرش مشابه در جهت دستيابى به يك هدف مشترك را 
گرد هم آوريد. تيمتان بايد اشتياق، سرسختى، پشتكار، ارزش و باور 

يكسانى داشته باشند و تا بتوانند در كسب وكار موفق شوند. 
ارائه  محصوالت و خدمات موفق

محصوالت و خدمات شــما بهتر است يك نياز را برطرف كنند، 
نوآورانه بوده و رويكردى كمى متفاوت از ديگر كســب وكارها 
داشــته باشــند. فناورى يك ابزار مهم در دســترس كارآفرينان 

است.  مدرن 

كارت دانشجويي سوران مجيدي فرزند منصور به 
شماره ملي 3733015894 به شماره دانشجويي 

89131163008 رشته مكانيك ارشد مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

دهياري قالسيجان در نظر دارد از طريق 
از  يكي  جدول گذاري  به  اقدام  مناقصه 
معابر روستا به طول 250 متر اقدام نمايد. 
درخواست  شرايط  واجد  پيمانكاران  از 
با  بها  استعالم  دريافت  جهت  مي گردد 
تماس 09192488253  شماره  و  دهياري 
يا  رد  در  دهياري  ضمناً  نمايند  مراجعه 
قبول پيشنهادات مختار مي باشد و هزينه 
چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه 

مي باشد.
بيمارستـان دكتـر غرضـي ماليـر

فـرا خوان مناقصـه عمـومى آگهـي مناقصـه
خريد تجهيزات توانبخشى ( ويلچر )

اداره كل بهزيستى استان همدان

اداره كل بهزيستى استان همدان  در نظر دارد مناقصه عمومى خريد تجهيزات توانبخشى (  ويلچر )  به شماره  
3 20097010300000را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد . 

كليه مراحل برگزارى مناقصه از  دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران  و بازگشايى پاكت ها 
از طريق در گاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت  عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى 

امضاى الكترونيكى را جهت شركت در  مناقصه محقق سازند.
 مبلغ و نوع تضمين به ميزان 225/000/000ريال ضمانتنامه معتبر بانكى داراى اعتبار سه ماهه در وجه اداره كل 

بهزيستى استان همدان
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/6/26 مى باشد 

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت :  ساعت 18 روز دوشنبه تاريخ97/6/26 
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 14 روز چهارشنبه تاريخ 97/7/4
زمان بازگشايى  پاكت ها :  ساعت 10 روز چهارشنبه تاريخ 97/7/18

مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه از تاريخ بازگشايى
اطالعات تكميلى در سايت ملى مناقصات www.iets.mpog.ir قابل مشاهده مى باشد .

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى 
الف :  آدرس : همدان ميدان جهاد – اداره كل بهزيستى استان همدان و  تلفن 38267082-38281111

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :
 مركز تماس 27313131

 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 براي نخســتين بار محققــان همداني 
عوامــل بيولوژيكي توليد كردند تا بتوانند 
از طريق آزادســازي آنهــا در گلخانه ها، 

محصوالت سالم توليد كنند.
تاكنون حشــرات بيولوژيــك كه با آفات 
گلخانه  ها و مــزارع مبــارزه مي كنند، از 
خارج از كشور وارد مي شده اما اكنون اين 
كنه ها كه در آزمايشگاه پرورش مي يابند، 
مي تواننــد با مبارزه با آفــات موجود در 
گلخانه ها باعث شوند كه كشاورزان ديگر 

از سموم استفاده نكنند.
در اين بــاره مدير حفظ نباتات ســازمان 
جهادكشــاورزي اســتان همدان در جمع 
خبرنگاران گفت: اين مهارگرها دشــمن 
طبيعي آفات به شمار مي روند كه محققان 
همداني توانســته آند به توليد انبوه دست 
يابنــد و فعــاًل اســتان را و در صورت 
گسترش توليد، كشــور را از واردات اين 
عوامل بيولوژيكي كشور هلند بي نياز كنند.

شــهرام پيشــه ور ادامه داد: ايــن كنه هابا 
همكاري بخش خصوصــي و تحقيقاتي 
استان در دانشگاه بوعلي سينا توليد شده اند.

وي بيان كرد: همدان ايمن ترين اســتاناز 
لحاظ مصرف كود شــيميايي اســت به 
طوري كه در چند ســال گذشته مصرف 
ســم در استان از 700 تن در سال به 486

تن رسيده است.
به گفته پيشه ور، 600 عامل خسارت زا به 

محصوالت كشاورزي وجود دارد.
وي بيــان كــرد: بــراي مبارزه بــا آفات 
روش هاي مختلفي از جمله مبارزه شيمايي 

و روش هــاي غيرشــيميايي بااولويــت 
بيولوژيك وجود دارد كه امسال توانسته ايم 
علي رغم كاهش اعتبارات، سطح عمليات 
مبــارزه بيولوژيكي با آفات را به 2 هزار و 

500 هكتار برسانيم.
وي افــزود: مبــارزه شــيمايي بــا آفات 

راحت ترين روش براي كشــاورزان است 
و ما هم نمي توانيم آنها را از كار منع كنيم 
اما كارشناسان به كشاورزان بيش از هزار 
روستا آموزش استفاده صحيح را مي دهند 
و كارگاه هاي آموزشي نيز برگزار مي كنيم.

پيشــه ور گفــت: خيــار، گوجه فرنگي، 

سيب زميني، پياز، سيب درختي و مركبات 
محصوالتي هســتند كه براي سالم سازي 
آنها اقدامات خوبي انجام شــده است، به 
طوري كه اكنون محصوالت ســالم توليد 
و عرضه مي شــود و مشــتريان زيادي در 

فروشگاه ها دارد.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه بيش از 100
هكتار گلخانه درهمدان وجوددارد، براي 
گلخانه اي  محصوالت  فعًال  سالم ســازي 
مدنظر ما هستند. از همين رو اين محققان 
شده  بومي ســازي  طبيعي  دشــمنان  اين 
آفات گلخانه ها را توانستند به توليد انبوه 

برسانند.

پــس از نشســت مطبوعاتي پيشــه ور با 
خبرنــگاران از آزمايشــگاه توليد عوامل 
بيولوژيكي در دانشكده كشاورزي دانشگاه 
بوعلي بازديد شــد كــه محمد خانجاني، 
استاد تمام گياه پزشكي درباره اين كنه هاي 
بيولوژيك گفت: در شرايط و مكان فعلي 
توليد حدود 30 هكتار گلخانه را مي توانيم 
تحت پوشــش قــرار بدهيم كــه براي 
نخســتين بار 10 ؟؟ ديگر تعدادي از اين 
كنه ها را در 2 گلخانه در استان رهاسازي 

خواهيم كرد.
اين پژوهشگر نمونه و رتبه دار در جشنواره 
خوارزمي توضيح داد: خوشبختانه مديران 
اين گلخانه ها تحصيلكرده هستند و نيازي 
به آموزش استفاده از اين عوامل بيولوژيك 
را ندارند اما هنگام خريد و استفاده توسط 
كشاورزان و باغداران نحوه استفاده از آنها 

آموزش داده خواهد شد.
وي ادامــه داد: در حــال حاضر به خاطر 
استفاده مكرر و زياد از سموم در گلخانه ها 
و مــزارع عالوه بر اينكــه آلودگي محيط 
زيستي ايجاد شده و آلودگي هاي فراواني 
در خاك و محصوالت تولدي ايجاد كرده 
كه همه اينها براي انسان سرطان زا هستند، 
تنوع زيستي هم پايين آمده كه با توليد اين 

كنه به تنوع زيستي هم كمك مي شود.
اين اســتاد دانشگاه بوعلي ســينا گفت: با 
عرضه اين عوامــل بيولوژيكي مي توانيم 
اين نويد را بــه مردم بدهيم كه بزودي به 
كشاورزي  محصوالت  سالم سازي  سمت 

خواهيم رفت.

يك قدم تا توليد محصوالت ارگانيك
■ مدير حفظ نباتات جهادكشاورزي استان:در همدان به توليد آفت كش هاي طبيعي دست يافتيم

خاطر  به  حاضــر  حال  در 
از  زياد  و  مكرر  اســتفاده 
سموم در گلخانه ها و مزارع 
آلودگي  اينكــه  بر  عالوه 
شده  ايجاد  زيستي  محيط 
و آلودگي هــاي فراواني در 
تولدي  محصوالت  و  خاك 
ايجاد كــرده كه همه اينها 
ســرطان زا  انسان  براي 
هم  زيستي  تنوع  هستند، 
پايين آمده كه با توليد اين 
كنه به تنوع زيســتي هم 

كمك مي شود

 در شــرايط فعلــي كشــور، برخى از 
تحليلگران اقتصادى چشم انداز روشنى از 
نرخ تورم نمى بينند و حتى گاها كارشناسانى 
هستند كه از ونزوئاليى شدن ايران صحبت 
مى كننــد، امــا در مقابل، برخــى ديگر از 
تحليلگران اقتصــادى با بيان داليلى، تاكيد 

دارند كه ايران، ونزوئال نمى شود.
الخاندرو وارنر، رئيــس دپارتمان نيم كره 
غربى صندوق بين المللى پول در پســتى 
كه در وبالگ اين ســازمان منتشــر كرده 
است، مى نويســد: «ما پيش بينى مى كنيم 
تورم كشور ونزوئال تا پايان 2018 به يك 
ميليون درصد برسد تا نشان دهد شرايط 
در ونزوئال مشابه آلمان 1923 يا زيمباوه 

در اواخر سال 2000 است.»
تحليل حســين عباســى، اقتصــاددان و 
استاد دانشگاه مريلند نشان مى دهد آنچه 
ونزوئال را به بحران كشــاند، اين بود كه 
سياســت هاى افزايش رفــاه همزمان با 
ســركوب انگيزه هاى توليد همراه شــد. 
به عــالوه، وقتى كه قيمت نفت افت كرد، 
دولت دســت از سياســت هاى گسترده 
رفاهى نكشيد، بلكه با اتخاذ سياست هاى 

مخرب سعى در ادامه آن داشت.
دو سياستى كه تير خالص را به كشور زد، 
كنترل قيمت ارز و عدم كنترل حجم پول 
و چــاپ آن بود. وقتى كه دولت با كمبود 
ارز مواجه شد و قيمت دالر رو به افزايش 
گذاشت، دولت همچنان سعى كرد قيمت 
آن را پاييــن نگــه دارد. در نتيجه تقاضا 
براى محصوالت وارداتى كاهش نيافت و 
انگيزه براى توليدى كه در خارج از كشور 

خريدار داشته باشد، ايجاد نشد.
احتمال ونزوئاليى شدن ايران نزديك به 

صفر است
مرتضــى ايمانــى راد، تحليلگــر اقتصاد 
بين الملل، احتمال ونزوئاليى شدن اقتصاد 
ايران را نزديك به صفر مى داند؛ البته مگر 
اين كــه اتفاقات عجيبى بيفتــد. به اعتقاد 
وى، «احتمال تورم هاى افسارگســيخته و 
مهار نشدنى بســيار كم است و حتى اگر 
تحريك هاى سياسى از بين بروند، احتمال 
كاهش دالر به زيــر 10 هزار تومان زياد 

خواهد بود.»
محمــد واعظ، اســتاديار گــروه اقتصاد 
دانشگاه اصفهان نيز از جمله افرادى است 
كه اعتقاد دارد «وجود ويژگى هاى مشابه 
در چند مورد، دليلى بر يكســان انگاشتن 

كليت اقتصاد نيست.»
به گفتــه وى، «هر چند افزايش شــديد 
نرخ ارز در هفته گذشــته و گرانى برخى 
كاالها در ايران، شباهت هايى را در اقتصاد 
ونزوئال ايجاد كرده است، اما اين شواهد 
نمى تواند موجب ونزوئاليى شدن اقتصاد 
ايران شود، زيرا ساختارهاى اين دو اقتصاد 
هــر چند از جهاتى مشــابه اما از جهات 

بيشترى متفاوت هستند.»
واعظ با ذكر مثالى به خبرآنالين، توضيح 
مى دهد: «اقتصاد ايران اكنون برخوردار از 
درآمد صادراتى چنــد 10ميليارد دالرى 
است كه اقتصاد ونزوئال فاقد اين درآمدها 

است.»
 ايران چرا به سرنوشت ونزوئال 

دچار نمى شود؟
در اين ميان، ســيامك قاسمى، كارشناس 
و تحليلگر اقتصــادى در تحليلى عنوان 
مى كند «با آن كه خطر يك موج تورمى 50
درصدى يا حتى بيشتر در نيمه دوم امسال 
جدى است، اما ايران به داليلى احتماال به 

سرنوشت ونزوئال دچار نمى شود.»
وى با ذكر اين داليل، عنوان مى كند: «رشد 
پايه پولى و نقدينگى در ايران با آن كه در 
ســال هاى گذشــته باالتر از ظرفيت هاى 
پولى اقتصاد ايران بوده، اما هرگز در اندازه 
كشــورى مثل ونزوئال نبوده است. رشد 
نقدينگى ماهانه به طور متوسط 2درصدى 
ايران قابل قياس با رشــد نقدينگى ماهانه 
ونزوئال  درصــدى  متوســط 60  به طور 

نيست.»
قاسمى مى افزايد: «اگر رشد نقدينگى در 

همه ســال هاى گذشته هم در تورم تبلور 
پيدا كنــد و به نوعى فنر تورمى نقدينگى 
كامل آزاد شــود، ما هرگــز به تورم هايى 
شبيه تورم ونزوئال نخواهيم رسيد. عالوه 
بر اين كه مى دانيد بخش مهمى از نقدينگى 
در شبكه بانكى كشور قفل شده و قابليت 

تورم زايى در كوتاه مدت ندارد.»
اين كارشــناس اقتصادى در ادامه تحليل 
خود تصريح مى كند: «وابســتگى اقتصاد 
ايران بــه دوپينگ نفت خيلــى كمتر از 
ونزوئال است و در شرايط فعلى درآمدهاى 
مالياتى سهم بيشترى از درآمدهاى نفت را 
در درآمدهاى دولت شامل مى شود و البته 
حجم صــادرات غير نفتى ايــران هم به 

نسبت ونزوئال بسيار قابل توجه است.»
متغيرهاى  «نســبت  مى شود:  يادآور  وى 
پولى تورم زا همچون پايه پولى، كســرى 
بودجه دولت و حتــى بدهى بانك ها به 
بانك مركزى نســبت به GDP در ايران 
بسيار باالتر از ونزوئال است و GDP باال 
در ايــران مثل يك ضربه گير تورمى عمل 

مى كند.»
قاسمى با اشــاره به اين كه سرعت پايين 
گــردش پول در اقتصاد ايران و شــرايط 

ركودى و ايستايى بخش قابل توجهى از 
نقدينگى، احتمال ايجاد ابرتورم هايى شبيه 
ونزوئــال را كم مى كند، متذكر مى شــود: 
«ســهم 60 درصدى بخــش خدمات از 
GDP ايــران و همى نطور ســهم باالى 
بخش خدمات از سبد تورمى ايران، امكان 
تاثير پذيــرى زياد نرخ تــورم از افزايش 
قيمت ارز در مقايسه كشورى مثل ونزوئال 

را كاهش مى دهد.»
وى تاكيد مى كند: «از نظر سياسى با آن كه 
ايران طى دهه هاى اخير درگير نرخ هاى 
تورم نســبتا باال بوده اســت، اما طى صد 
ســال اخير هر موج تورمى شــديد يك 
تغيير يا اصالح سياسى سريع در ايران در 
پى داشته اســت و اصوال از نظر سياسى 
امكان تحمل تورم هاى باال در ايران وجود 

ندارد.»
مى شــود:  متذكر  اقتصادى  تحليلگر  اين 
«همه اين ها بيانگر آن اســت كه با آن كه 
امكان افزايش تورم طى ماه هاى آينده زياد 
اســت و احتماال ما وارد يك دوره ركود 
تورمى خواهيم شد، اما ترس ونزوئاليى 
شــدن خارج از ظرفيت ها و واقعيت هاى 

اقتصاد ايران است.»
 راه چاره وجود دارد

ايرانى  اســتاد  صالحى اصفهانى،  هــادى 
دانشگاه ايلينويز در پاسخ به اين پرسش كه 
پيش بينى شما از شرايط تورمى كشور چه 
خواهد بــود و چرا ايران ونزوئال نخواهد 
شــد؟ مى گويد: «علت ونزوئاليى نشدن 
اين اســت كه مى خواهم اميدوار باشم كه 
كسى كارى انجام دهد كه اين شرايط ادامه 

پيدا نكند.»
به گفتــه وى، «فكــر مى كنــم راه هايى 
وجــود دارد كه افرادى كــه مى توانند در 
كنند،  شــركت  اصلى  تصميم گيرى هاى 
چاره اى بينديشند. البته ممكن است مانند 
تثبيت نرخ ارز تصميمى بگيرند كه شرايط 

را بدتر كند.»
وى تصريــح مى كنــد: «در ايــران بــه 
نظــر مى رســد در صورتى كــه دولت 
تصميم گيرى هــاى درســتى انجام دهد، 
به دليل تحريم ها و كاهش درآمد هاى نفتى، 
دالر تا حــدى به طور طبيعى افزايش پيدا 
كند و به تبــع آن درآمد واقعى مردم افت 
مى كند. از ســوى ديگر تقاضاى واردات 
كاهــش پيدا كــرده و مى توان بــا ايجاد 
ظرفيت هــاى جديد در اقتصاد شــرايط 

تثبيت شود.»
صالحى اصفهانــى متذكر مى شــود: «اگر 
بخواهيم تورم را كنترل كنيم، حتما درآمد 
مردم افــت خواهد كرد؛ ولى مى توانيم از 
اين شــرايط گذر كنيم. البتــه اگر دولت 
خوب عمل نكند، اين شــرايط مى تواند 
به يك بحران عميق تر تبديل شــود. من 
اميداورم ما ملتى باشيم كه مشكالتمان را 

بهتر از ونزوئال حل كنيم.»
مهــدى پازوكــى، كارشــناس اقتصادى 
مى گويــد: «اگر با مشــكالت اقتصادى 
ايران برخورد علمى و كارشناســى نكنيم 
و به شــكلى پوپوليســتى رفتــار كنيم و 
پوپوليست ها بتوانند قدرت حاكم شوند، 
بى شك راه ونزوئاليى شدن اقتصاد ايران 

بيش از هر زمانى هموار خواهد شد.»

آيا تورم در ايران 
به سرنوشت ونزوئال دچار مى شود؟

امروز براى قيمت بليت 
هواپيما تصميم گيرى مى شود

 دبير انجمن شــركت هاى هواپيمايى با بيان اينكه 
شركت ها در شــهريورماه از وضعيت اقتصادى خود 
رضايت نداشــتند، اصلى ترين علت ايــن اتفاق را 
نرســيدن ارز نيمايى وعده داده شده از سوى دولت 

دانست.
مقصود اسعدى سامانى تاكيد كرد: با وجود آنكه در 
چارچوب اجرايى سياست هاى جديد ارزى دولت بنا 
بر آن بود كه ايرالين ها از طريق سامانه نيما ارز مورد 
نياز خود را تامين كنند، تاكنون و با وجود گذشــت 
چند هفته امكان دسترسى به اين ارز براى شركت هاى 

هواپيمايى فراهم نشده است.
وى به اينا گفت: هر چند شركت ها در طول اين چند 
هفتــه اوضاع را مديريت كرده انــد اما در صورتى كه 
تغييرى در شرايط ايجاد نشود، عمال فشارهاى موجود 
شرايط را براى بسيارى از آنها دشوار و غيرقابل تحمل 
خواهد كرد. اسعدى ســامانى در پاسخ به اين سوال 
كه آيا تصميمى جديد براى تمديد زمان اجراى طرح 
متعادل ســازى بازار بليت پروازهاى داخلى در دستور 
كار قرار دارد، نيز گفت: هنوز در اين رابطه تصميمى 
گرفته نشده است اما فردا (دوشنبه) جلسه اى داريم كه 
در جريان آن احتماال ابعاد مختلف اجرايى شدن طرح 
فعلى بررسى شــده و احتماال براى ماه ها يا هفته هاى 

پيش رو نيز تصميماتى جديد اتخاذ شود.
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره 139760326034000456 مورخه 1397/5/17  هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي جواد شــعبانلو فرزند 
ترابعلي به شماره شناسنامه 176 صادره از مالير درششدانگ يك باب خانه به مساحت 160/54 
مترمربــع پالك4508 فرعى از 18 اصلى   واقع در همدان بخش حومه 2 ميدان امام حســين 
(ع) خيابان ده متري رضوان كوچه شهيد صدوقي خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي 
محمود خضريان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 3272)
قابل ذكر اســت در آگهى چاپ شده در نوبت اول در مورخه 97/6/10 اشتباها در تاريخ 6/18/ 

97 چاپ شده است كه بدين وسيله اصالح مى گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/25 
موسى حنيفه 
رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي معتصم نيكان داراى شماره شناســنامه  11312 به شرح دادخواست به كالسه 97/3ح111 از 
اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فرخ كاهي به 
شماره شناســنامه  10333 در تاريخ 1395/3/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-هوشنگ نيكان فرزند نعمت به شماره شناسنامه 
286 متولد1331 فرزند متوفي 2-معتصم نيكان فرزند نعمت به شماره شناسنامه 11312 متولد1338 
فرزند متوفي 3-حامد نيكان فرزند نعمت به شــماره شناسنامه 231 متولد1354 فرزند متوفي 4- 
حســين ضميمى فر فرزند نعمت به شماره شناســنامه 12649 متولد1345 فرزند متوفي 5-آفاق 
سوري  فرزند نعمت به شماره شناسنامه 296 متولد1335 فرزند متوفي 6-فروغ سورى فرزند نعمت 
به شماره شناســنامه 387 متولد1349 فرزند متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 230)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تويسركان 

آگهي حصر وراثت
آقاي حســين مكاري بهار فرزند علي اصغر داراى شماره شناسنامه  3479 متولد 1352/4/28 به 
شرح دادخواست كالسه 970486ح127 مورخ 97/6/11  از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اعظم خدابنده لو فرزند هدايت ا... به شماره شناسنامه  654 
متولد 1321/1/6  در تاريخ 1397/5/29 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر است به:  دو فرزند پسر و يك فزند دختر به اسامي ذيل والغير 1-محمد 
مكاري بهار فرزند علي اصغر به شماره شناســنامه 240 متولد1339 2-حسين مكاري بهار فرزند 
علي اصغر به شماره شناسنامه 3479 متولد1352 3-منيره مكاري بهار فرزند علي اصغر به شماره 
شناســنامه 406 متولد1338 ارزش ما ترك متوفيه اعظم خدابنده لو فرزند هدايت  بيش از ســي 
ميليون ريال مي باشد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2540)
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326007000459 مورخه 1397/5/27 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاي جواد 
قجريان فرزند نادعلي به شماره شناسنامه 243 صادره از بهار در شش دانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 117/42 
مترمربع قسمتي از پالك 139 اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خريدارى از وراث محروم نادعلي قجريان محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 464)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/26
هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي حصر وراثت
آقاي محمود خلو جيني ذي نفع داراى شــماره شناســنامه  214 به شرح دادخواست 
كالســه 112/970508/97ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مقدوره خداداديان به شماره شناسنامه  5 در تاريخ 97/2/1 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
است به: 1-مهدي الماسي به شماره شناسنامه309 صادره از باختران متولد1351 فرزند 
متوفيه 2-مسعود الماسي به شماره شناسنامه13 صادره از همدان متولد1349 فرزند 
متوفيه 3-محمد الماســي به شماره شناســنامه5728 صادره از همدان متولد1363 
فرزند متوفيه 4-محمود الماسي به شماره شناسنامه964 صادره از زنجان متولد1353 
فرزند متوفيه اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2561)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهى مزايده 
در پرونده كالسه 950781 اجرايى طى رأى صادره از شعبه دوم حقوقي دادگستري 
شهرستان اسدآباد محكوم عليه 1-محمد رنجبري بوين فرزند علي 2- عليرضا 
عبدالملكي فرزند سيف  اهللا محكوم به پراخت مبلغ 63/360/294 ريال بابت اصل 
خواسته و هزينه دادرسى و خسارت تاخير در حق محكوم له و مبلغ 2/750/000 
ريال نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت گرديده است لذا با توجه به اينكه 
محكوم عليه نســبت به برائت ذمه خويش اقدامى نكرده اين اجرا به درخواست 
محكوم له اقدام به فروش اموال وثيقه گذار بنام آقاى قاسمعلى حيدرى راد فرزند 
حيدر  به شرح ذيل كه در تاريخ 1397/7/22 ساعت 10 صبح الي 11 صبح  اقدام به 
عمليات مزايده جهت تأديه محكوم به مى نمايد. مع هذا كسانى كه تمايل به شركت 
در مزايده را دارند مى توانند در مدت 5 روز قبل از مزايده اموال مشــروحه ذيل 
را مالحظه نمايد:ضمناً مزايده در اجراي احكام مدني دادگستري اسدآباد برگزار 
مي گردد اموال توقيفي شامل 6 دانگ يك باب خانه مسكوني به شماره پالك ثبتي 
947/136 واقع در اسدآباد و بر به مساحت 121/50 مترمربع و اعيان در 2/5 طبقه 
شامل 2 واحد مسكوني با زير بناي 210 مترمربع با قدمت 20 ساله داراي امتيازات 
آب و برق و گاز كه توســط كارشناسان رسمي دادگستري به ارزش 920/000/000 
ريال قيمت گذاري شده است بديهى است برنده مزايده كسى است كه بيشترين 
قيمت را پيشنهاد نمايد و برنده مزايده مى بايست ده درصد را فى المجلس و مابقى 

را ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده تأديه نمايد.(م الف 415)
اجراى احكام مدنى دادگستري اسدآباد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 

رسمي
برابر رأي شــماره 139760326007000476 مورخــه 1397/6/7 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى خانم مريم خاتون قره خانلو فرزند يداله به شــماره شناسنامه 6661 
صادره از بهار در اعياني شش دانگ يك باب ساختمان تجاري- مسكوني به 
مساحت 77/24 مترمربع قســمتي از پالك شماره 268 فرعي از 139  واقع 
در بهار بخش چهار همدان خريدارى مع الواســطه از شاه حسين كرد محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 513)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/10

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوســيله به الف- حسين ســلگي نام پدر: يداله تاريخ تولد: 1354/1/1 
شماره ملي 3960351682 شماره شناسنامه 215 به نشاني نهاوند فرمانداري 
چهارراه خانه معلم ب- مهدي ســلگي فرزند يداهللا تاريخ تولد 1360/6/1 
شماره ملي: 3960352700 شماره شناسنامه 316 به نشاني: نهاوند كيلومتر 
20 جاده كرمانشــاه جاده فرعي شهرك پ- شــركت كيا لبن شناسه ملي 
10100834967 به نشــاني نهاوند كيلومتر 20 جاده كرمانشاه جاده فرعي 
شهرك ت- رضا ســلگي نام پدر: يداهللا تاريخ تولد 1346/1/1   شماره ملي 
3960351666 شماره شناسنامه 313 به نشــاني نهاوند كيلومتر20 جاده 
كرمانشــاه جاده فرعي شهرك ث- سعيد ســلگي نام پدر: مصطفي تاريخ 
تولد 1358/3/10 به شماره ملي 3960352573 به شماره شناسنامه 303 به 
نشاني: نهاوند كيلومتر 20 جاده كرمانشاه جاده فرعي شهرك ابالغ مي شود 
كه بانك ملت جهت وصول طلب خود طي پرونده كالسه 9700069 عليه شما 
اجرائيه صادر نموده كه طبق گزارش مــورخ 1397/4/11 مامور ابالغ محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق 
ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلى آگهي مي شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
انتشــار آگهي نسبت به پرداخت بدهي اقدام نفرماييد در اين صورت بدون 
انتشار آگهي ديگري عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد 

شد.(م الف 78) 
محمد على جليلوند رييس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
خانم فريبا حيدري فرزند محمد داراى شــماره شناســنامه  66 متولد 
1362/1/3 به شرح دادخواســت كالسه 970487ح127 مورخ 97/6/12 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان محمدحيدري فرزند رجبعلي به شــماره شناسنامه  689 
متولد 1333 در تاريــخ 1395/10/27 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
يك  به:  اســت  منحصر  متوفى/متوفيه  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگى 
همسر دائمي يك فرزند پسر و ســه فرزند دختر به اسامي ذيل و الغير 
1-مالئكه رضايي فرزند اكبر به شــماره شناسنامه 45 متولد 1340/7/9 
2-محمد مهدي حيدري فرزند محمــد به  كارت ملى 386-099092-6 
شناسنامه  شــماره  به  محمد  فرزند  حيدري  متولد1377/2/26 3-فريبا 
66 متولد1362/1/3 4-مريم حيدري فرزند محمد به شــماره شناسنامه 
1812 متولــد1363/3/26 5-فاطمــه حيدري فرزند محمد به شــماره 
شناســنامه 5534 متولد1364/11/23 اينك ارزش ماترك متوفي محمد 
حيــدري فرزند رجبعلي بيش از ســي ميليون ريال مي باشــد با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا 
هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ 
نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 2553)
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

اميدوارم 100 هزار هوادار به آزادى بيايند
 بازيكن پرســپوليس مى گويد پتانســيل اين تيــم در بازى امروز، 

تماشاگران است.
به گزارش ايسنا، پرسپوليس امروز در چارچوب دور برگشت مرحله 
يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان آســيا، در ورزشگاه آزادى به مصاف 
الدحيل مى رود. حســين ماهينى در نشست خبرى پيش از اين ديدار 
اظهار كرد: بازى ســختى مقابل الدحيــل داريم. به رغم صحبت هايى 
كه بعد از بازى قبل شــد، نتيجه و بازى خوبى داشــتيم. فكر مى كنم 
شــانس دو تيم براى بازى فردا 50-50 اســت. پتانسيل خوب ما در 
بازى فردا، تماشــاگران هستند. اميدوارم مانند بازى هاى گذشته، 100
هزار هوادار به ورزشگاه آزادى بيايد. 40 ميليون هوادار داريم كه براى 

ما دعا مى كنند.
بازيكن پرســپوليس افــزود: هدف كلى پرســپوليس، چه در ليگ 
برتر و چه در ليگ قهرمانان آســيا، خوشــحال كردن هوادارانمان 
است. همان طور كه برانكو گفت، 60-50 درصد تيم ما باتوجه به 
مشــكالتى كه داريم، با مصدوميت بازى مى كنند. ما كمبود بازيكن 
داريــم اما به خاطر باشــگاه و هوادارانمان با درد بازى مى كنيم. به 
هميــن دليل تمام تالشــمان را در بازى فردا بــه كار مى گيريم تا 

بتوانيم دل هوادارانمان را شاد كنيم.
ماهينى در ادامــه صحبت هايش گفت: بازى هــاى ليگ برتر و ليگ 
قهرمانان آســيا متفاوت است. در اين دو، ســه سال اكثر بازيكنان در 
ليگ قهرمانان بازى كردند. در آزادى بيشتر تيم هاى تاكتيك ضدحمله 
دارند اما الدحيل يكى از بهترين تيم هاى آسياست و به دنبال ضد حمله 
نيست. آن ها به دنبال زدن گل اول هستند تا خيال خودشان را راحت 
كنند. ما بازيكنان درباره ريز به ريز مســائل صحبت كرديم و مى دانيم 
الدحيل به دنبال گل زدن اســت. بازيكنان تمركز صد درصد دارند كه 

در بازى فردا پيروز شويم.

دوچرخه سوار پيام آور صلح ايرانيان 
به همدان رسيد

 محسن مرادى دوچرخه سوار خوزستانى كه با پيام صلح و دوستى 
اقوام ايران ســفر خود به نقاط مختلف كشــور را آغاز كرده است، با 

استقبال مسئوالن ورزش همدان وارد اين شهر شد.
به گزارش ايرنا، اين دوچرخه ســوار خوزستانى پس از پيمودن چهار 
هزار كيلومتر روز شنبه وارد همدان شد و در هتل ورزش شهر مريانج 

از توابع اين شهرستان اسكان يافت.
مرادى در گفت وگو با خبرنگاران پيرامون برنامه خود گفت: اين سفر 
در راســتاى تحكيم صلح و دوستى اقوام ايرانى انجام مى شود و مى 
خواهم در 70 روز شــهرهاى مختلف استان هاى فارس، كرمان، يزد، 
اصفهان، مركزى، قم، تهران، البرز، زنجان، كردستان، همدان، كرمانشاه، 

لرستان، ايالم و خوزستان را طى كنم.
وى خاطرنشان كرد: انتقال پيام وحدت و همبستگى اقوام ايرانى، زمين 
هدف اصلى اين ركاب زنى اســت و در طول سفر با گروه ها و اقوام 
مختلف ايران زمين از جمله زرتشتيان، اهل تسنن و همچنين مسئوالن 
اســتانى ديدار داشــته ام و پيام صلح و دوستى اقوام ايران زمين را به 

آنان ابالغ كرده ام.
اين ركابزن خوزستانى يادآور شد: كشور ايران متشكل از اقوام مختلفى 
است كه با وجود همه توطئه هاى خارجى مردم آن با هم هيچ مشكلى 
نداشــته و در زير پرچم ســه رنگ جمهورى اسالمى به زندگى خود 

ادامه مى دهند.
اين دوچرخه ســوار در ادامه ســفر خود قرار است فردا همدان را به 

مقصد استان مركزى ترك كند. 

قهرمانان اسنوكر همدان معرفى شدند

ــابقه  ــك دوره مس ــزارى ي ــا برگ ــدان ب ــنوكر هم ــان اس  قهرمان
ــدند. ــى ش معرف

رئيــس هيــات بولينــگ و بيليــارد همــدان در گفــت و گــو بــا  ايرنــا 
بــا بيــان اينكــه در ايــن رقابــت هــا آرش محمــدى عنــوان قهرمانــى 
را كســب كــرد، افــزود: در ايــن رقابــت هــا محمــد بابايــى دوم شــد، 
عبــاس مهرجــو در جــاى ســوم ايســتاد و ســعيد فارســى بــه مقــام 

چهارمــى اكتفــا كــرد.
ــى  ــنوكر قهرمان ــابقات اس ــرد: مس ــه ك ــيف اضاف ــواد س محمدج
همــدان بــا شــركت 20 ورزشــكار بــه ميزبانــى مجموعــه ورزشــى 

ــزار شــد. ــادرا برگ پ
وى بــا اشــاره بــه اينكــه اســنوكر يكــى از رشــته هــاى مــورد عالقــه 
ــا  ــدان ب ــن ورزش در هم ــت: اي ــت، گف ــى اس ــكاران همدان ورزش

اســتقبال بســيار خوبــى مواجــه شــده اســت.
ســيف بيــان كــرد: هــم اكنــون رشــته اى نظيــر اســنوكر كشــورمان 
جايــگاه دوم جهــان را دارد و المپيكــى شــدن ايــن ورزش بــه 
اهميــت گســترش آن در بيــن آحــاد جامعــه بــا هــدف اســتعداديابى 

ــه هــا بســيار مهــم و ضــرورى اســت. ــرورش نخب و پ
ــه  ــه ب ــارد ك ــگ و بيلي ــروزه ورزش بولين ــرد: ام ــان ك وى خاطرنش
المپيــك 2020 توكيــو راه يافتــه اســت، در همــدان مغفــول مانــده و 
نيــاز اســت در ســال هــاى آتــى بــا برنامــه ريــزى منســجم نســبت 
بــه پويايــى ايــن ورزش بــه ويــژه اســنوكر و شناســايى و پــرورش 

نخبــه هــا تــالش شــود.
رئيس هيات بولينگ و بيليارد همدان يادآور شد: نفرات برتر اين دوره 

از مسابقات به رقابت هاى قهرمانى كشور اعزام مى شوند.

بانوان ماليرى در هندبال ليگ دسته يك كشور چهارم 
شدند

 تيم هندبال بانوان اين شهرســتان با حضورى قدرتمند در ليگ دســته يك، در جمع 
چهار تيم برتر اين مسابقات قرار گرفت و عنوان چهارمى ليگ را از آن خود كرد

يرنا اظهار داشــت:  نان مالير در گفت و گو با ا داره ورزش و جوا رئيــس ا
تيــم هندبال بانوان مالير در اين مســابقات بــا تيم هاى بهبهان، مشــهد و 

بود. گروه  هم  بوشهر 
مهدى رضايى ادامه داد: اين تيم در بازى هاى گروهى خود با ديدارهايى جذاب و ديدنى 

تيم هاى بوشــهر و بهبهان را از پيش رو برداشــت و مقابل تيم پرقدرت مشهد نتيجه را 
واگذار كرد و از گروه خود به دور دوم صعود كرد.

رضايــى بيــان كــرد: بانــوان هندباليســت ماليــرى در دور دوم و در بــازى حذفــى مقابل 
تيــم صاحــب نــام شــيراز بــه پيــروزى رســيد و بــه مرحلــه نيمــه نهايــى صعــود كرد.

رئيــس اداره ورزش و جوانــان ماليــر گفــت: در مرحلــه نيمــه نهايــى نيــز در مقابــل 
تيــم قدرتمنــد ميزبــان يعنــى كازرون قــرار گرفــت كــه در يــك بــازى ســخت و نفــس 

گيــر بــه نفــع تيــم ميزبــان بــه بــازى خــود خاتمــه داد.
رضايــى يــادآور شــد: در ديگــر بــازى هــاى دور نيمــه نهايــى ايــن مســابقات 2 تيــم 
ــا  ــردوس مشــهد ب ــم ف ــه تي ــد ك ــم رفتن ــه مصــاف ه ــردوس مشــهد ب ــوان و ف مري

ــال راه يافتنــد. ــه مرحلــه فين ــه همــراه تيــم كازرون ب ــوان ب شكســت تيــم مري
وى بيــان كــرد: تيــم هــاى هندبــال بانــوان ماليــر و مريــوان نيــز در مرحلــه رده بنــدى 
ــردوس مشــهد،  ــم هــاى كازرون، ف ــه درنهايــت تي ــد ك ــرار گرفتن ــل يكديگــر ق مقاب
ــابقات را از آن  ــن دور از مس ــارم اي ــا چه ــام اول ت ــب مق ــه ترتي ــر ب ــوان و مالي مري

خــود كردنــد.
ــا حضــور  ــال ليــگ دســته يــك بانــوان كشــور ب ــا، مســابقات هندب بــه گــزارش ايرن
16 تيــم بــه ميزبانــى شــهر كازرون در هفتــه ســوم شــهريور مــاه امســال برگــزار شــد.
ــن  ــوان اي ــوان و ج ــاى نوج ــى از هندباليســت ه ــر تركيب ــوان مالي ــال بان ــم هندب تي

ــرد. ــركت ك ــابقات ش ــن مس ــى در اي ــژگان ملك ــرى م ــا مربيگ ــتان ب شهرس

حامد صيفى »
 يك پيروزى و يك شكســت ماحصل 
تالش نمايندگان اســتان در هفته دوم ليگ 

دسته دوم فوتبال باشگاه هاى ايران بود.
در ايســتگاه دوم ليگ دســته دوم فوتبال 
باشــگاه هاى كشــور، پاس بعد از تساوى 
خانگــى برابــر بعثت كرمانشــاه در بازى 
نخســت، اين هفته در بندرعباس با نتيجه 
دو بر يك برابر شــهردارى شكست خورد 
و شــهردارى ديگر تيم همدانى حاضر در 
مسابقات هم بعد از باخت در هفته نخست 
برابــر چوكا در تالش، شــنبه اين هفته در 
استاديوم شــهداى قدس همدان با يك برد 
ناپلئونى از سد اســتقالل اهواز گذشت تا 

نخستين سه امتياز فصل را دشت كند.
پاس اگرچه اين هفتــه با نتيجه دو بر يك 
برابر شهردارى بندرعباس شكست خورد، 
اما تيم احمد جمشــيديان با هدايت همين 
مرد خوش نام و پــرآوازه فوتبال همدان به 
يك تيم دوست داشــتنى و به قول معروف 
تــو دل برو تبديل شــده و قطع به يقين با 
واگذارى زمان به بازيكن سابق استقالل و 
ســپاهان، پاس اين فصل مى تواند روزهاى 

درخشانى را به نظاره بنشيند.
اگــر يك نــگاه اجمالى بــه وضعيت اين 
برابر  شكســت  بيندازيم،  پــاس  روزهاى 
شــهردارى بندرعبــاس را نبايد موضوعى 
پيچيده و غيرقابل هضــم تلقى كرد. تيمى 
كــه به گفته يكــى از مربيانش در مجموع 
رفت وبرگشــت به بندرعباس ســفرى 46 
ســاعته را با اتوبوس تجربه كرده، طبيعى 
اســت كه نمى تواند فوتبالى باكيفيت را به 
منصــه ظهور بگــذارد و طبيعى تر هم اين 

اســت كه نبايد از شــاگردان جمشيديان 
در چنين اوضاع اســفناكى انتظار شق القمر 

داشت.
به عــالوه اينكه آخرين قهرمــان ايران در 
آســيا، اين روزها در برزخ بالتكليفى سير 
مديرعاملش  قطعــى  اســتعفاى  و  مى كند 
كــه اين بــار اتفاقا مهــر موافقت اعضاى 
هيات مديــره را پاى خود خواهد ديد، آجر 
روى آجر مشــكالت اين تيم نگون بخت 
گذاشته و مشخص نيست پاس به خصوص 
از نظر مالــى در اين فصل چگونه روزگار 

خواهد گذراند!
با تمام اين تفاســير دل هوادار شايد امسال 
به يك نكته مثبت گرم اســت. اينكه پشت 
احمــد جمشــيديان كه انتخاب شــخص 
رئيس هيات فوتبال و شهردار همدان است 
و عبــاس صوفى براى جلوس اين پســر 
خوش اخالق و محبوب روى نيمكت پاس، 
زير يكى مثل غالمرضا عنايتى را خالى كرد 
تا به خواسته خود برسد، حسابى گرم ِگرم 
است و چون سكوها هم رابطه بسيار خوبى 
با جمشيديان دارند، امسال و برخالف ادوار 
گذشته اعضاى هيات مديره، دستگاه ورزش 
و ديگــر متوليان از اين تيم حمايت الزم را 
خواهند داشت تا مبادا تراژدى غمبار سال 

گذشته تكرار شود.
درباره پاس مثل روز روشــن است كه بايد 
به احمد جمشــيديان زمان داد تا تيم خود 
را سر و سامان بدهد. او تيمش را دير بسته 
و اگر مشــكالت باشــگاه از جمله مسائل 
مديريتى و مالى هرچه ســريع تر حل شود 
و تمام تمركزش روى مســائل فنى باشد، 
بدون ترديد پاس مــدل جديد حرف هاى 

زيــادى در ادامه راه بــراى گفتن خواهد 
داشت.

كمــى آنطرف تر اما شــهردارى همدان را 
زير ذره بين داريم. تيمى كه برخالف ســال 
نخســت حضور در ليگ دسته دوم، بدش 
نيامــد و نمى آيد كه خــود را فراتر از آنى 
نشان دهد كه در آن قرار دارد. گويا اين تيم 
به واسطه بازى هاى رسانه اى حسابى دل به 
بوق وكرنا كردن بسته و هر اتفاق كوچكى 
را چنــان جلــون مى دهد كــه باوركردنى 

نيست.
در اينكه هر تيمى نياز به مســائل انگيزشى 
دارد جاى ترديدى نيســت، اما سرپرست 
سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى همدان 
بعد از برترى ناپلئونــى و خانگى اين تيم 
در هفته دوم برابر اســتقالل اهوازى كه از 
6 امتياز 2 هفتــه ابتدايى فقط يك امتياز به 
حساب واريز كرده، چنان طومار باالبلندى 
در ســتايش از تيم خود در فضاى مجازى 
به انتشــار گذاشت كه گويا نماينده همدان 
مســتقيم و از همين حاال بليط حضور در 
ليــگ يك را رزرو كرده و احدى هم از آن 

خبردار نيست!
يا مثال قبل از آغاز مسابقات امسال، ماجراى 
كاپيتانى شهردارى را چنان جلوه دادند كه 
بــدون ترديد براى يك تكه پارچه و چنين 
مســائل يش پا افتاده اى، هواداران استقالل 
و پرســپوليس هم مشــتاق به پيگيرى آن 
نيستند، چه برسد به اينكه براى همدانى ها 
مهم باشــد كه كاپيتان هاى اول تا پنجم تيم 

دوم شهر خود چه نفراتى هستند!
بمانــد كه دربــاره ماجــراى كاپيتانى تيم 
شــهردارى هــم بحــث داريم. تا ســال 

گذشــته هادى بلورى كاپيتان اين تيم بود 
كه بيشترين ســابقه و اتفاقا افتخارآفرينى 
را در ايــن تيم دارد. امســال يكباره امين 
سوهانيان كاپيتان اول شــهردارى انتخاب 
مى شــود، در صورتى كه همين سوهانيان 
پارســال و در حضور بلورى كاپيتان دوم 
تيم بــود. جالب تر اينكه حســين كاظمى 
كه امسال به جمع شهردارى چى ها پيوسته 
انتخاب بعدى شــهردارى همدان است، در 
صورتى كه پيشــتر مشــاهده كرده بوديم 
در غياب هادى بلــورى و يا احتماال امين 
ســوهانيان، كاظم صالحى بازيكن تكنيكى 
و خوش اخالق شهردارى بازوبند را به بازو 

مى بندد.
در ماجراى انتخاب اسپانســر هم داســتان 
بــه هميــن بوق وكرناهــا ختم مى شــود. 
شــهردارى چى ها ســال گذشــته يكى از 
روزنامه هاى همدان را به عنوان اسپانســر 
معرفى كردند و امســال هم پيش از اينكه 
اسپانســر تعيين شــود، در فضاى مجازى 
چنان در بوق وكرنا مى كنند كه گويا اسپانسر 
مالى مى خواهد صفر تا صد مشكالت تيم 
را حل كند، غافل از اينكه خريد آب معدنى 
و امثالهم، مى شود اسپانسرى براى اين تيم.

موضوع جالب اينجاست كه در تيم امسال 
احمد جمشيديان خبرى از اين سروصداها 
نيســت و نكته دقيقا همين جاســت. اينكه 
پاس با يك مربى محبوب و بدون سروصدا 
پيش مى رود و شهردارى كه به خيال خود 
با ايــن بازى هاى بــه ظاهر رســانه اى به 
سرمنزل مقصود مى رسد، تخته گاز در جاده 

حاشيه مى تازد!

قويترين 
مردان همدان 
زورآزمايى كردند
 قويترين مردان همــدان در يك دوره 
مسابقه پرس سينه و ددليفت قهرمانى اين 
اســتان رقابت كردند تا چهــره هاى برتر 

راهى پيكارهاى كشورى شوند.

رئيس هيات بدنســازى و پــرورش اندام 
همدان گفت: در اين پيكارها كه به مناسبت 
بزرگداشــت پيشكســوت ورزش همدان 
زنده ياد محســن نيلى و در سالن 6 هزار 
نفــرى انقالب همدان برگزار شــد ، 220
شركت كننده در قالب 16 تيم از شهرهاى 
همدان، رزن، اللجين، تويســركان، مالير، 
قهاوند، نهاونــد، قروه، بهار و كبودرآهنگ 

با هم به رقابت پرداختند.

مرتضــى خدابنده لو در گفت و گو با ايرنا 
افــزود: در ايــن دوره از مســابقات و در 
رشــته ددليفت تيم رزن به عنوان قهرمانى 
دســت يافت و تيم هاى پدافند هوايى و 

كبودرآهنگ به ترتيب دوم و سوم شدند.
وى بيان كرد: در رشــته پرس سينه نيز تيم 
هاى سبالن همدان، متين همدان و پدافند 

هوايى به ترتيب اول تا سوم شدند.
نفــرات منتخب اين رقابت هــا به اردوى 

تداركاتى اســتان همدان دعوت شــدند و 
مهرماه امسال در مسابقات قهرمانى كشور 

شركت مى كنند.
پــرس ســينه و ددليفــت از رشــته هاى 
زيرمجموعه بدنســازى و پــرورش اندام 

هستند.
هــم اينك بيــش از 10 هزار ورزشــكار 
همدانــى در رشــته هاى زيــر مجموعه 

بدنسازى و پرورش اندام فعاليت دارند.

بهانه تكرارى تلويزيون
 براى پخش نشدن مسابقه واليبال

  88 كشور حق پخش مســابقات واليبال قهرمانى جهان را كه 
هم اكنون به ميزبانى دو كشور ايتاليا و بلغارستان برگزار مى شود، 
خريــدارى كرده اند اما نام ايران در بين كشــورهاى خريدار ديده 

نمى شود.
به گزارش ايرنا، مسابقات واليبال قهرمانى جهان از 18 شهريور ماه 
جارى به ميزبانى دو كشــور مورد اشاره آغاز شده و تيم ملى ايران 

در كنار 23 تيم ديگر پاى به اين رويداد مهم گذاشته است.
موفقيت هاى واليبال ايران در ســال هاى اخير باعث شــده تعداد 
عالقه مندان به اين رشته باال برود و بسيارى از مردم دوست دارند 
عملكرد تيم ملى را به صورت زنده از تلويزيون تماشا كنند اما در 
مسابقه روز شنبه ايران و كوبا، مجرى و گزارشگر برنامه حدود 30 
دقيقه با هم حرف زدند و ســپس با اين بهانه كه «سيگنال دريافت 

نشده»، با بينندگان خداحافظى كردند.
شايد خود مسئولين صدا و سيما اين بهانه را باور كنند كه سيگنال 
مهمترين مسابقات ورزش واليبال كه هر چهار سال يك بار برگزار 
مى شــود وجود ندارد، اما آيا چنين حرفى براى مردم و رسانه ها 

نيز باورپذير است؟
كافى اســت سرى به ســايت رسمى مســابقات قهرمانى جهان 
زده شــود، در اين سايت فهرست شــبكه هاى تلويزيونى كه در 
كشــورهاى مختلف حق پخش مسابقات را خريدارى كرده اند به 
خوبى مشخص است اما متاسفانه مقابل نام ايران كه اقدامى در اين 

خصوص انجام نداده، خالى است.
اين سايت مســابقات را به صورت اينترنتى هم پخش مى كند و 
بســيارى از كشــورها با خريدن امتياز اين بخش، رقابت ها را به 
صورت زنده نشــان مى دهند اما نامــى از ايران در اين بخش هم 

ديده نمى شود.
كشــورهايى مانند امارات، عمان، گرجستان و اردن كه بدون هيچ 
امتيازى در رده آخر رده بندى فدراســيون بين المللى واليبال قرار 
دارند، مســابقات را به صورت زنده پخش مى كنند اما ايران حق 
پخش ندارد. الجزاير، بوســنى و هرزه گوين، كاستاريكا، گواتماال، 
هندوراس، مونته نگــرو و ترينيداد و توباكو هم حق پخش دارند 

ولى صدا و سيماى ايران هزينه اى براى آن نكرده است.

پاس با جمشيديان، يك تيم دوست داشتنى

شهردارى مى َبَرد اما به حاشيه مى رود
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تجهيزات فرودگاهى بومى سازى مى شود
 بر اساس قرارداد همكارى معاونت علمى و فناورى شركت فرودگاه ها 
و ناوبــرى هوايى ايران، تجهيــزات فرودگاهى با كمك توانمندى هاى 
داخلى بومى سازى مى شود.به گزارش معاونت علمى و فناورى رياست 
جمهــورى، به دنبال انعقاد تفاهمنامه اى ميان معاونت علمى و فناورى 
رياست جمهورى و شركت فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران، مقرر شد 
سامانه روشنايى عوامل پروازى منطبق با شرايط جغرافيايى و فرودگاه 
هاى كشور به طور كامل بومى سازى شود.هدف از انعقاد اين تفاهم نامه، 
اجراى طرح هاى پژوهشى، نمونه سازى تخصصى و ساخت تجهيزات 
روشــنايى عوامل پروازى است. در حال حاضر در كشور براى سيستم 
روشنايى 47 فرودگاه كشور، قطعات يدكى و پشتيبانى نياز است و برخى 

از اين سيستم ها بايد به روز رسانى شود.

اعالم ويژگى هاى تراشه هاى نسل چهارم 
ساعت هاى اپل

 راگر چه اين روزها نام اپل بيشــتر به خاطر عرضه گوشــى هاى 
هوشــمند جديدش بر ســر زبان ها افتاده، اما اين شــركت سخت 
افزارهاى قدرتمند تازه اى را هم توليد كرده اســت.به گزارش فول، 
از جمله اين سخت افزارها مى توان به تراشه هاى ساعت جديد اين 
شركت اشاره كرد. اپل وقتى اولين بار ساعت هوشمند نسل اول خود 
را در ســه ســال قبل عرضه كرد در آن از تراشه اى موسوم به اس 1 
استفاده كرده بود. اما حاال اين شركت تراشه اس 4 را همراه با ساعت 
ســرى 4 خود توليد كرده است.در حالى كه تراشه اس 2 كه همراه با 
ساعت هاى سرى 2 عرضه شده بود، داراى پردازنده دو هسته اى بود 

و عملكرد آن نسبت به اس 1 پنجاه درصد بهتر شده بود.

افزوده شدن پاسخ آسان و
 حالت تيره به واتس اپ

 واتــس اپ قصد دارد امكانات جديدى را به اين برنامه گپ و پيام 
رسان اضافه كند و برخى از امكانات از طريق يك نسخه آزمايشى براى 
تعدادى از كاربران در دسترس است.به گزارش اسين ايج، از جمله اين 
امكانات قابليت Swipe to Reply است كه به شما امكان مى دهد 
با ضربه زدن بر روى نمايشگر متنى را نشانه گذارى و به سرعت پاسخ 
آن را ارســال كنيد.در حال حاضر براى پاسخ به يك متن در نرم افزار 
واتس اپ ابتدا بايد آن را انتخاب كنيد و سپس به باالى محيط اين نرم 
افزار رفته و گزينه پاسخ را از ميان انبوه گزينه هاى موجود انتخاب كنيد 
و در نهايت پاسخ خود را تايپ كنيد. البته اين قابليت از مدتها قبل در 

پيام رسان هاى رقيب واتس اپ موجود بوده است.

يك هزار و 500 اثر تاريخى از هلند در ايران 
به نمايش درمى آيد

 مديركل امور موزه هاى كشور گفت: در ماه مهر حدود يك هزار و 
500 اثر تاريخى و هنرى از كشور هلند براى نمايش به ايران مى آيد.

محمدرضا كارگر مديركل امور موزه هاى كشور به خبرنگار مهر گفت: 
نيمه اول مهر ماه آن طور كه پيش از اين نيز با مســئوالن موزه در هلند 
به توافق رسيديم قرار شده تا آثار تاريخى اين كشور به ايران بيايد چون 
اكنون نيز در هلند نمايشگاهى از آثار ايرانى برپاست و ما مى خواستيم 
تا قبل از پايان اين نمايشگاه، آثارى از هلند نيز به ايران بيايد.وى با بيان 
اينكه قرار است بيمه آثار و هزينه حمل و نقل آنها نيز توسط دولت هلند 
تامين شود ادامه داد: هيات ايرانى براى بررسى آثار به هلند رفته و از آثار 

بازديد كرده اند در نظر داريم بيش از 1500 اثر را به نمايش بگذاريم.

استفاده از پردازنده هاى 7 نانومترى در آيفون
 اپــل اعالم كــرد كــه در گوشــى هاى جديد خــود از فناورى 
پردازنده هاى 7 نانومترى استفاده كرده است. اين فناورى قدرت بيشتر 
و مصرف انرژى كمترى نســبت به نســل قبل دارد.به گزارش ستاد 
توسعه فناورى نانو، اپل اعالم كرد كه سه آيفون جديد اين شركت از 
فناورى پردازنده هاى 7 نانومترى برخوردار هستند. در اين پردازنده  از 
6.9 بيليون ترانزيستور استفاده شده است كه لقب قدرتمندترين تراشه 
تلفن همراه را دريافت كرده اســت.در اين نسل، اپل از 6 هسته  براى 
پردازش بهره گرفته كه دو عدد از آن ها پردازش هاى پيچيده را انجام 
مى دهند. پردازنده A۱۲  آن طور كه اپل ادعا مى كند 15 درصد نسبت 
به نســل قبلى خود يعنى A۱۱ سريع تر است اين در حالى است كه 

مصرف انرژى اين پرازنده 40 درصد كمتر از نسل قبلى است. 
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■ حديث:
امام حسين(ع):

خدعه (و مهلت دادن) خدا به بنده آن است كه نعمت فراوان ومستمر به او رساند و 
سپاسگزارى را از او بگيرد.

گزيده تحف العقول، ص 38

چرا اعتماد در گردشگرى الكترونيكى 
اهميت دارد؟

 توســعه سريع فناورى اطالعات، گسترش جهانى اينترنت و تجارت 
الكترونيك، ساختارهاى صنعتى در جهان را مورد تحول قرار داده است. 
اين تحول روى صنعت گردشگرى نيز تاثير گذاشته و تمام بخش هاى آن 

را درگير كرده است. 
تعامل قــوى بين فناورى اطالعات و گردشــگرى باعث شــكل گيرى 
گردشــگرى الكترونيكى شــده اســت. معامالت آنالين همانند خريد 
الكترونيكى بليت پروازها، رزرو هتل و پرداخت هاى الكترونيكى باعث 
به وجود آمدن مفهوم گردشــگرى الكترونيكى شده است. از سوى ديگر 
تجارت الكترونيك، تنها به انجام مبادالت آنالين نمى پردازد بلكه هدف 
اصلى آن، جذب و حفظ مشــتريان اســت. امروزه بيش از 50 درصد از 
جمعيت كشــورهاى توسعه يافته با اســتفاده از اينترنت براى تعطيالت 
آخر هفته خود برنامه ريزى مى كنند و به تبع آن از خدمات گردشــگرى 
آنالين استفاده مى كنند. از طرفى شركت هاى گردشگرى مى توانند بدون 
محدوديت زمانى و جغرافيايى، خود را به مشتريان بالقوه معرفى و خدمات 
خود را ارائه كنند. گردشگران نيز مى توانند از اين طريق اطالعات مورد نياز 
خود را به سرعت و با دقت باال دريافت و هزينه خدمات را نيز پرداخت 
كنند. پرداخت هزينه ها در گردشگرى الكترونيكى از طريق تراكنش هاى 
مالى اينترنتى انجام مى شود و بحث مهمى كه در اين زمينه به وجود مى آيد 

اعتماد به شركت هاى گردشگرى است.
 اعتماد الكترونيكى

 وقتى مشترى به تارنماى ارائه دهنده خدمات گردشگرى مراجعه مى كند 
در حقيقت وارد يك حوزه كســب وكار در فضاى مجازى شده است. در 
اين ميان به دليل ماهيت خطرپذير اين محيط عاملى كه بسيار اهميت دارد 
اعتماد است. به عبارت ديگر اعتماد طرفين به يكديگر الزمه تبادل داده ها 
در فضاى ديجيتال اســت. تجارت اينترنتى مخاطراتى به همراه دارد كه 
مهم ترين دليل آن نبود اعتماد بين فروشنده و خريدار است و اين موضوع 
به فقدان حضور فيزيكى خريدار و فروشنده در محل دادوستد، نبود امكان 
بررســى كاال و مكان فروش آن قبل از خريد يا عدم دسترسى خريدار به 

كاال به محض خريدارى آن بازمى گردد.
اعتماد الكترونيكى يكى از مولفه هاى اصلى كســب وكار الكترونيكى به 
شــمار مى آيد تا جايى كه اين موضوع در صنعت گردشــگرى نيز قابل 
مشاهده بوده و اعتمادسازى در بخش گردشگرى الكترونيك نيز مى تواند 
نقش بسزايى در جذب گردشگران ايجاد كند و به عنوان استراتژى مناسبى 
در ايجاد مزيت رقابتى مورد اســتفاده قرار گيــرد.  اعتماد الكترونيكى را 
مى توان باور به توانايى هاى تارنماى ارائه دهنده خـــــدمات الكترونيكى 
مانند شايستگى، صداقت و خيرخواهى، براى تحقق تعهدات خـــود در 
رابطـه تجـــارى با مشتريان تعريف كرد. شايستگى، باور به توانايى ها، 
مهارت ها و تخصص هاى طرف مقابل، در حوزه تجارت الكترونيك است. 
صداقت بيانگر اين نكته اســت كه اعتمادكننده اعتقاد دارد طرف مقابل 
صادقانه برخورد خواهد كرد و به اصول و استانداردها در رفتارش پايبند 
است. خيرخواهى نيز نشانگر آن است كه طرف مقابل خيرخواه مشتريان 

بوده و تنها به دنبال سود و منفعت شخصى خود نيست.
 فرآيند شكل گيرى

براى ايجاد اعتماد الكترونيكى بايد سه مرحله آغاز، شكل گيرى و تثبيت 
طى شود. مرحله اول شامل متغيرهايى است كه اشاره به خصوصيات قابل 
توجه از نظر مشترى در مراجعات اوليه دارد. در اين مرحله فرآيند اعتماد 
الكترونيكى آغاز مى شود كه در آن شاخص هاى كيفيت الكترونيكى شامل 
متغيرهاى امنيت، كيفيت اطالعات، پاســخ دهى و اطمينان قرار دارند. در 
مرحله دوم فرآيند، شكل گيرى اعتماد الكترونيكى محقق مى شود و در آن 
متغيرهاى شهرت و رضايت حضور دارند و در مرحله سوم اعتماد مشترى 
به فروشــگاه تثبيت شده و مشترى با اطمينان كامل به فعاليت و خريد از 

فروشگاه الكترونيكى مى پردازد.
- مرحله آغــاز امنيت: به حفظ حريم خصوصى افــراد و امنيت مالى 
مشــتريان اشــاره دارد و به صورت مثبت بر شهرت فروشگاه و رضايت 

مشترى تاثيرگذار است.
- اطالعات: به كيفيــت اطالعات و مفيد بودن و ســرگرم كننده بودن 

اطالعات اشاره دارد و بر رضايت الكترونيكى تاثيرگذار است.
- پاسخ دهى: به رسيدگى فروشگاه الكترونيكى به شكايات و مشكالت 

مشتريان اشاره دارد و بر رضايت آنالين تاثيرگذار است.
-  اطمينان: اطمينان به مطمئن بودن مشــترى از دريافت صحيح و به 
موقع كاال يا خدمت و همسانى كاال يا خدمت معرفى شده در فروشگاه 
و كاال يا خدمت دريافتى اشــاره دارد و مى تواند بر شــهرت و رضايت 

تاثيرگذار باشد.
- مرحله شكل گيرى شهرت: جايگاه شركت در ذهن مصرف كننده است 

و به طور مستقيم روى اعتماد الكترونيكى تاثير مى گذارد.
- رضايت: رضايت به عنوان ارزيابى مشترى از تجربه معامله تلقى مى شود 
و عبارت اســت از ميزان رضايت مشترى از طراحى تارنما، اطالعات يا 

محتويات تارنما و راحتى خريد برخط.
- مرحله تثبيت: در اين مرحله اعتماد مشــترى به فروشگاه الكترونيكى 

جلب مى شود.

اشك آفتاب شرحى منظوم بر 
زيارت ناحيه مقدسه 

امام زمان(عج)

 مولف وشاعرآن حســين درخشنده است كه به 
بيان ســوگوارى امام زمان بر جد غريبش ســيد و 

ساالرشهيدان پرداخته است
در اين كتاب شــرح مفصل اسناد اين زيارت آمده 
اســت همچنين درآن ذكر پيامبــران الهى به همراه 
ويژگى هاى آن ها و اشــاراتى از حاالت وصفات 
آن هــا پرداخته و ســوگواره اى از منظر امام زمان 
در واقعه عاشــورا، قبل وپس از آن است. همچنين 
وجــود مضامين و عبارت ها و دعا هاى اثر بخش، 
معجزو رهگشاســت چرا كه از زبان معصومين(ع) 
نقل شــده است. آشــنايى با مفاهيم اين كتاب مى 
تواند نگرشــى از جنس نگــرش اهل بيت با واقعه 
عاشــورا و اثرات آن داشته باشد. الزم به ذكر است 
انتشــارات كتاب،بركت كوثربــه آدرس چهار راه 

تختى ودر سال1396 است.

تعطيلى موزه ها در روز هاى 
تاسوعا و عاشورا

 باشگاه خبرنگاران جوان : موزه هاى كشور پيرو 
تعطيالت ساالنه 6 روزه خود، در روز هاى تاسوعا و 

عاشوراى حسينى تعطيل هستند.
محمدرضــا كارگر، مديركل امور موزه هاى كشــور، 
درخصوص وضعيــت فعاليت موزه ها در تاســوعا 
و عاشوراى حســينى گفت: «تاسوعا و عاشورا جزو 
روزهاى تعطيل موزه ها هســتند و در اصل در زمره 6 
روز تعطيلى ساالنه موزه ها قرار مى گيرد.»   موزه ها در 
ســال، در روزهاى 21 رمضان شهادت امام على (ع) 
و شــب احيا، 28 صفر وفات پيامبر (ص)، تاسوعا و 
عاشوراى حسينى، 25 شوال شهادت امام جعفر صادق 

و 14 خرداد وفات امام خمينى(ره) تعطيل هستند.

«ماه» به مقاصد سفر اضافه 
مى شود!

  اولين بليت مسافر خصوصى به دور ماه فروخته 
شد و شركت اسپيس ايكس با انتشار پستى در توييتر 

از ثبت اين قرارداد خبر داد.
 تاكنون نام اين گردشــگر اعالم نشــده اما اين سفر 
قرار اســت با بى اف آر (موشك فالكن بزرگ) انجام 
شود. درطول تاريخ فقط 24 نفر به ماه سفر كرده اند و 
پس  از آخرين ماموريت فضاپيماى آپولو (آپولو 17) 
در ســال 1972 ديگر هيچ انسانى به تنها قمر زمين 
نرفته است. اين موشك كه هنوز در فاز توسعه است 
قادر اســت حتى تا مريخ هم برود. فضاپيمايى كه با 
اين موشك حمل مى شود كپسولى با گنجايش 100 
مســافر براى سفر به مريخ است و هم موشك و هم 

فضاناو آن قابليت بازگشت به زمين دارند.

 بيســت و پنجمين جشــنواره بين المللى تئاتر 
كــودك و نوجــوان با شــعار "كــودك و حقوق 
اجتماعى" از 29 آبان ماه تا 4 آذرماه همزمان با هفته 

وحدت به ميزبانى همدان برگزار مى شود.
دبيرخانه جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 
از دو ماه گذشته با فراخوان هاى متعدد در 8 بخش 
تخصصى تئاتر كودك، مسابقه تئاتر خردسال، تئاتر 
خيابانى، تئاتر ملل، نمايشــنامه نويسى، تئاتر دانش 
آمــوزى و كارگاه هاى آموزشــى و نشســت هاى 
تخصصى در حال انتشار فراخوان است. البته طرح 
ها و ايده هاى منتخب بخش مسابقه خردسال اعالم 
شده اســت و در اين جشــنواره نمايشنامه نويسى 
توســط مدرس تئاتر داورى مى شود. امسال دبيرى 
جشنواره با مريم كاظمى اســت و شعار امسال نيز 
متناسب با تقويت، رشــد، آگاهى و اعتماد به نفس 

فرزندان ايران زمين انتخاب شده است.
اكنون كه يك ربع از برگزارى جشنواره بين المللى 
تئاتر گذشته بياييد وابستگى هايى كه در طول بيست 
و چهار دوره گذشــته به خودمان تحميل كرده ايم، 
آرام آرام كناربگذاريم تا بتوانيم چگونگى وجود اين 

جشنواره را ازنگاهى گسترده تر ببينيم. 
در برنامه هاى امســال از ســوى دبيرخانه اينگونه 
مطرح شــده است كه كيفيت جشنواره ها به كيفيت 
آثــار اجرايى و كيفيــت پذيرايى و ســاماندهى و 
تشكيالت باز مى گردد، چراكه كيفيت آثار اجرايى 
برآيند اجراهايى خواهد بود كه در طول ســال اجرا 
شده پس هرچه كارهاى بهترى داشته باشيم دستمان 

براى انتخاب بازتراست. 
 تئاتر به سمت و سوى استفاده از متون 
نمايشــى جذاب و مخاطب شناسى حركت 

كند
مديركل اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان 
همــدان نيز با بيان اينكه تقريبــاً دو ماه به برگزارى 
جشــنواره بين المللى تئاتر در همــدان باقى مانده 
است، گفت: هدف از برگزارى اين جشنواره تقويت 
بنيه هاى  علمى تئاتر در كشور است چراكه نمايش 
يك هنر فراگير و جزو نيازمندى هاى فرهنگى مردم 

در زندگى است.
درويش نژاد با اشاره به اينكه در كشورهاى پيشرفته 
جهان تئاتر به عنوان يك امر ضرورى در سبد زندگى 

روزانه مردم گنجانده شــده است، خاطرنشان كرد: 
ايــن نگاه خوب به لحاظ پيشــينه فرهنگى به تئاتر 
بايد در كشــور ما نيز تقويت شــود و در اين زمينه 
كشف اســتعدادها در حوزه نويسندگى، كارگردانى 
و بازيگرى مى توان كمك خوبى براى رشــد تئاتر 

در كشور باشد.
وى با بيــان اينكه اســتعدادهايى در حوزه تئاتر 
وجود دارد كه بايد شكوفا شود و به آن بهاء داده 
شــود، بيان كرد: جشــنواره تئاتر مى تواند چنين 
ظرفيت هايى را شناســايى و شكوفا كند البته بين 
المللى برگزار كردن اين جشــنواره منجر به تبادل 
فنــى و محتوايــى نمايش ها مى شــود يعنى مى 
توانيم از ظرفيت بازيگرى و نمايش نامه نويســى 

دنيا استفاده بهينه ببريم.
درويش نژاد با اشاره به اينكه در تبادل محتوايى مى 
توانيــم فرهنگ خود را از طريق تئاتر به دنيا معرفى 
كنيم و با دريافت و پرداخت، فرهنگ ما به ملت ها 
معرفى مى شود، اظهار كرد: همدان با داشتن جريان 
عظيم تاريخى از طريــق اين رويداد بزرگ تاريخى 

مــى تواند تاريخ فرهنگ غنى خود را به دنيا معرفى 
كند و در حوزه رونق گردشگرى نيز منجر به پويايى 

اقتصاد هنرى و غيرهنرى باشد.
وى تصريح كرد: ســال گذشــته در جشنواره بين 
المللــى تئاتر 8 كشــور از قاره هــاى مختلف دنيا 
شــركت كردند اما پيش بينى ما اين است كه امسال 
از كشورهاى بيشــترى در اين جشــنواره شركت 
كنند. البته براى حضور بيشــتر كشورها زيرساخت 
هاى خدمات رسانى همچون هتل، سالن نمايش و 
سرويس حمل و نقل مطلوب نيز بايد تقويت شود 
تا اســتقبال بيشترى از اين جشــنواره در سطح بين 

الملل انجام شود.
درويش نژاد با بيان اينكه در حال حاضر آماده سازى 
سالن ها براى نمايش، هماهنگى اسكان، هماهنگى 
حضور گروه هــا و فراخوان هاى متعدد و مختلف 
در حال انجام است، گفت: هدف نهايى ما برگزارى 
جشــنواره اى با كيفيت و با كميت در سال جارى 
اســت كه البته توجه به گروه هــاى داخلى در اين 
جشــنواره بين الملل نياز به همــكارى آموزش و 

پرورش، كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
در تقويت استعدادهاى پايه حايز توجه است.

مدير كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان با 
بيان اينكه امسال پيشــنهاد شده در اين جشنواره از 
ظرفيت كودك و نوجوان در حوزه معلوالن سازمان 
بهزيســتى استفاده شــود، ادامه داد: ســال گذشته 
بيشترين تئاترها از استان هاى تهران، اصفهان، فارس 
و همدان به دليل ســابقه تاريخى بيشتر بوده است 
البته اكثر استان ها در اين جشنواره هر سال حضور 

پررنگى داشته و دارند. 
وى با بيان اينكه به طور قطع با برگزارى نشست ها 
و كارگاه هاى مختلف تخصصى، بار علمى جشنواره 
بين المللى را مى توان تقويت كرد، گفت: معتقديم 
تئاتــر بدون انديشــه و علم نمى توانــد بار علمى 
مطلوبى ايجاد كند چراكه بايد شــاخص ترين افراد 
چه از نظر نمايشــنامه نويسى و چه از نظر بازيگرى 
با حضور خود در اين جشنواره پايه هاى علمى تئاتر 

را در سطح بين الملل تقويت كنند.
درويش نژاد بــا تاكيد بر اينكه در كشــور ما تئاتر 
را خوب به مخاطب نشناســانده ايم و همين باعث 
مظلوم واقع شدن تئاتر در داخل شده است، يادآور 
شــد: در حوزه فنى بايد تئاتر ما به ســمت و سوى 
اســتفاده از متون نمايشى جذاب و مخاطب شناسى 
حركت كند تا منجر به اســتقبال بيشتر مردم از تئاتر 
شــود چون اســتفاده از واژه هاى تخصصى و كار 
انتقادانــه صرف نمى تواند عموم مردم را به ســالن 

ها بكشاند.
وى با اشاره به اينكه استفاده از فرهنگ عامه، سنت 
ها و آيين ها و فرهنگ عمومى در متون نمايشى مى 
تواند استقبال مردم را از تئاتر دو چندان كند، افزود: 
تك بعــدى و تخصصى عمل كردن در تئاتر آن هم 
از نــوع فنى خاص، منجر به عدم اســتقبال مردم از 
تئاتر مى شود اما اگر جذابيت ها به محتوا، نگارش 
و متون نمايش ها بازگردد استقبال مردم هم از تئاتر 

بيشتر خواهد شد.
در پايان به گفته مدير كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
آنچه در اين جشــنواره مى توانــد ياريگر واقعى ما 
باشــد رسانه ها هســتند كه با اطالع رسانى و ارائه 
تحليل براى جــذب مخاطب مى تواننــد با ايجاد 
موجى در يك جريان فرهنگى، ظرفيت هاى فكرى 
و فيزيكى همدان را با ايجاد نشاط و شادى در جامعه 

به نقطه اوج خود برسانند. 

مديركل ارشاد با اشاره به برگزاري جشنواره تئاتر 

تئاتر كودك 
بايد به سمت مخاطب شناسي برود

عكس روز
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