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خبر خبر

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي  اصالحى شماره 139860326009000315 مورخه 98/6/30 و رأى اوليه 139760326009000087 مورخه 97/2/22 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم كبرى ابراهيمى فرزند معراجعلى به شماره شناسنامه 16 صادره از فامنين به شماره ملي 5029869441 
در شش دانگ اعيانى بانضمام عرصه 79 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يك باب خانه به مساحت سيصد و شصت و هشت مترمربع و بيست و سه صدم مترمربع قسمتي از پالك 99 اصلي واقع 
در بخش پنج  همدان اراضي ماماهان خريداري از مالك رسمي آقاى على هاشمى (تاروردى) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در يك نوبت آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت يك ماه اعتراض خود را به اداره  ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين 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 214)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/8/8

رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

دستگيرى قاتِل كشاورز ماليرى 
در كمتر از 4 ساعت

 فرمانــده انتظامــى ماليــر خبــر داد: مامــوران كالنتــرى 11، 
قاتــل كشــاورز 78 ســاله اى را در كمتــر از چهــار ســاعت در ايــن 

ــد. ــتگير كردن ــايى و دس ــتان شناس شهرس
محمــد باقــر ســلگى گفــت : پــس از دريافــت گزارشــى مبنــى بــر 
وجــود جســد در يكــى از مــزارع مســير روســتاى «ســيبدر» ماليــر، 

مامــوران كالنتــرى در محــل حضــور يافتنــد.
وى افزود: جســد پيرمرد 78 ساله براى كالبد شكافى تحويل پزشكى 
قانونى شد كه طبق نظريه اين مرجع قضايى، برخورد جسم سخت به 

ناحيه سر و پشت اين پيرمرد علت مرگ او بوده است.
ســلگى ادامــه داد: تحقيقــات پليــس بــراى شناســايى قاتــل آغــاز و 
مشــخص شــد كــه ايــن فــرد توســط يــك راننــده كاميــون بــه قتــل 

رســيده اســت.
فرمانــده انتظامــى بابيــان اينكــه پــس از شناســايى قاتــل، وى در يك 
عمليــات غافلگيرانــه دســتگير شــد گفــت : قاتــل بــه جــرم خــود 
اعتــراف كــرده و انگيــزه خــود از قتــل را اختــالف هــاى قبلــى بــا 

مقتــول عنــوان كــرد.
 وى در پايــان گفــت : يــك معــدن در ايــن مســير وجــود دارد كــه 
ــواد  ــراى جابجايــى ســنگ و م ــون داران از جــاده روســتايى ب كامي
معدنــى اســتفاده مــى كننــد ، قتــل بــر اثــر درگيــرى بــوده و دليل آن 

تاثيــر تــردد راننــده بــر زميــن كشــاورزى مقتــول مــى باشــد.

وجود بيش از 3 هزار رقبه موقوفه در كبودراهنگ
 كبودراهنگ- عظيمى مجذوب- خبرنگار همدان پيام: كبودراهنگ دومين شهرســتان 

وقف استان است.
مدير ســازمان اوقاف و امور خيريه شهرســتان كبودراهنگ همزمان بــا هفته وقف در 
نشست با خبرنگاران شهرستان با بيان اين مطلب گفت: كبودراهنگ به عنوان پهناورترين 
شهرســتان هاى استان است كه در حوزه وقف و جايگاه وقف دومين شهرستان محسوب 
مى شــود كه بيش از 3000 رقبه موقوفه در شهرستان وجود دارد.على افشارى با اشاره به 
فعاليت هاى اوقاف و امور خيريه شهرســتان در حوزه هاى مختلف و انجام و اجراى نيت 

واقف گفت: در يك سال كارى بيش از يك ميليارد و 91 ميليون تومان هزينه شده است. 
كه 169 ميليون تومان كمك به مســاجد شهرستان، 242 ميليون كمك به نيازمندان، 110
ميليون تومان كمك به مدارس، 74 ميليون تومان كمك به بازسازى و ساخت حمام براى 
نيازمنــدان، 134 ميليون كمك به فقرا، 217 ميليون كمك به روضه خوانى و مراســمات 
مذهبى 140 ميليون كمك هزينه درمان نيازمندان و... بخشــى از فعاليت هاى اين نهاد در 
راســتاى اجراى نيت واقف بوده است.وى همچنين با اشاره به برنامه هاى هفته وقف در 
شهرستان گفت: بيش از 20 عنوان برنامه مختلف حمايتى، فرهنگى، هنرى آموزشى در اين 
هفته در شهرستان اجرا خواهد شد كه از جمله آن مى توان به ديدار با امام جمعه شهرستان، 
ديدار با خانواده شــهدا، برگزارى نشســت خبرى، برگزارى نشست صنفى با پزشكان، 

برگزارى نشست بصيرتى كاركنان، غبارروبى مزار شهدا، كلنگ زنى ساخت كالس درس، 
برپايى نمايشگاه وقف، ويزيت رايگان بيماران روستاى شاوه، اجراى نيت واقف در جهت 
ايتام بخش گل تپه، افتتاح ســاختمان موقوفه هاى محبعلى ئى، برگزارى مسابقه وقف، و... 
اشــاره كرد.افشارى در خصوص تبديل به احســن كردن اراضى موقوفه كبودراهنگ نيز 
گفت: بايد كار گروه تخصصى با حضور آحاد مسئوالن و دستگاه هاى مرتبط، صاحبنظران، 
سرمايه گذاران، نمايندگان مردم و... تشكيل شود كه با تصميم گيرى جامعه و هدف گذارى 
بلند مدت بتوان به اين موضوع در شهرستان رسيدگى شود.وى خاطرنشان ساخت: مردم 
بايد از تمام مراحل اجراى نيت واقف آگاه باشــند و شفاف ســازى حق مردم است و ما 
حاضريم به صورت كامل سيستم هزينه كرد اين نهاد را جامع و كامل به مردم ارائه دهيم.

آگهي مزايده 

شهردارى همدان

شهردارى همدان باستناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش 5 قطعه سرقفلى مغازه  ازطريق مزايده كتبى اقدام نمايد . متقاضيان 
مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند .

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه 
ماهه و يا اوراق مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 98/8/18 تحويل دبيرخانه ستاد مجاور 

آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم 

پيشنهاد قيمت را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
ساير  مطالبات  و  بوده  ستاد  شهردارى  اجراى  دست  در  عمرانى  هاى  پروژه  مالى  تامين  جهت  صرفاً  فوق  امالك  فروش  از  حاصله  3-عوايد 
متقاضيان و پيمانكاران كه به هر نحوى از شهردارى طلبكار مى باشد در صورت برنده شدن در مزايده قابل تهاتر نبوده و مى بايست نقداً به 

حساب شهردارى واريز گردد. 
4- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

5- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
6-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شهرك كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

7- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
8- پيشنهادات رسيده در تاريخ 98/8/19 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 1206)

مشخصات ملك
مساحت  - نوع ملكرديف

متر مربع
كل قيمت 

كارشناسى به ريال
مبلغ سپرده شركت 
در مزايده – به ريال

آدرس ملك

سرقفلي مغازه شماره يك بانضمام13 متر 1
000 /500/000  7/601/789/500/000بالكن در طبقه فوقاني

بازار مظفريه روبروي حمام قلعه طبقه 
همكف پاركينگ طبقاتي

سرقفلي مغازه شماره دو بانضمام20 / 17 2
18/303/240/000/000متر بالكن در طبقه فوقاني

بازار مظفريه روبروي حمام قلعه طبقه 500/000/000
همكف پاركينگ طبقاتي

مغازه شماره 24 طبقه اول و يك باب 3
پاركينگ

101/04 و 
96/39 بالكن

پاساژ جهان نما29/260/000/0001/500/000/000

مغازه شماره 33 طبقه اول و يك باب 4
پاركينگ

36/07و 31/06 
بالكن

پاساژ جهان نما11/600/000/000600/000/000

مغازه شماره 49 طبقه دوم و يك باب 5
پاركينگ

پاساژ جهان نما42/676/400/000/000400/000/000

آگهي مزايده

شهردارى همدان

مساحت موقعيتپالك ثبتىكاربرىرديف
مترمربع

كل قيمت كارشناسى 
به ريال

مبلغ سپرده به 
آدرسريال

معبر35مترى و8مترى 9/31/9547زمين مسكونى1
شمالى

جاده چشين، باالتر از دو راهى 500/000/000 266/124/790/160/000
حصار شمسعلى

جاده چشين، باالتر از دو راهى 500/000/000 158/442/218/000/000جنوبى- معبر 8مترى9/31/9548زمين مسكونى2
حصار شمسعلى

بلوار شاهد- 18 مترى ارشاد2457/840/000/0001/000/000/000جنوبى- معبر 18 مترى 9/121زمين مسكونى 3
بلوار مطهرى- 24 مترى بصيرت 2556/300/000/0001/000/000/000شمالى- معبر 10 مترى 9/69/3827زمين مسكونى 4

شرايط شركت در مزايده :
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشاركت بى نام و يا 

اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى  98/8/18  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت را تكميل و در پاكت 

(ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3-عوايد حاصله از فروش امالك فوق صرفاً جهت تامين مالى پروژه هاى عمرانى در دست اجراى شهردارى ستاد بوده و مطالبات ساير متقاضيان و پيمانكاران كه به هر نحوى از 

شهردارى طلبكار مى باشد در صورت برنده شدن در مزايده قابل تهاتر نبوده و مى بايست نقداً به حساب شهردارى واريز گردد. 
4- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

5- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
6-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

7- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
8- پيشنهادات رسيده در تاريخ 98/8/19  ساعت 17  در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 1207)

شهردارى همدان در نظر دارد به استناد مجوزهاى اخذ شده نسبت به فروش امالك مشروح ذيل از طريق مزايده كتبى اقدام نمايد. متقاضيان مى توانند 
با رعايت شرايط در مزايده شركت نمايند. 

مجمع عمومى عادى بطور  فوق العاده 
شركت خدماتى شهرك صنعتى ويان سهامى خاص به شماره ثبت 666 - (نوبت اول)

هيأت مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى ويان 

تاريخ انتشار: 98/8/8
جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت خدماتى شهرك صنعتى ويان (نوبت اول) رأس ساعت 
10 روز دوشنبه مورخ 98/8/20 در محل دفتر شركت واقع در شهرك صنعتى ويان برگزار مى گردد، لذا 
بدينوسيله از تمامى اشخاصى (حقيقى يا حقوقى) كه به منظور راه اندازى واحد صنعتى، توليدى يا خدماتى 
در شهرك صنعتى ويان با شركت شهرك هاى صنعتى همدان قرار داد منعقده نموده اند دعوت مى شود با در 
دست داشتن معرفى نامه ورود به جلسه جهت اخذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور 

بهم رسانيد.
(مطابق ماده 13 اساسنامه ابالغى در تمامى مجامع عمومى حضور وكيل يا قائم مقام قانونى صاحب سهم و 
همچنين حضور نماينده يا نمايندگان شخصيت حقوقى به شرط ارائه مدرك وكالت يا نمايندگى به منزله 
حضور خود صاحب سهم است به جزء در مواردى كه ناطر بر تغيير اساسنامه، افزايش يا كاهش سرمايه و 

انحالل شركت خدماتى باشد. كه در اين صورت حضور صاحب سهم الزامى است).
ضمناً در صورت تمايل به انتخاب به عنوان بازرس حداكثر تا 5 پس از صدور دعوتنامه، درخواست كتبى 
خود را به هيأت مديره تحويل نماييد. (مطابق تبصره ماده 20 اساسنامه ابالغى عدم محروميت هاى اجتماعى 

و قانونى اعضا منتخب هيأت مديره بايد به تأييد مراجع ذيصالح قانونى برسد).

دستور جلسه:
1- گزارش عملكرد هيأت مديره شركت خدماتى 

2- انتخاب اعضاء اصلى و على البدل هيأت مديره 
3- انتخاب بازرس اصلى و على البدل 

4- تصويب صورت هاى مالى سال 1396 و 1397
5- بررسى و تصويب مبلغ حق شارژ و آب بهاى مصرفى و 

فاضالب بهاء در سال 1398
و  عملياتى  برنامه هاى  به  نسبت  تصميم  اتخاذ  و  بررسى   -6

بودجه سال 1398
7- ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى باشد.

كارت دانشجويى محمد ماه روى مقدم فرزند غالم رضا به شماره 
ملى 0521106869 رشته آموزش ابتدايى دانشگاه شهيد مقصودى 

همدان به شماره دانشجويى 9721114461 مفقود گرديده واز 
درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى هورشاد قديمى فرزند حميد به شماره شناسنامه 
0520843460رشته اقتصاد نظرى دانشگاه بوعلى سينا به شماره 
دانشجويى 9412252026مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

 طرح آبرسانى از سد كالن به شهر مالير 22
بهمن امسال بهره بردارى مى شود كه در قالب 2

طرح خط انتقال آب و تصفيه خانه اجرا شــده 
است.

نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى 
در بازديد از روند اجراى طرح تصفيه خانه سد 
كالن گفت: تامين آب شرب مالير از سد كالن 
يكى از دغدغه هاى ما بود كه پيگيرى هاى الزم 
براى تكميل اين طرح در دستور كار قرار گرفت.

محمــد كاظمى با بيان اينكه طرح خط انتقال 
آب به طول 38 كيلومتر اجرا شده و تنها يك 
كيلومتــر از آن براى جابجايى 2 مخزن داخل 
شــهر باقى مانده است افزود: تصفيه خانه سد 
بــه روش BOT نيز در حــال انجام بود كه 
مشكل نقدينگى روند اجراى طرح را با ُكندى 
مواجه كرد.نائب رئيس كميســيون حقوقى و 
قضايى مجلــس دهم ادامــه داد: براى حل 
اين مشــكل به همراه «سيدسعيد شاهرخى» 
اســتاندار همدان ديدارى با مديرعامل بانك 
توســعه تعاون داشــتيم كه مبلغ 18 ميليارد 
تومان تســهيالت به شركت اجرا كننده طرح 

اختصاص يافت.
 پيشرفت 85 درصدى تصفيه خانه 

سد كالن
به گــزارش ايرنا،كاظمى بيان كرد: بخشــى از 
اين تسهيالت هم اكنون پرداخت شده و طرح 
تصفيه خانه با پيشرفت باالى 85 درصد در حال 
اجرا اســت.وى با بيان اينكه تجهيزات تصفيه 
خانه خريدارى و نصب شــده و روند اجراى 
آن شــتاب خوبى دارد گفت: ساالنه 12 ميليون 
مترمكعب آب از ســد كالن بــراى تامين آب 

شرب مالير اختصاص داده شده است.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى 
افزود: برق رســانى تصفيه خانه بــه طول 12

كيلومتر انجام شــده و تنها سه كيلومتر آن باقى 

مانده كه اميدواريم به زودى به اتمام برسد.
كاظمى ادامه داد: شركت اجرا كننده تصفيه خانه 
ســد كالن اقدامات عمرانى و ساخت و ساز را 

نيز در منطقه انجام مى دهد.
وى گفت: اين شركت مهندسى طبق درخواست 
من در حال بيس ريزى و آسفالت راه روستايى 
قشالق آقانجفى و تامين آب آشاميدنى روستا 
است.نائب رئيس كميسيون حقوقى و قضايى 
مجلس دهم بيان كرد: اين شــركت همچنين 
در مجتمع آبرســانى سد كالن در حال ساخت 
كتابخانه، زمين چمن و ســالن ورزشى است و 
پس از تكميل به زودى به بهره بردارى مى رسد.

طبق گــزارش منابع امور آب اين شهرســتان، 
از ســال 1390 كــه ســد كالن مالير با حجم 
45 ميليــون متر مكعب در اين شهرســتان به 
بهره بردارى رسيد، مقرر شد طرح اجراى خط 
انتقال آب شــرب مالير از سد كالن و تصفيه 

خانه سد در قالب «طرح آبرسانى از سد كالن» 
به عنوان يك طرح ملى-  اســتانى طبق برنامه 
زمان بندى شــده به طــول 38 كيلومتر اجرايى 
شود. طرح خط انتقال آب از سد كالن از سال 
1389 و ايستگاه پمپاژ و تصفيه خانه به روش 
BOT نيز از سال 1390 آغاز شد و هم اكنون 
ايــن طرح به عنوان يكى از مطالبات مهم مردم 

مالير در آستانه تكميل و بهره بردارى است.

شركت مهندسى موجان به عنوان سرمايه گذار 
بخش خصوصى اجرا كننده طرح تصفيه خانه 
سد كالن مالير به روش BOT است كه محل 
احداث اين طرح كيلوكتر 12 جاده مرويل مالير 

پايين دست سد مخزنى كالن است.
ســد كالن به عنوان يكى از بزرگترين سدهاى 
غرب كشور در 30 كيلومترى شهر مالير واقع 

شده است.

22 بهمن آب شرب سد كالن 
به مالير مى رسد عيار تركيبات طالى عشوند باالست

 كاوش در تنهــا معدن طالى اســتان در نهاوند با 3ميليارد اعتبار 
در حال انجام است.

 نماينده مردم نهاوند در مجلس بااعالم اين خبر گفت؛ معدن طالى 
عشوند كمك قابل توجهى به تقويت اقتصاد منطقه و اوضاع اشتغال 
شهرســتان خواهد داشت و بنا به گفته پيمانكار اين كاوش ها،  عيار 

تركيبات طالى معدن طالى عشوند زياد است. 
حسن بهرام نيا همچنين با بيان اينكه نهاوند ساالنه 70 هزار تن سيب 
درختى توليد و روانه بازار مى كند، گفت: متاســفانه در حال حاضر 
شهرســتان تنها ظرفيت نگهدارى بخشى از اين سيب را دارد و بيش 
از 60 هزار تن ســيب از نهاوند خارج مى شــود كه به همين منظور 
طى رايزنى با ســرمايه گذار بخش خصوصى سردخانه 10 هزارتنى 

در شهرك صنعتى نهاوند كلنگ زنى شد و درحال ساخت است.
حســن بهرام نيا افزود:  در خصوص توســعه فضاهاى ورزشى در 
شهرســتان نهاوند با مســاعدت وزير نفت 3.5 ميليارد تومان اعتبار 
براى احداث استخر شهرك طالقانى اختصاص داده شده كه در حال 

حاضر داراى  60 درصد پيشرفت فيزيكى است.
بهرام نيا پيش در شــوراى ادارى تامين اجتماعى نهاوند با بيان اينكه 
در حال حاضر 16 هزار بيمه شــده در شهرستان نهاوند وجود دارد، 
گفت: الزمه احداث بيمارســتان تامين اجتماعى در نهاوند حداقل 40

هزار بيمه شده است.
نماينده مردم نهاوند در مجلس تصريح كرد: در شوراى ادارى استان 
همدان و شهرســتان نهاوند مطرح خواهيم كرد كه مديران دســتگاه 
هاى خدمات رسان با توجه به ارتباط با شركت هاى پيمانكارى بيمه 
افراد زيــر مجموعه خود را در نهاوند انجام دهند و تامين اجتماعى 
استان در راستاى احداث بيمارستان؛ بيمه شدگان نهاوندى در شعب 

ديگر استان را به نهاوند ارجاع دهند.
وى با اشــاره به اخذ مجوز افزوده شدن يك هزار متر از زمين هاى 
اطراف ســاختمان درمانگاه تامين اجتماعى و دســتور ساخت آن، 
گفت: با احداث اين يك هزار متر و اضافه شــدن به فضاى موجود 

مى توانيم پزشك و تجهيزات به شهرستان بياوريم.
بهرام نيا ادامه داد: در نهاوند با همدلى و همراهى بين مسئولين استان 
و شهرســتان و حتى هيأت دولت اقدامات خــوب و مفيدى انجام 

شده است.
وى گفت: بهره بردارى از بيمارســتان شــهيد قدوسى با اعتبار 63
ميليارد تومان، ســاختمان جديد دانشگاه نهاوند با اعتبار 9.5 ميليارد 
تومــان، كلنگ زنى مجدد ســد با حضور وزير نيــرو با اعتبار 230
ميليارد تومان و پيشــرفت فيزيكى فعلــى 18 درصدى كارخانه 70

هزار تنى قند و شــكر با ايجاد اشتغال 300 نفر رهاورد سفر وزرا به 
شهرستان نهاوند است.
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نگاه

تاســيس شــركت تعاونــى طــب دوزان نــداى مهــر الونــد درتاريــخ 1398/5/31 بــه شــماره ثبــت 841 بــه شناســه ملــى 14008559962 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه 
خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد.

 1 - موضوع : توليد پوشاك . ثبت موضوع فعاليت تعاونى مذكور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
2 - مــدت فعاليــت تعاونــى : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 3 - مركــز اصلــى : اســتان همــدان، شهرســتان كبودرآهنــگ، بخــش مركــزى، دهســتان سبزدشــت، روســتا نيــروگاه برق 

شــهيد مفتــح، محلــه نيــروگاه، جــاده (فوالد ويــان) جــاده (ســاوه)، پــالك 0 ، طبقــه همكــف كدپســتى 6553119158  -
 4- ســرمايه تعاونــى : مبلــغ 10500000 ريــال منقســم بــه 21 ســهم 500000 ريالــى بانــام عــادى كــه مبلــغ 3500000 ريــال آن توســط موسســين طــى گواهــى بانكــى مــورخ 14/05/1398 

نــزد بانــك توســعه تعــاون شــعبه كبودرآهنــگ بــا كــد(3706) پرداخــت گرديــد و مابقــى ســرمايه در تعهــد صاحبــان ســهام مــى باشــد. 
5 - نخســتين مديــران : آقــاى صلواتعلــى نجــارى باكدملــى 4030189962 بــه ســمت رئيــس هيــأت مديــره، آقــاى مصطفــى ســلطانى باكدملــى 4030197078 بــه ســمت نايــب رئيــس 
هيــأت مديــره، خانــم طوبــى ســلطانى باكدملــى 4030199483 بــه ســمت عضــو و منشــى هيــأت مديــره همگــى اعضــاى اصلــى و خانــم ليــال نجــارى باكدملــى 4020333076 و آقــاى 

ســيف الــه ســلطانى بملــى 4031936117 بــه ســمت اعضــاى علــى البــدل هيــأت مديــره همگــى بــراى مــدت 3 ســال انتخــاب گرديدنــد.
 6 - آقاى ايرج لطفى اقبال به شماره ملى 3871804355 ( خارج از هيأت مديره) به سمت مديرعامل براى مدت 3 سال انتخاب گرديد.

ــره  ــا دو نفــر از اعضــاى هيــأت مدي ــا امضــاى يــك ي ــرات واوراق بهــادار ب ــدگان حــق امضــاء : كليــه قراردادهــا و اسنادرســمى وتعهــدآور بانكــى از قبيــل چــك، ســفته، ب  7 - دارن
صلواتعلــى نجــارى (رئيــس هيــأت مديــره ) و در غيــاب ايشــان آقــاى مصطفــى ســلطانى(نايب رئيــس هيــأت مديــره) بــه اتفــاق آقــاى ايــرج لطفــى اقبــال مديرعامــل و مهــر تعاونــى 

داراى اعتبــار اســت و اوراق عــادى و نامــه هــا بــا امضــاى آقــاى ايــرج لطفــى اقبــال (باذكرســمت) ومهرتعاونــى معتبرخواهــد بــود. 
8 - بازرســان : خانمهــا ســحر شــاكرى باكدملــى 4032185107 بــه ســمت بــازرس اصلــى و پريســا نجــارى باكدملــى 4020259496 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل هــر يــك بــراى مــدت 

يــك ســال مالــى انتخــاب گرديدنــد. 
ــه اســتناد مجــوز شــماره 1874/ 26مــورخ  9 - روزنامــه همــدان پيــام جهــت درج تصميمــات و آگهــى هــاى تعاونــى تعييــن گرديــد. 10 - اختيــارات مديرعامــل : طبــق اساســنامه ب

ــده اســت.  ــاه اجتماعــى شهرســتان كبودرآهنــگ آگهــى گردي ــاون كار و رف 1398/5/22 اداره تع
(644340)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى كبودر آهنگ 

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

باران پاييزى 879 نفر را در آبادان و خرمشهر راهى 
بيمارستان كرد

 نخســتين باران پاييزى در شــهرهاى آبادان و خرمشهر 879 نفر را به دليل عارضه 
تنفســى راهى بيمارستان كرد.معاون درمان دانشكده علوم پزشكى آبادان گفت: در پى 
بارندگى هاى اخير تعداد 879 نفر با شكايت تنگى نفس و عارضه تنفسى متاثر از بارش 
باران به بيمارستان هاى فعال در محدوده دانشكده علوم پزشكى آبادان مراجعه كردند.

حجت اله جانبى افزود: از اين تعداد817 نفر به صورت ســرپايى درمان شــدند و 62 
نفر نيز براى پيگيرى بيشتر بسترى شدند.وى گفت: به افرادى كه سابقه مشكل تنفسى 
دارند، توصيه مى شود داروهاى خود را زير نظر پزشك به صورت مرتب مصرف كنند 

و به دنبال بارندگى از خارج شدن از منزل و بازكردن پنجره ها خوددارى كنند.

خدمات غيرحضورى سازمان تامين اجتماعى با تلفن 
همراه توسعه يافت

 مديــر كل دفتر فنــاورى اطالعات ســازمان تامين اجتماعى از توســعه خدمات 
غيرحضورى اين سازمان از طريق بستر USSD به سرشماره #1420*4* خبر داد و 
گفت: اين خدمات براى تمام مخاطبان سازمان تامين اجتماعى متشكل از بيمه شدگان، 
مستمرى بگيران و كارفرمايان، قابل بهره بردارى است.USSD يك روش ارسال پيام 
در شبكه تلفن همراه يا همان شبكه GSM و به معنى شماره هايى مثل *x# است كه 
امروزه كاربرد بسيارى را دارد كه مى توان عمليات انتقال وجه، اعالم موجودى، خريد 
شارژ از اپراتورهاى مختلف، پرداخت قبوض، خريد بسته هاى اينترنت از اپراتورهاى 

مختلف و كمك هاى خيرخواهانه را از اين طريق انجام داد.

توليد پروتزهاى استاندارد 
در كشور بايد افزايش يابد

 شركت هاى داخلى بايد توليد پروتز را بر اساس استانداردهاى بين المللى افزايش 
دهند و اين انجمن نيز تالش مى كند اســتاندارد خاصى براى براى مصرف پروتز بين 

بيماران تدوين كند.
عضو هيأت مديره انجمن ارتوپدى ايران گفت: در شــرايط كنونى در زمينه وسايل و 
تجهيزات پروتز وارداتى در كشــور كمبودى وجود  نــدارد و هنوز اين تجهيزات از 

كشورهاى آمريكا، انگليس و اروپا وارد مى شود.
به گزارش ايرنا، عادل ابراهيم پور، اضافه كرد: اكنون وسايل و تجهيزات ارتوپدى توليد 

داخل و وارداتى نياز كشور را تامين مى كنند.

به مناسبت روز نوجوان و بسيج دانش آموزى
8آبان روزى كه فهميدگى نوجوانان ايران 

جاودانه شد
 آبان 1359 محمدحســين فهميده، نوجوان بسيجى به درجه رفيع 
شهادت نائل آمد. به همين مناسبت، هشــتم آبان ماه تحت عنوان «روز 

نوجوان» و «روز بسيج دانش آموزى» نام گذارى شده است.
محمدحسين فهميده، سال 1346ش در قم زاده شد و در محيطى مذهبى 
و خانواده اى متدين پرورش يافت. در آستانه انقالب اسالمى به واسطه 
حــوادث آن دوران، روح وى نيز مانند ميليون ها جوان و نوجوان ديگر 
كشــور دچار تحوالت عظيمى شد و شيفته حضرت امام خمينى (ره) 

گرديد.
هنوز مدت زيادى از حضور محمدحسين در جبهه هاى نور عليه ظلمت 
نگذشــته بود كه با بستن نارنجك به كمر خود، زير تانك دشمن بعثى 
رفت و ضمن انهدام تانك دشــمن، خود نيز به شــهادت رسيد. شهيد 
فهميده با اين عمل شجاعانه، برگ سرخ ديگرى بر تاريخ حماسهگونه 

جنگ تحميلى افزود و نام خود را جاودانه ساخت.
ماجرا از اين قرار بود كه محمدحســين به اتفاق دوســت شهيدش - 
محمدرضا شمس - در يك سنگر قرار داشتند كه طى هجوم عراقى ها، 
محاصره مى شــوند. محمدرضا زخمى مى شــود و حسين با سختى و 
زحمت زياد او را به پشت خط مى رساند و به جايگاه قبلى خود بازگشته 
و مشاهده مى كند كه پنج تانك عراقى به طرف رزمندگان اسالم هجوم 

آورده و درصدد محاصره و قتل عام آنان اند.
محمدحسين درحالى كه تعدادى نارنجك به كمر خود بسته بود به طرف 
تانك ها حركت مى كند. تيرى به پاى او مى خورد و در   همان حال، موفق 
مى شــود كه خود را به تانك پيش رو رسانده و با استفاده از نارنجك، 
آن را منفجر كند. دشمن در اين حال تصور مى كند كه حمله اى صورت 
گرفته و با ســرعت تانك ها را   رها كرده و فرار مى كند؛ درنتيجه، حلقه 
محاصره شكسته مى شود و پس از مدتى، نيروهاى كمكى نيز مى رسند و 

آن قسمت را از وجود متجاوزين پاك سازى مى كنند.

بيگانگى نوجوانان با
ابرقهرمان هاى هم سنشان در جنگ

 حســين جان، در هر مدرســه اى كه رفتيم نگاره  چهره كودكانه ات 
پيش از ما روى ديوار مدرســه بود ما بــازى مى كرديم و تو آنجا روى 
ديوار نارنجك به كمر بســته در مقابل يك تانك ســياه رنگ وحشى 
ايستاده بودى با همان تصويرى كه گاهى از ديوارها بيرون مى زد و روى 
پيك هاى نوروزى دفتر مشــق، براى نسلى كه تنها از تو نامت را شنيده 

بود آينده را درر مبهم ترين تصوير ها پيدا مى كرد.
هر وقت دفترها را مى بســتيم تو پشــت اكثر آنها با آن نگاه پرنفوذ و 
كودكانه اى حاضر مى شدى كه از انتظار خبر مى داد انگار اين سرنوشت 
تكه پاره شدن زير تانك، اين مردانگى برخاسته از غيرتت، پشت تمام 
كتاب ها و مشــق ها چيزهايى ديده بود تا ما مشق كنيم آينده اى را كه با 

رگ ها و خون تو و دوستانت ساخته شده بود.
حســين جان، اى پسرك هميشــه فهميده در قصه هاى جنگ، چگونه 
مى شود قصه نارنجك هاى بسته شده به دور كمربندى تو كه سنگينى اش 
بى رحمانه بر كل وزن بدنت بيشتر بود را طورى بازگو كرد كه باورپذير 

باشد.
اربابان قصه پردازى  عاشق نمادپرورى هستند اما تو با آنها چهره پرفروغ 
از شــجاعت از هر نمادى بيرون زدى، آنجا كه امام انقالبمان درباره تو 
مى گويد: رهبر ما آن طفل سيزده ساله اى است كه با قلب كوچك خود كه 
ارزشش از صدها زبان و قلم بزرگ تر است با نارنجك، خود را زير تانك 

دشمن  انداخت و آن را منهدم كرد و خود نيز شربت شهادت نوشيد.
و چــه توصيفى مى تواند باالتر از اين باشــد كــه مردانگى تو در اوج 
نوجوانى، رهبرى را پيوند خود كند تا سال ها و نسل ها بعد هر كودكى 

مشق غيرت كرد با نام تو با سرفصل هاى شهادت آشنا شود.
راستى از دوستانت حسن و بهرام هم بى خبر نيستم اما چه حيف كه از 

زندگى تو و هم نسالن تو تنها يك نام و يك تصوير بيشتر نمى دانيم.
افسوس و صدافســوس كه با پايان دوران مدرسه دفتر فهميدگى تو و 
دوستانت براى دانش آموزان اين روزها كمى تا قسمتى بسته مى شود چرا 
كه هيچ نرم افزار و هيچ بازى كامپيوترى تصوير تو را در ذهنشــان ثبت 
دوباره و چند باره نكرده تا تو در دفتر قهرمانى روزهايش جاودانه شوى، 
چرا كه مسئوالن و مدعيان فرهنگ ما اين ايام خسته تر از آن هستند كه 
بتوانند ايده پذير حركت هاى نو و جديدى براى پرورش چهره هايى چون 
تو باشــند، فهميدگى انگار بعد از تو هم زير تانك  ناآگاهى جان باخت 
تا هم سن و سال هاى امروزى تو كمتر بدانند بهنام، حسن و حسين كه 

بودند و چه كردند؟

سوت ورزشى: موتوراستقالل گرم شد 
 با بنزين سهميه اى يا آزاد؟؟

جمهورى اسالمى: مى خواهند تعطيالت را به 128 روز برسانند 
 به هوش باشيد ايران ركورد تعطيالت را مى شكند

همشهرى: بازگشت كالس هاى شلوغ
   افزايش جمعيت رونق گرفت

همدان پيام: ضوابط حجاب در شوراى انقالب فرهنگى 
 عجب!

اطالعات: رئيس كل بانك مركزى: بازار ارز در شرايط ثبات و آرامش 
است 

 در كل اقتصاد ايران در گل و بلبل به سر مى برد!!
ايسنا: چه كسانى مى توانند در طرح ملى مسكن ثبت نام كنند؟

 كسانى كه پارتى دارن 
پيروزى: داستان طرح هاى اقتصادى بى بازده 

 به قصه هاى شب هاى زمستان يكى اضافه شد 
جمهورى اســالمى: تا كى مى خواهيد به اين خودروسازى بى برنامه  

ادامه دهيد؟
 تا وقتى كه پرايد بشه ماشين لوكس 

همدان پيام: مشاركت مردمى ضامن اجراى موفق تفكيك پسماند از مبدأ
 كاش مسئوالن هم به اين جديت به حرف مردم بها بدن 

همدان پيام: كركره دكان هاى انتخاباتى باال رفت 
  مى خوان نيرو استخدام كنن كجاى كارى!

آفتاب: بــازى با جان كودكان با احــداث دكل مخابراتى در نزديكى 
مدارس 

  دانش آموزان در تير رس مخابرات
شرق: شفافيت راه بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم

 آبى ريخته اى كه با هزينه سنگين جمع مى شود 
جام جم: راه هاى اخراج نفت از بودجه 99

 آزادراه هم داره؟ 
همدان پيام: حركت كند احزاب استان 

 بنزين گرون با دوچرخه تردد مى كنن

چگونه از هدر رفت آب باران در شهرها 
جلوگيرى كنيم؟

 بر اساس آمار وزارت نيرو ساالنه در كشور 413 ميليارد متر مكعب 
بارش داريم كه از اين مقدار 120 تا 130 ميليارد متر مكعب بهره بردارى 
مى شود و بقيه بارش ها به صورت تبخير يا هرزآب هدر مى رود. باتوجه 
به مشكالت كم آبى و خشكسالى در كشــور مى توان با اجراى برخى 
راهكارها از جمله مديريت بارش  در مناطق شهرى از هدر رفت مقدار 
زيادى از آب جلوگيرى كرد. به گزارش ايسنا، آب گرفتگى معابر از جمله 
مشــكالت برخى شهرهاى كشور هنگام بارش باران است. بسيار ديده 
شده است كه با چند ساعت بارش متناوب باران عبور و مرور در شهرها 
با اختالل مواجه شده است اين درحاليست كه با رعايت برخى نكات 
شهرسازى مى توان ضمن برطرف كردن اين مشكل و حتى جلوگيرى 
از بروز سيالب، از هدر رفت آب در كشور جلوگيرى كرد. در ادامه به 

هفت راهكار براى مديريت بارش در مناطق شهرى اشاره شده است.
■ استحصال آب باران در طراحى هاى شهرى دو بخش دارد كه عبارتند 
از استحصال آب باران در پشت بام هاى منازل و استحصال آب باران در 

خيابان هاى شهر.
■ متاسفانه امروزه آب باران پشت بام منازل توسط ناودان ها به كوچه ها 
و چاه هاى فاضالب ريخته مى شود درحالى كه مى توان با استحصال آب 
باران در پشــت بام ها از آن براى آبيــارى باغچه ها و اقداماتى به غير از 
شست وشوهاى بهداشتى استفاده كنيم همچنين مى توان فلش تانك هاى 

منازل را با اين آب  پر كنيم.
■ براى جمع آورى آب باران از بام خانه ها مى توان آب را از طريق يك 

لوله به منبع انتقال داد سپس از آن استفاده كرد.
■ جمع آورى آب باران از پشت بام ها در فضاهاى سنتى كشور ما وجود 
داشت. براى مثال روستايى در استان گلستان وجود دارد كه ساكنان آن از 

گذشته آب باران را جمع آورى و از آن استفاده مى كردند.
■ براى جمع آورى آب باران از مناطق شهرى مى توان آن را به كانال هاى 
كنار خيابان و پاركينگ هاى عمومى هدايت و از آن براى آبيارى فضاى 

سبز استفاده كرد.

t

تشكر و اعتذار

از طرف خانواده سيدمجيد جعفرپور

من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق
با نهايت احترام، با عرض سپاس بدينوسيله مراتب قدردانى و تشكر خود را از يكايك شما سروران،  
دوستان،  آشنايان، بستگان و مسئوالن ارجمند به ويژه مديركل عزيز و كاركنان شريف و رئيس پليس 
محترم راه آهن همدان كه در مراسم تشييع، تدفين، مجالس ترحيم و يادبود پدر عزيزم شركت 
نموده و با ابراز همدردى موجب تسلى خاطرمان گرديد، صميمانه تقدير و سپاسگذارى مى نماييم. 
از اينكه به علت تالمات روحى توفيق تشكر حضورى ممكن نيست، قلبًا پوزش مى طلبم و اميدوارم 

خداوند بزرگ خير و شادى به شما عزيزان عطا فرمايد.

 پدافند غيرعامــل از مهم ترين 
رويكردهــا و راهبردها در حوزه 
مديريت بحران شــهرى مى باشد، 
ايمنى و امنيــت از ديرباز تاكنون 
مديريــت  و  برنامه ريــزى  در 
سكونتگاه هاى شهرى مورد توجه 

بوده است. 
با نگاهــى به ســاختار و فضاى 
سياســى موجــود و پارادايم هاى 
فضاهاى شــهرى الزم  نظامى در 
بهنظر ميرســد تا در بستر نگاهى 
جامــع، اقدامــات سيســتم دفاع 
گيرد  قرار  توجــه  مورد  غيرعامل 
تــا افزايش توان و اقتــدار نظام و 
كالبدى  آسيب پذيرى هاى  كاهش 
و انســانى از تجاوزات احتمالى، 

امكان وقوع يابد. 
در اين ميان، پدافند غيرعامل را نيز مجموعه 
اقدامات غيرمســلحانهاى ميدانند كه موجب 
انســانى،  نيــروى  آســيب پذيرى  كاهــش 
ســاختمان ها و تأسيسات شهرى و تجهيزات 
و شــريان هاى شــهرى و منطقهاى در مقابل 

عمليات خصمانه و مخرب دشمن ميگردد. 
در اين راســتا، بررســى پدافنــد غيرعامل و 
تحقق يكپارچگى،  شناســايى عوامل مؤثر بر 
يكپارچگــى و تفرق در مديريت شــهرى و 

پدافند غيرعامل ضرورى است.
مديــركل پدافند غيرعامل اســتان همدان به 
مناســبت هفته پدافند غيرعامــل گفت: طرح 
پدافند شــهرى همدان با بيــش از 70 درصد 
پيشرفت در حال اجراســت كه 122 ميليون 

تومان براى آن در نظر گرفته شده است.
حميد خاورزمينــى با بيان اينكــه همزمانى 
مناســبت هاى مذهبى طى ســال هاى گذشته 
برگزارى هفته پدافند غيرعامل در تاريخ هاى 
متفاوتى باشــد، افزود: امسال برنامه هاى اين 

هفته از امروز تا 14 آبــان ماه برگزار خواهد 
شد.

وى با بيــان اينكــه هفته پدافنــد غيرعامل 
براى تعميق و نمادســازى و آشــنايى بيشتر 
با اين موضوع اســتفاده مى شــود گفت: در 
اجراى برنامه ها طى ايــن هفته بايد موضوع 
فرهنگ ســازى كه مدتى به فراموشى سپرده 

شده است؛ بازآفرينى شود.
وى بيان كرد: با فرهنگ ســازى در خصوص 
پدافنــد غيرعامل بايد در مقابــل تهديدها و 
خطرات احتمالى تاب آورى داشته باشيم؛ زيرا 
انسان از ابتداى خلقت به عنوان يك موجود 
زنده با تهديداتــى مواجه بوده كه به صورت 
مسلحانه و غيرمسلحانه از خود دفاع مى كرده 

است.
وى در پاســخ به اين ســوال كه آيــا پدافند 
غيرعامل نقشــى در اقدام براى پيشگيرى از 
وقوع آبگرفتگى كه اين روزهاى شــهر دارد، 
تصريح كرد: آبگرفتگى جزو شــرح وظايف 
اين اداره كل نيســت و بــه مديريت بحران 

مرتبط اســت اما اگــر زيرســاختى در اين 
خصوص مورد تهديد قرار گيرد الزم اســت 
قبل از آن تمهيداتى از سوى پدافند غيرعامل 

انديشيده شود.
وى با بيان اينكه در حوزه آتش ســوزى هاى 
ســهوى و عمدى با ورود آتش نشــانى يك 
اولويت اساســى براى پدافنــد غيرعامل در 
همدان تعريف شده اســت، بيان كرد: مراكز 
عمومى و دولتى مشكل دار در اين خصوص 
شناســايى و مــوارد براى حــل موضوعات 

مختلف به آن ها گزارش شده است.
وى بــا بيان اينكه تعــداد جوانان عالقمند به 
فعاليت در اين بخش باال است، افزود: اشتياق 
در بين جوانان براى فعاليت در حوزه پدافند 
غير عامل باال است كه به منظور قانونى شدن 
توصيه به تشكيل يك ســمن با هدف ورود 
به بحث هاى پدافند غيرعامل داريم كه محور 

اصلى اهدا آن آنها آموزش باشد.
وى همچنيــن تأكيد كــرد: مســئله پدافند 
غيرعامل كامًال ملى اســت و هر مشكلى در 

اين حوزه باشد موظف به رسيدگى 
آنها هســتيم تا استان و شهر امنى 

داشته باشيم.
خصــوص  در  ادامــه  در  وى 
پدافندغيرعامل  هفتــه  برنامه هاى 
يادآور شد: نشست فنى با حضور 
كشور،  پدافند  سازمان  فنى  معاون 
فرماندراان،  و  بخشداران  استاندار، 
معاونان فنى و كارگروه هاى فنى با 

جنبه آموزشى برگزار خواهد شد.
وى خاطرنشــان كرد: كارگروه ها 
و دســتگاه ها در برنامه ها 17 نوع 
رزمايــش را طراحــى كرده اند و 
تا ســه روز بعد از ايــن هفته نيز 

برنامه ها ادامه دارد.
خاورزمينــى در خصــوص طرح 
پدافند شــهرى نيز گفت: طرح پدافند شهرى 
همدان با بيش از 70 درصد پيشرفت در حال 
اجراســت كه اعتبار 122 ميليون تومانى براى 

آن در نظر گرفته شده است.
وى با بيان اينكــه در اين طرح ابتدا دارايى ها 
و تهديــدات در نقاط مختلف شناســايى و 
راهكارها توسط دانشــگاه امام حسن(ع) به 
عنوان مشاور طرح ارائه مى شود تصريح كرد: 
اميدواريم طرح پدافند شهرى و طرح پدافند 

استان تا پايان سال انجام شود.
مديركل پدافند غيرعامل استان همدان افزود: 
طرح پدافند اســتان نيز با 37 درصد پيشرفت 
در حال انجام اســت و اعتبــار 180 ميليون 

تومانى براى آن در نظر گرفته شده است.
وى با تأكيد بر اينكه كارهاى آموزشــى نبايد 
براى مــردم  نگران كننده باشــد بيــان كرد: 
آموزش ها بايد احساس امنيت به مردم بدهد؛ 
در بحث پدافند آموزش بايد قبل از دبستان و 

همراه با آموزش خانواده ها باشد.

اجراى بيش از 17 رزمايش در هفته پدافند غير عامل

افزايش 70 درصدى 
طرح پدافند شهرى در همدان

بيمه رايگان سالمت 
با بررسى دارايى 
افراد اجرا مى شود

 طرح بيمــه اجبارى و رايگان ســالمت 
ايرانيان با بررسى درآمد و دارايى افراد از هفته 

آينده اجرا مى شود.
به گــزارش ايرنا، مدير عامل بيمه ســالمت 
افــزود: با اجراى برنامــه، افراد متقاضى بيمه 
رايگان سالمت كه دهك اول تا سوم هستند 
و درآمدشان كمتر از 40 درصد حداقل حقوق 
است، تحت پوشــش خدمات رايگان بيمه 

سالمت قرار مى گيرند.
طاهر موهبتى گفت: بر اين اساس افرادى كه 
درآمدشان بين 40 درصد تا 100درصد حداقل 
حقوق باشــد از 50 درصد تخفيف حق بيمه 

برخوردار مى شوند.
وى ادامــه داد: افراد براى اجراى بيمه رايگان 
ســالمت مى توانند به ســايت سازمان بيمه 
سالمت يا پيشــخوان دولت مراجعه كنند و 
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با بررسى 
امــوال،  دارايى و درآمد آنان،  دهك متقاضى 

را به ســازمان بيمه اعالم مى كند و مشخص 
مى شود كه فرد آيا مشــمول يارانه دولت و 
بيمه رايگان قرار مى گيرد يا بايد حق بيمه را 

پرداخت كند.
وى اضافه كرد: اين ســازمان هيچ وظيفه اى 
در بررسى اطالعات بانكى و اموال افراد ندارد 
و آزمون وسع و بررسى اموال و دارايى افراد 
توســط وزارت تعاون،  كار و رفاه احتماعى 
انجام مى شود و به سازمان بيمه سالمت اعالم 

مى شود.
موهبتى گفت: هم اكنــون 85 درصد از بيمه 
شدگان ســازمان بيمه سالمت كه حدود 34
ميليون نفر هســتند تحت پوشــش رايگان 
بيمه سالمت هستند و با برنامه بيمه اجبارى 
ســالمت عده اى از اين افراد بايد براى بيمه 

سالمت پول بپردازند.
موهبتى افزود: بر اســاس آييــن نامه طرح 
بيمه اجبارى ســالمت كه از 13 آبان اجرا مى 
شــود وزارت رفاه با اجازه خود افراد كه در 
سامانه ثيت نام بيمه اعالم مى شود،  اموال و 
دارايى افراد را از طريق بانك مركزى، سازمان 
ثبت اسناد و امالك كشــور، نيروى انتظامى 
و ســازمان ثبت احوال اســتعالم مى كند و 
دهك افراد مشــخص شده و به سازمان بيمه 

ســالمت اعالم مى شود.وى گفت: با اجراى 
طرح جديد بيمه اجبارى سالمت به جز موارد 
اورژانسى هيچ فردى روى تخت بيمارستان 
بيمه نمى شود و از زمان ثبت نام و درخواست 
بيمه سالمت يك دوره 10 روزه انتظار در نظر 
گرفته مى شود و بعد از آن افراد تحت پوشش 

بيمه سالمت قرار مى گيرند.
موهبتى اضافه كرد: دفترچه بيمه سالمت در 
بيمارستان هاى دولتى و بر اساس تعرفه هاى 
دولتى هزينه هاى بيماران را پوشش مى دهد و 
پوشش در بخش خصوصى يا داروهاى برند 
مشمول اين بيمه نيست و بنده اينكه دفترچه 
بيمه ســالمت اعتبار نــدارد را رد مى كنم.

مدير عامل سازمان بيمه سالمت اضافه كرد: 
هم اكنون دو هــزار و 450 قلم دارو، 4800

خدمت پزشــكى و 48 هزار لوازم پزشكى با 
تعرفه دولتى تحت پوشش بيمه سالمت قرار 

مى گيرند.
وى افزود: پوشــش بيمه سالمت به ويژه در 
مورد بيماران صعب العالج و مزمن مى تواند 
خــط فقر را تغيير دهد و از فقير شــدن عده 
زيادى از مردم و افزايش هزينه هاى فقرزا و 

تحمل ناپذير سالمت بكاهد.
موهبتى اضافه كرد: ممكن اســت با اجراى 

طرح بيمه اجبارى ســالمت با توجه به اينكه 
بيشــتر خدمات بخش دولتى پوشــش داده 
مى شود ليست انتظار در بيمارستان ها ايجاد 
شود اما در 35 كشور دنيا از جمله كشورهاى 
پيشــرفته اى مانند نروژ،  فنالند،  دانمارك و 
انگليس نيز ليســت انتظار 100 روزه و بيشتر  
براى دريافــت خدمات غير اورژانســى در 

بيمارستان ها وجود دارد.
مديرعامل سازمان بيمه سالمت گفت: در تمام 
دنيا حمايت بيمه براساس تعرفه هاى مصوب 
انجام مى شــود در ايران نيز به طورمثال 70

درصد هزينه هاى سرپايى و داروهاى ايرانى 
و غير برند كه در فهرست فارماكوپه باشند را 
بيمه پايه پرداخت مى كند اما داروهاى برند و 
خارج از فارماكوپه و نسخه هايى كه بيش از 
30 قلم داروى تجويزى دارند تحت پوشش 

بيمه نيست.
موهبتى گفت: پوشش بيمه اجبارى سالمت 
و كاهــش بيمه شــدگان رايــگان ربطى به 
پرداخــت يارانه به افراد و خانواده ها ندارد و 
مسير مستقلى را طى مى كند و خواهش ما از 
مردم اين اســت كه از 13 آبان براى استفاده 
از مزاياى اين طرح عجله نكنند زيرا تا 6 ماه 

آينده فرصت هست.
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4 تيم مدعى قهرمانى در ليگ يك استان 
 هفته چهارم مســابقات ليگ دسته اول قهرمانى باشگاه هاى استان 

گراميداشت شهيد محمدحسين بشيرى با انجام 3 بازى دنبال شد.
در اين هفته دو ديدار در اللجين برگزار شــد در يكى از اين ديدارها 
تيم صنايع دستى اين شهر ميزبان رادمردان سامن بود كه در اين بازى 
بازيكنان صنايع با ارائه فوتبالى برتر و پرگل موفق شدند 7 بر يك تيم 
رادمردان را با شكســت سنگينى بدرقه كنند. صنايع با اين پيروزى به 
رده دوم جدول صعود كرد و خود را به عنوان مدعى قهرمانى معرفى 
نمود تيم رادمردان نيز على رغم اين شكســت 6 امتيازى باقى ماند تا 

همچنان در جمع مدعيان باشد.
ديگر تيم اللجين تيم مهر اين هفته ميزبان صدرنشــين رقابت ها آراد 
جورقان بود كه در ورزشگاه شيرودى اين شهر در يك بازى پرگل به 
تساوى 3 بر 3 رسيد تا ضمن متوقف كردن مدعى قهرمانى، خود نيز 
پس از دو شكست مزه نخستين امتياز را بچشد. در اين ديدار تيم مهر 
آغازى طوفانى داشت و خيلى زود به گل برترى رسيد محمد اسدى 

مهاجم اين تيم دوبار در دقايق 12 و 24 تيم مهر را پيش انداخت.
تيم آراد با هدايت سليمانى سالمند كه غافلگير شده بود خود را نباخت 
و با سود بردن از تجربه مربى كهنه كار خود و بازيكنان با تجربه خيلى 
زود به بازى برگشت و در همان نيمه اول كاميك زد و بازى باخته را 
در به برد تبديل كرد. مهاجم كهنه كار و با تجربه اين تيم صالح ترابى در 
دقايق 25 و 35 دوبار موفق به گلزنى شد و بازى را به تساوى كشاند 
اما اين پايان كار نبود و رضا قاسمى در دقيقه 39 سومين گل را به ثمر 
رساند تا آراد جورقان نيمه اول را با برترى سپرى كند در اين نيمه دو 
تيم فوتبال تهاجمى و پرگلى را به نمايش گذاشــتند كه حاصل آن 5

گل بود كه سهم تيم ميهمان 3 گل بود.
در نيمه دوم تيم آراد بيشــتر به حفظ نتيجه روى آورد اما تيم ميزبان 
كه چيزى براى از دست دادن نداشت بر شدت حمالت خود افزود و 
سرانجام موفق شد در دقيقه 84 بازى توسط سيدسجاد سرمدى به گل 
تساوى دست يابد تا نخستين امتياز خود را در ليگ تجربه كند تيم آراد 
جورقان نيز على رغم اين تساوى با 7 امتياز در صدر جدول باقى ماند.

تيم فوتبال اتحاد جوان همــدان كه با هدايت عبدالرضا رضايى يكى 
از مدعيان قهرمانى مى باشــد در اين هفته ميزبان عقاب اسدآباد بود. 

در اين ديدار عقاب خيلى زود به پرواز درآمد و در همان دقيقه ســوم 
بازى توســط رضا بلندى به گل برترى دست يافت. شاگردان رضايى 
كه انتظار دريافت اين گل را نداشتند خيلى زود نبض بازى را در دست 
گرفتند و با يك كاميك جالب در همان نيمه اول كار را تمام كردند و 

از شكست يك پيروزى شيرين ساختند.
براى اتحاد جوان ابتدا حسين عارفى در دقيقه 11 بازى اقدام به گلزنى 
كرد و ســپس در آخرين ثانيه هاى وقت اول ســهيل نورى سپهر گل 

برترى را به ثمر رساند.
در نيمه دوم تالش دو تيم چنگى بر دل نزد و بازى با همان نتيجه دو 

بر يك به سود اتحاد جوان خاتمه يافت.
در رقابت هاى ليگ دســته اول تيم آراد جورقــان از 3 بازى 7 امتيار 
دارد و بــه تنهايى به صدر جدول رده بندى تكيه زده اســت اما 3 تيم 
6 امتيازى در كمين لغزش آراد ايستاده اند صنايع دستى اللجين، اتحاد 
جوان همدان و رادمردان ســامن از ديگر مدعيان هستند كه تيم اتحاد 

جوان با دو بازى شرايط بهترى در جدول دارد.
ايــن رقابت ها اين هفته پنجشــنبه نهم آبان ماه با انجــام 3 بازى در 
شــهرهاى بهار، ســامن و همدان دنبال مى شــود. تيــم فوتبال آراد 
صدرنشــين در ورزشگاه شهيد شمســى پور ميزبان تيم صنايع دستى 
اللجيــن خواهد بود. دو تيم اول و دوم جدول در اين مســابقه بازى 

نزديك و حساسى را مقابل هم خواهند داشت.
تيم فوتبال رادمردان ســامن در ورزشگاه مالك اشتر اين شهر از ديگر 
مدعى قهرمانى اتحاد جوان پذيرايى مى كند و ســرانجام در ورزشگاه 
جوانان بهار تيم بدون امتياز و قعرنشــين باباعلــى ميزبان ديگر تيم 
قعرنشين مهر اللجين است اين ديدار جدال فانوس به دستان خواهد 

بود.

آغاز ليگ برتر فوتسال استان
 فصل جديد ليگ برتر فوتسال همدان براى كسب سهميه حضور 
در رقابت هاى كشــورى با برترى مدعيان در شــهرهاى مختلف اين 

استان آغاز شد.
در هفته نخســت اين رقابت ها فاتح اســدآباد موفق شد با نتيجه 2 بر 
يك فتح كبودراهنگ را با شكســت بدرقه كند. گرين كشاورز نهاوند 
3 بــر 2 برابر وحدت مالير تن به شكســت داد و ســروش مالير با 
همين نتيجه ميثاق اسدآباد را مغلوب ساخت. اين رقابت ها به صورت 
رفت وبرگشت برگزار مى شود وقهرمان آن جواز حضور در پيكارهاى 

فوتسال منطقه اى كشور را كسب خواهد كرد..

شهردارى -اكباتان فينال 15 ساله ها
 هفته چهارم مسابقات فوتبال زير 15 ساله هاى همدان گراميداشت 
شهيد حسين سپهر با انجام دو بازى پيگيرى شد و تيم هاى اكباتان و 

شهيد امينى مقابل حريفان خود به پيروزى رسيدند.
در هفته گذشــته تيم اكباتان مقابل تيم ضعيف شــاهين با 3 گل به 
پيروزى رســيد تا خود را به عنوان مدعى قهرمانى معرفى كند. تيم 
شــهردارى همدان كه تيم بدون شكست دور رفت بود در نخستين 
هفته از دور برگشت مقابل تيم شهيد امينى غافلگير شد و سه بر يك 
تن به شكست داد تا حساسيت در جدول رده بندى باال برود. پس از 
گذشت 4 هفته دو تيم اكباتان و شهردارى 9 امتيازى هستند و بخت 

شماره يك قهرمانى به شمار مى روند.
در هفته پنجم ايــن رقابت ها فردا دو بازى برگزار مى شــود كه در 
حســاس ترين ديدار دو تيم 9 امتيازى شهردارى و اكباتان به مصاف 

هم مى روند.
ايــن ديــدار يــك بــازى فينــال گوتــه خواهــد بــود كــه تيــم پيــروز 
تــا حــدودى بــه جــام قهرمانــى نزديــك خواهــد شــد امــا تســاوى 
در ايــن بــازى مســابقات را تــا هفتــه پايانــى گــرم نگــه خواهنــد 
داشــت. در ديگــر ديــدار ايــن گــروه شــهيد امينــى 6 امتيــازى كــه 
هفتــه گذشــته دســت بــه كار بزرگــى زد و شــهردارى را شكســت 
ــب  ــد داد كس ــابقه خواه ــاهين مس ــاز ش ــدون امتي ــم ب ــا تي داد ب
پيــروزى در ايــن بــازى و تســاوى اكباتــان و شــهردارى اميدهــاى 
ــه  ــا هفت ــد داد ت ــش خواه ــى افزاي ــراى قهرمان ــى را ب ــهيد امين ش

پايانــى سرنوشــت جــام قهرمانــى را روشــن نمايــد.

ليگ جوانان استان در ايستگاه سوم 
 هفته دوم از مرحله دوم رقابت هاى ليگ فوتبال جوانان قهرمانى 
اســتان گراميداشت شهيد محســن حججى برگزار شد كه تيم هاى 
ياران كورش و ياوران مالير مقابل حريفان خود به پيروزى رسيدند 

و يك بازى نيز نيمه تمام ماند.
در اين هفته تيم يــاوران مالير مقابل تيم پاس با دو گل به پيروزى 
رســيد و تيم ياران كورش نيز با يك گل تيم علم و ادب همدان را 

مغلوب كرد.
دو تيــم شــهردارى مريانــج و شــهردارى همــدان نيــز در مريانــج 
ــا  ــدان ت ــهردارى هم ــه ش ــى ك ــد و در حال ــم رفتن ــه مصــاف ه ب
ــهردارى  ــم ش ــود تي ــش ب ــف پي ــك گل از حري ــا ي ــه 60 ب دقيق
ــا  ــرد ت ــرك ك ــازى را ت ــن ب ــه داورى زمي ــراض ب ــج در اعت مريان

ــا شــود. ــه انضباطــى ارج ــه كميت ــازى ب ــن ب ــده اي پرون
در ادامه اين رقابت ها امروز دو بازى انجام مى شــود تيم علم و ادب 
در همدان ميزبان ياوران مالير است و تيم ياوران كورش در نهاوند 
از تيم شــهردارى همدان پذيرايى مى كند. دو تيم پاس و شهردارى 

مريانج نيز روز دوشنبه گذشته به مصاف هم رفتند.

قضاوت برادران حيدرى در ليگ برتر 
ديدار استقالل- تراكتور 

را بيژن سوت مى زند 

 هفته نهم رقابت هاى ليگ برتر كشــور روز جمعه دهم آبان ماه در 
شهرهاى مختلف دنبال مى شود.

دپارتمان داورى فدراسيون فوتبال اسامى داوران قضاوت كننده در اين 
هفته را اعــالم كرد كه بنابراين اعالم برادران حيدرى در اين هفته در 

تبريز وسيرجان سوت مى زنند.
ديدار حســاس دو تيم اســتقالل تهران و تراكتــور تبريز جمعه در 
ورزشــگاه يادگار امام تبريز انجام مى شــود كه دپارتمان داورى بيژن 
حيدرى داور شاخص استان همدان را مأمور قضاوت اين بازى كرده 

است.
همچنين پيام حيدرى ديگر داور خوب اســتان در سيرجان قضاوت 

خواهد كرد. 
بنابر اعالم  دپارتمان داورى تيم فوتبال گل گهر سيرجان در ورزشگاه 
امام على(ع) اين شــهر ميزبان پيكان تهران است كه پيام حيدرى داور 

همدانى قضاوت اين بازى را به عهده دارد.
بــرادران حيــدرى داوران بين المللــى اســتان از داوران اليت 
كشــورمان مى باشــند كه قضاوت هاى حساسى را در ليگ برتر 

مى كنند. قضاوت 

1

2

3

4

پيشخوان

آگهى دعوت از مجاورين 
چون آقاى على زاهدى مالك ششــدانگ پالك 1فرعى از 3580 اصلى بخش يك نهاوند مى باشــد و برابر درخواست شماره 4199/ن/98 مورخ98/8/4 تقاضاى 
صدور سند تك برگى پالك فوق را از اين داره نموده  اند و برابر نامه شماره 4199/ن/98 مورخ 1398/8/4 متقاضى مدعى مى باشد كه مجاورين را نمى شناسند و 
دسترسى به مالكين ندارد، لذا به استناد كد 914 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى در خصوص تعيين طول اضالع و مساحت دار كردن اسناد مالكيت و همچنين ماده 
18 آيين نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به كليه مالكين مجاور پالك فوق الذكر ابالغ مى گردد كه در روز دوشنبه مورخ 1398/9/11 ساعت 10:00در محل 
وقوع در نهاوند جاده دهنوراه نقاره چى حضور يابند . بديهى است عدم حضور مجاورين و مالكين مشاعى مانع از انجام عمليات نقشه بردارى نمى گردد ، چنانچه 

نياز به آگهى مجدد باشد در همين روزنامه درج مى گردد.(م الف 178)
محمدعلى جليلوند رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

داورى ها در ليگ دسته دوم فوتبال كشور 
بهبود يافته است

 داورى ها در ليگ دســته دوم فوتبال كشور بهبود يافته و داوران با 
شهامت بيشترى سوت مى زنند.

ســرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان با اعالم اين مطلب با اشاره به 
پيروزى شهردارى در هفته ششــم ليگ دسته دوم فوتبال كشور اظهار 
داشت: براى ادامه موفقيت در ديدارهاى خانگى و كسب 3 امتياز برابر 
شهردارى فومن وارد ميدان شديم و از ابتدا ديدار هجومى را به نمايش 
گذاشــتيم.هادى گل محمدى افزود: حداقل در نيمه اول مى توانســتيم 

چندين گل را به ثمر  برســانيم اما در زدن ضربات آخر كمى بى دقت 
بوديم اما در دقايق پايانى نيمه اول موفق شديم يك گل به ثمر  برسانيم.

وى با اشــاره به شرايط نيمه دوم مسابقه گفت: در نيمه دوم هم از ابتدا 
بازى هجومى را انجام داديم و چندين موقعيت تك به تك خلق كرديم 
كه هــر كدام يكى پس از ديگرى از بين رفــت و در تنها موقعيتى كه 
تيم فوتبال شــهردارى فومن به روى دروازه ما خلق كرد به راحتى گل 

تساوى را دريافت كرديم.
گل محمدى خاطرنشان كرد: بعد از دريافت گل تساوى چندين تعويض 
انجام داديم تا بتوانيم گل پيروزى بخش را به ثمر برسانيم كه در نهايت 
در ثانيه هاى پايانى مســابقه و در وقت هاى اضافه توانستيم گل پيروزى 

بخش را به ثمر  برسانيم.وى با بيان اينكه اگر از موقعيت هايمان به خوبى 
استفاده مى كرديم با اختالف چند گل به پيروزى مى رسيديم، بيان كرد: 
موقعيت هاى زيادى در اين بازى خلق كرديم و شايد اگر كمى مهاجمان 
مــا در زدن ضربات آخر بى دقــت نبوديم با اختالف 5 يا 6 گل پيروز 
مى شديم.گل محمدى با اشاره به داورى اين مسابقه گفت: در اين فصل 
داورى ها در ليگ دسته دوم فوتبال كشور بسيار پيشرفت كرده و داوران 

با شهامت بيشترى سوت مى زنند.
وى افزود: در اين ديدار داور وسط قضاوت خوب و بى نقصى از خود 
به نمايش گذاشــت و اميدواريم تا پايان مسابقات شاهد قضاوت هاى 

خوبى از داوران باشيم.

مسابقات تنيس 
گراميداشت هفته 

تربيت بدنى
 هشتمين هفته مسابقات تنيس اليت 
كاپ بانوان به مناسبت گراميداشت هفته 

تربيت بدنى و ورزش برگزار شد.
هشــتمين هفته مســابقات تنيس آدينه 
اليــت كاپ بانــوان در ســال 1398 به 
ميزبانى آكادمى اليت برگزار شد و مهرو 
ميراســماعيلى و صهبا زارعى به ترتيب 
مقامهــاى اول و دوم اين مســابقات را 
كســب نموده و غزاله نجومــى و مهتا 

زارعى بطور مشترك سوم شدند.

همايش دوچرخه سوارى 
بانوان بهارى انجام شد

 بمناسبت هفته تربيت بدنى و ورزش 
همايــش دوچرخه ســوارى بانوان در 

بهاربرگزار شد .
بمناســبت هفته تربيت بدنى و ورزش 
همايش دوچرخه سوارى بانوان بهارى 
در پيست دوميدانى اداره ورزش برگزار 

گرديد .
هيأت ورزش روستايى با همكارى اداره 
ورزش و جوانــان شهرســتان همايش 
دوچرخه ســوارى بانوان بهــارى را با 
و  اســالمى  شــوراى  اعضاى  حمايت 

شهردار بهار برگزار كردند .
شــهردارى بهار با در اختيار گذاشــتن 
دوچرخه براى بانوان شهر بهار برگزارى 
اين همايش رافراهم كردند و اين همايش 

بدون حمايت آنها قابل اجرا نبود .
رياست اداره ورزش و جوانان در حاشيه 
اين همايش قول مساعد براى بهتر شدن 
ورزش همگانى بانــوان را داده و گفتند 
: بــراى بهتر شــدن وضعيــت ورزش 
صبح گاهى قرار اســت پشت سكوهاى 
ورزشگاه را براى بانوان آماده كنيم كه هم 
از آن فضا اســتفاده كنند هم براى پياده 

روى از پيست دوميدانى استفاده شود .

مسابقه آزاد تيراندازى 
با تفنگ بادى در بهار

 بمناسبت هفته تربيت بدنى و ورزش 
در شهرســتان بهار يك دوره مســابقه 

تيراندازى با تفنگ بادى برگزار شد .
مسابقه فوق در 3 گروه كاركنان ادارات ، 
بزرگساالن و نوجوانان آزاد برگزار شد . 
براى نخستين بار در شهر بهار حضور 80 
تيرانداز شور و خاصى به اين مسابقات 
داد .مرحله اول اين مســابقه در محوطه 
اداره ورزش بين 80 شــركت كننده در 
سه گروه برگزار و مرحله بعد هفته آينده 

مابين تيراندازان برگزار ميشود .

داوران كشتى در فامنين 
كنترل مى شوند 

 كالس ارتقــا و كنتــرل داوران ملى 
اســتان در مســابقات كشــتى قهرمانى 
جوانان استان در شهرستان فامنين برگزار 

مى شود.
رئيــس كميتــه داوران اســتان با اعالم 
اين خبر به همدان پيــام گفت: به دنبال 
پيشــنهاد كميته داوران كشــتى استان و 
موافقت رئيس هيأت كشــتى استان در 
خالل برگزارى مسابقات قهرمانى كشتى 
قهرمانى جوانان استان كه روزهاى 16 و 
17 آبان ماه در شهرستان فامنين برگزار 
مى شود كالس كنترل و ارتقا داوران ملى 
اســتان در كليه درجات زير نظر مدرس 

فدراسيون كشتى ايران اجرا مى شود.
داريوش چلوئيان افــزود: اين دوره از 
مسابقات با حضور تمامى داوران فعال 
سراسر اســتان برگزار مى شود و كنترل 
درجــه داوران حال و هواى خاصى را 
به كشــتى جوانان خواهد بخشيد. وى 
در پايــان با قدردانــى از رئيس هيأت 
كشتى استان يادآور شد: در راه اعتالى 
داورى اســتان و باال بــردن دانش آنها 
از هيچ كوششــى دريــغ نخواهم كرد.

مسابقات كشتى قهرمانى جوانان استان 
هفته آينده در شهرستان فامنين برگزار 

مى شود.

 مســابقات فوتبال ليگ دسته دوم كشور 
امــروز با انجام يك بــازى معوقه در مريانج 
دنبال مى شــود و تيم فوتبال پاس همدان از 

شهردارى بم پذيرايى مى كند. 
تيم پاس كه هفته گذشــته در ماهشــهر و در 
ثانيه هــاى پايانى بازى از شكســت گريخت 
و يك امتياز شيرين كســب كرد امروز براى 

كسب پيروزى قدم به ميدان مى گذارد.
پاســى ها كه به دنبال جلســه هيأت مديره 
باشــگاه و وعده و وعيــد حمايت از تيم از 
نظر روحى شارژ شــده و اميدوارند كه پس 
از بازى بخشــى از قرارداد خود را دريافت 
كنند در بازى امروز و در ورزشــگاه خانگى 
خود حاجى بابايى مريانج شــهردارى بم را 

مالقات مى كند.
پاس با كســب يك پيروزى و 4 تســاوى 7

امتيازى اســت اميدوار اســت كه با غلبه بر 
ميهمان خود تا رده ســوم جدول خود را باال 
بكشد تيم شــهردارى بم نيز 8 امتيازى است 
اين ديدار از حساســيت خاصــى برخوردار 
اســت و تيم پيروز مى تواند خود را به جمع 

مدعيان قهرمانى نزديك كند.
پاس در ماهشهر آغاز خوبى داشت و در همان 
نيمه نخست مى توانست به گل دست يابد كه 

با بدشانسى فرصت گلزنى را از دست داد.
ايــن تيم در آغاز نيمه دوم افت محسوســى 
داشــت كــه در همــان 20 دقيقه نخســت 
مى توانست حتى بيش از يك گل دريافت كند 
كه با بخت و اقبال تنها يك بار دروازه اش باز 
شد اما گرماى هواى ماهشهر به داد جمشيديان 
رســيد و در استراحت كوتاه با گوشزد نكات 
فنى، پــاس در 20 دقيقه پايانى فوتبال بهترى 
ارائه داد كه اين برترى منجر به گل تســاوى 
عرف اكبرى در وقت هاى تلف شــده شد تا 

پاس دست خالى به همدان برنگردد.
شاگردان احمد جشميديان هنوز در ديدارهاى 
خانگى مزه پيروزى را نچشيده اند و هواداران 
اين تيم بى صبرانه منتظر كســب نخســتين 

پيروزى در بازى هاى خانگى هستند.
رفته هماهنگ تر  رفته  پاس كه  سبزپوشــان 
مى شــوند و فوتبــال روانى را بــه نمايش 
مى گذارند در اين بــازى نيز با گوش دادن 
به فراميــن تاكتيكى جمشــيديان مى توانند 
هــواداران را خوشــحال كنند. ايــن تيم تا 
ثانيه هاى پايانى جنگندگى را در دستور كار 
دارد و براى كســب پيروزى تالش مى كند 

پاســى ها در آمادگى باال به ســر مى برند و 
90 دقيقــه تالش خواهند كــرد تا به نتيجه 
دلخواه برســند اين تيم از بازيكنان آماده و 
با انگيزه اى ســود مى بــرد و در نوك حمله 
با داشــتن عارف اكبرى براى گلزنى تالش 

مى كند.
حضور بازيكنانى چون مهدى نصيرى، بهزاد 
ســلطانى، ميالد داودى، عرفان فتاحى، رضا 
كاشــفى، حســين جودكى، دانيال پورايران، 
مسعود رمضانى و ايمان شيرزاد و دروازه بانى 
آماده چون محمد صــادق پور از پاس تيمى 
جنگنده ســاخته اســت و اگر امروز اســير 
حواشى بازى و ناداورى نشود كسب 3 امتياز 

دور از دسترس نيست.
احمد جمشــيديان مربى جوان و خوش فكر 
پــاس حاال با تجربــه اندوزى بــه دنبال آن 
است تا كارنامه  قابل قبولى از خود به يادگار 
بگذارد و صعود به ليگ دسته اول آرزوى همه 
هواداران فوتبال است كه جمشديان مأموريت 

به سرانجام رساندن آن را به عهده دارد.
ســرمربى تيم پاس رضايت چندانى از بازى 
بازيكنانــش نــدارد و احتمــال اينكه چند 
جابجايى در تركيب اين تيم مقابل شهردارى 

بم داشته باشد زياد است.
جمشــيديان پش از بازى امــروز عنوان كرد 
كه برخى از بازيكنــان رضايت وى را جلب 
نكرده اند و امروز بايد چند جوان را جانشين 

اين بازيكنان نمايم.
وى عمــًال به بازيكنان كم كار اخطار داده كه 
در صورت تداوم ضعف نيمكت نشين خواهند 
شد و شــايد اين حربه تلنگرى به بازى بهتر 

بازيكنان پاس همدان باشد.
تيم حريف نيز با دو برد و دو مساوى كارنامه 
قابل قبولى داشــته است اما اين تيم در بازى 
امروز كار ســختى دارد كه اميدواريم پس از 
پايان بــازى نتيجه بازى به ســود پاس رقم 
بخورد تا با اميدوارى بيشترى رقابت هاى ليگ 

را دنبال كنيم.

جدول رده بندى پيشكسوتان جام زاگرس (هفته هفتم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

615+104-743مريوان1
210-6312810شديدى همدان2
39+6231129ايالم3
19+398-63اسالم آباد4
19-356-63بيجار5
27+62131311قزوين6
66-4511-62كرمانشاه7
45-512259مالير8
34-611469ساينا سنندج9

جدول رده بندى زير 15 سال (هفته دوم) 
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

89+1168-43شهردارى 1

59+194-43اكباتان 2
46+2106-42شهيد امينى3
-17-4320--4شاهين4

جدول رده بندى جوانان(هفته دوم) 
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

26-31--22ياران كوروش نهاوند1
33+-3--11شهردارى مريانج2
33+-3--11شهردارى همدان 3
13+132-21خانه جوانان مالير4
-5-5-2--2پاس همدان5
-6-6-2--2علم و ادب همدان6

جدول رده بندى ليگ دسته اول استان (هفته چهارم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

57+105-321آراد جورقان1
56+1105-32صنايع دستى اللجين2
36+41--22اتحاد جوان همدان3
66-2511-42رادمردان سامن4
13+276-31عقاب اسد آباد5
41-1259-3مهر اللجين6
-4-215--2شهداب بابا على بهار7

 هفته هفتم از رقابت هاى ليگ پيشكسوتان 
غرب كشــور جام زاگرس بــا انجام 4 بازى 
دنبال شد. در اين هفته تيم شديدى همدان كه 
با 10 امتياز از مدعيان قهرمانى به شمار مى رود 
در ايالم تن به شكست سنگين 4 بر صفر داد 
تا عمًال از كورس رقابت ها دور بماند. در اين 
ديدار ياران به گندم بازى ضعيفى را به نمايش 
گذاشــتند و در نهايت با 4گل مغلوب شدند 

تا روياهاى قهرمانى اش شديدى رنگ ببازد.
تيم پيشكســوتان مريوان مدعى شماره يك 
قهرمانى در بهار به پيروزى دو بر صفر رسيد 
تا 15 امتيازى شــود و در يك قدمى فتح جام 
زاگرس نشينان باشد. تيم اسالم اباد نيز دو بر 

يك مقابل ساينا سنندج به برترى رسيد.
در حالى كه تنها دو هفته تا پايان اين رقابت ها 
باقى اســت تيم پيشكســوتان مريوان با 15

امتياز به تنهايى در صدر جدول اســت  و تيم 
شــديدى همدان نيز بــا 10 امتياز در تعقيب 
مريوان اســت. در جــدول رده بندى 3 تيم 9
امتيازى مى باشــند كه در پله سوم ايستاده اند 
اين رقابت ها اين هفته جمعه دهم آبان ماه با 
4 بازى در شهرهاى سنندج، ايالم، اسالم اباد 
و بيجار دنبال خواهد شــد و هر دو نماينده 
استان اين هفته خارج از خانه به ديدار حريفان 

خواهند رفت.
تيم شــديدى همدان كــه نيم نگاهى به باالى 

جدول دارد در اسالم اباد به مصاف پيشكسوتان 
اين شهر مى رود و تيم پيشكسوتان مالير نيز 
در بيجار با پيشكسوتان اين شهر ديدار خواهد 
كرد.تيم فوتبال مريوان صدرنشــين و بخت 

شــماره يك قهرمانى اين هفته راهى سنندج 
مى شود تا با سايناى اين شهر ديدار كند و در 
آخرين بازى در ايالم پيشكسوتان اين شهر از 

پيشكسوتان تيم قزوين ميزبانى مى كند.

مريوان پيشتاز ليگ پيشكسوتان غرب كشور

در بازى معوقه ليگ دسته دوم

پاس امروز ميزبان شهردارى بم
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■ دوبيتي:
واتم آالليا كى چينمت بار ديم آالله اى در دامن خار  

درخت دوستى دير آورد بار بگفتا باغبان معذور ميدار  
باباطاهر

كاله ايمنى دوچرخه سوارى 
با قابليت تغيير شكل

 به تازگى با كمك پرينتر سه بعدى كاله ايمنى مخصوص مسابقات 
دوچرخه ســوارى ابداع شده كه مجهز به حسگرهاى مختلف است 
و در صورت نياز تغيير شكل مى دهد تا هواى دور سر ورزشكار را 
خنك كند.به گزارش مهر ، به تازگى يك كاله ايمنى براى مسابقات 
دوچرخه سوارى طراحى شده كه در عين آنكه به تهويه هواى اطراف 
ســر كاربر خود كمك مى كند، ويژگى هاى آيروديناميكى آن حفظ 
شده اســت. جالب آنكه شــكل اين كاله ايمنى در مراحل مختلف 
مسابقه تغيير مى كند.جيمز نواك يكى از محققان دانشگاه ديكين در 
اين باره مى گويد: بيشتر كاله هاى ايمنى محصوالت ثابتى هستند و 

بنابر شرايط تغيير نمى كنند.

توليد دستگيره ها و يراق هاى ساختمانى 
با پوشش هاى نانويى

 يك شركت ايرانى موفق به توليد دستگيره ها و يراق هاى ساختمانى 
با پوشــش هاى نانويى شد.به گزارش ســتاد توسعه فناورى نانو، يك 
شركت ايرانى به عنوان يكى از توليدكنندگان دستگيره در و يراق هاى 
ســاختمانى اقدام به خريد يك دستگاه پوشش دهى در خالء با فناورى 
قوس كاتدى ايرانى براى خط توليد خود كرده است.سيستم پوشش دهى 
قوس كاتدى جهت ايجاد اليه هاى ســراميكى نانومقياس با سختى باال 
روى بســيارى از مصنوعات و قطعات صنعتى از جمله دســتگيره و 
يراق آالت كاربرد دارد.اين پوشــش ها عالوه  بر ايجاد سختى هاى باال و 
مقاومت بسيار باال در برابر سايش و فرسايش، داراى رنگ هاى متال فام 
هستند و مى توانند جلوه اى زيبا و ماندگار به قطعات ساخته شده دهند.

قانون رمزگذارى اطالعات در چين تصويب شد
 به موجب قانون جديدى كه در چين تصويب شــده، از اين پس 
اطالعات دولتى و خصوصى رمزگذارى مى شــوند. به گزارش مهر 
، دولت چين قانونى را تصويــب كرده كه به موجب آن رمزگذارى 

اطالعات دولتى و خصوصى از يكم ژانويه 2020 اجرايى مى شود.
البته مقامات جزئيات زيادى از اين قانون را منتشر نكرده اند. طبق اين 
قانون تمام امور سرى كشور بايد رمزگذارى شود و موسساتى كه در 
اين عمليات شركت مى كنند بايد سيستم هاى مديريتى ايجاد كنند كه 

امنيت فرايند را تضمين كنند.
مديران چنين سيســتمى اجازه ندارند از توسعه دهندگان خصوصى 
فرايند رمزگذارى كمك بگيرند و اطالعات محرمانه مانند كد منبع را 

براى آنها فاش كنند.

توليد پليمرهاى مهندسى منحصر به فرد با 
كاربردهاى صنعتى و پزشكى

 محققان دانشكده مهندسى پليمر و رنگ دانشگاه صنعتى اميركبير 
موفق به توليد پلى يورتان با خواص مكانيكى جديد براى كاربردهاى 

صنعتى و پزشكى شدند.
ــى  ــان صاحب ــر ايم ــر، دكت ــى اميركبي ــزارش دانشــگاه صنعت ــه گ ب
ــى  ــاى مهندس ــه پليمره ــا از جمل ــت: پلى يورتان ه ــارى گف جويب
ــوه   ــت خــواص بالق ــه عل ــته، ب ــه  گذش ــد ده ــه در چن ــتند ك هس
ــك  ــوارد بيولوژي ــب و م ــا، چس ــتومرها، فوم ه ــاخص در االس ش
بــه شــدت مــورد توجــه قــرار گرفته انــد كــه بــا توجــه بــه رشــد 
ــترين  ــا بيش ــه  پليمره ــن هم ــرى، در بي ــاده  پليم ــن م ــى، اي جهان

ارزش افــزوده را دارد.

مقايسه مدل شبكه متابوليك ميان 
سلول هاى پرتوان بدن

 محققــان در تحقيقاتى تالش كردند كه اختالفات متابوليك ميان 
اين دو سطح از پرتوانى را مشخص كنند.

به گزارش مهر، پرتوانى سلولها در بدن در دو سطح متفاوت مقدماتى 
(Primed) و خــام (Naive) وجــود دارد. ســطح پرتوانى در 
سلول هاى پرتوان خام باالتر است اما سلول هاى بنيادى پرتوان انسان 
كه به طور معمول مورد استفاده قرار مى گيرند، در حالت مقدماتى قرار 
دارند.در سال هاى اخير برخى دستور العمل ها كوشيده اند سلول هاى 
بنيــادى پرتوان خام توليد كنند. تاكنون هيــچ يك از اين روش هاى 
كشــت به عنوان استاندارد طاليى در توليد سلول هاى بنيادى پرتوان 

خام مطرح نبوده است.

يك كارگردان تئاتر كودك:
شيوه اجرا و گويش  نمايش 

خردساالن با دقت نظر انتخاب شود

 يك كارگردان تئاتر با بيان اينكه خردســاالن در 
مقطع ســنى حساسى هســتند، گفت: شيوه اجرا و 
گويش هاى نمايش بــراى اين مخاطبان بايد خاص 

بوده و با دقت نظر بااليى انتخاب شود.
به گزارش خبرگزارى مهر و به نقل از روابط عمومى 
بيســت و ششمين جشــنواره تئاتر كودك، نمايش 
«كودك و پرنده» به نويســندگى و كارگردانى محمد 
محسنى از ساوه در بخش خردسال بيست و ششمين 
جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان به 
روى صحنه مى رود.محمد محسنى با توضيح اينكه 
داســتان «كودك و پرنده» درباره پسر بچه اى است 
كه هديه اى از طرف پدربزرگش گرفته و مدتى بعد 
اين هديه را از دست مى دهد؛ گفت: در اين نمايش 
قصد داريم به كودكان نشان بدهيم هدايا فقط ارزش 
مادى ندارند، بلكه آنان در آينده متوجه خواهند شد 
كه ارزش معنوى هديه اى كه مى گيرند، مهم تر است.
محســنى با تاكيد بر اينكه خردساالن در مقطع سنى 
حساســى هســتند، خاطرنشان كرد: شــيوه اجرا و 
گويش هاى نمايش بــراى اين مخاطبان بايد خاص 

بوده و با دقت نظر بااليى انتخاب شود.
اين كارگردان با توضيــح اينكه تئاتر مخاطب ويژه 
خــود را دارد، گفت: ما دوســت داريــم بچه هاى 
بيشترى به تماشــاى نمايش نشسته و به تئاتر فقط 
از جنبه نمايش و ســرگرمى نگاه نكنند؛ زيرا جنبه 
آموزشى در نمايش كودك و نوجوان اهميت زيادى 
دارد.وى با بيان اينكه نمايش «كودك و پرنده» تلفيقى 
از نمايش عروسكى و بازيگران است، افزود: در اين 
تئاتر از عروســك ها استفاده شــده است اما بخش 

عمده كار بر عهده بازيگر خردسال ماست.
بازيگر خردســال تئاتر «كــودك و پرنده»، اميرعلى 
حبيبى و ديگر بازيگر آن مصطفى كوليوند اســت و 
طراحى صحنه، لباس و عروسك ها را مهدى حبيبى 
بر عهده دارد و ســجاد عبدلى دســتيار كارگردان و 

نرگس خاك كار صداپيشه اين نمايش هستند.
بيست و ششمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و 
نوجوان همدان با دبيرى مجيد قناد با شعار «كودك، 
طبيعــت، تئاتر» از 16 تا 21 آبــان ماه 1398 برگزار 

مى شود.

نقدى بر همايون شجريان و پاسخ تندش به منتقدان
نه هر آنكه سر تراشد قلندرى داند

حسين پارسا »
 روزگار غريبى است. نقد كه زمانى باعث رشد آدم ها مى شد و با آن 
ضعف هايشان را مى شناختند و اصالح مى كردند، به سالِح تحقير تبديل 
شــده اســت. حاال، هم آنكه نقد مى كند و هم آنكه نقد مى شود، اگرچه 
در ظاهر در دو ســوى نبرد هستند، اما در يك موضوع اشتراك دارند: هر 
دو انصــاف ندارند و ديگرى را بــه موضوعات مهمل متهم مى كنند. اين 
وضعيت به طور ويژه در چند ماه گذشته بارها رخ داده است و مرتبه آخر 
آن، داستان آلبوم مشترك عليرضا قربانى و همايون شجريان است. اتفاقى 
كه بايد بزرگترين و خوشحال كننده ترين خبر اين روزهاى موسيقى ايران 
باشد به نزاعى تبديل شده است كه در آن هيچكس پيروز نخواهد شد. نه 

همايون و نه منتقدانش.
 ماجراى تيزر جنجالى

ماجرا از زمانى آغاز شــد كه تيزر آلبوم مشترك قربانى و شجريان منتشر 
شد. اين تيزر در يكى از «مال» هاى معروف تهران ضبط شده بود و همين 
موضوع، آغاز نقدها بود. از چند ماه قبل كه اين «مال» بزرگ افتتاح شــد، 
مخالفان شمشــير را از رو بســته بودند. عده اى مى گفتند ساخت آن با 
تخلفات گســترده اى همراه بوده " موضوعى كه توســط شهردارى تاييد 
شــد" و عده ديگــرى پا را از تخلف فراتر گذاشــتند و مالك ثروتمند و 
مشهور اين پروژه را كه اتفاقا بسيارى از پروژه هاى ميلياردى كشور را هم 
در يد خود دارد، به داشــتن پول كثيف و ناسالم بودن وضعيت اقتصادى 
اش متهم كردند. وقتى تيزر كار مشــترك دو خواننده اى كه در بين اهالى 
موســيقى اعتبار و آبرويى هم دارند، پخش شد، نقدها تغيير مسير دادند. 
حاال منتقدان مى گويند همايون شــجريان نمى تواند خلف خوبى براى 
استاد شجريان باشد چون با مجموعه اى همكارى كرده كه متهم به خالف 
اقتصادى است. اما دوروزى است كه پاسخ اينستاگرامى همايون شجريان 
به مخالفانش، وضعيت را بدتر كرده است. او در پاسخى بسيار تند و بعضا 
دور از شأن هنرى خود و خانواده استاد شجريان، منتقدان را قداره كش و 
قلم كش خواند و گفت اگر آن مال تخلفى مرتكب شده چرا با آن برخورد 
نمى شــود و چرا مردم تهران روزانه گروه گروه از آنجا بازديد مى كنند و 

عكس مى گيرند؟ 
 پاسخى بدتر از نقدها

راســتش اين پاسخ خام و بعدتر، حمله حاميان همايون به منتقدان تاسف 
برانگيز بود. همايون همه را به قلم فروشــى متهم كرده اســت. خيلى از 
سلبريتى هايى هم كه از او دفاع كردند نظرشان اين بود: «آن هايى كه نقد 
مى كنند، به جايگاه همايون حســودى مى كنند. همانطور كه بارها به بقيه 
هنرمندان مشهور حسودى كرده اند و اين مخالفت ها به خاطر محبوبيت 
همايون است!» فكر كنيد مثال مِن روزنامه نويس كه منتقد پاسخ دور از شأن 
همايون به انتقادها هستم در حقيقت به همايون حسودى كرده ام! البد گمان 
مى كنم من صداى بهترى از او دارم! و سوال اينجاست كه چرا به حسين 
عليزاده و استاد شجريان و شهرام ناظرى حسودى نمى كنم كه جايگاهى 

بلندتر و بزرگ تر از همايون دارند؟
 وضعيِت ناخوب

اين وضعيت در بلند مدت به نفع همايون شــجريان نخواهد بود. هيچگاه 
جدال با منتقدان و توهين به آنها نتيجه خوبى نداشته است. اين را آنهايى 
بهتر مى دانند كه زمانى سلبريتى بودند و االن محبوبيت عام خود را از دست 
داده اند و فقط در دايره خودى هايشــان محبوب هستند. در اين وضعيت 
ســوال آن است كه چرا نقد آنقدر در شرايط امروز ما سخت شده است؟ 
منتقد به قلم فروشى و حسودى و هزار دشنام ديگر متهم مى شود و شبكه 
هاى مجازى و رسانه هاى رسمى و غيررسمى هم هوادار آن هستند. االن نه 
ديگر مى شود از مهران مديرى انتقاد كرد كه توضيح به مطبوعات را نشانه 
ضعــف مى داند، نه به امير قلعه نويى كه در كنفرانس خبرى بعد از بازى 
به مخالفانش توهين جنسى مى كند و رامبد جوان كه نماد ناصادقى است. 
و حاال همايون شجريان هم به ليست افرادى كه در برابر نقد عصبانى مى 

شوند اضافه شده است و اين آخرى از همه شان ناراحت كننده تر است.

■ حديث:
امام رضا(ع):

«پاكيزه بودن از اخالق انبياست».      
بحاراالنوار، ج 78، ص 335؛ تحف العقول، حكمت 4.

سينـما
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فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
■ سينما كانون.. كلوپ همسران - ايكس الرج
.......................   سال دوم دانشكده  ■بهمن مالير

من - ماجراى نيمروز
■ آزادي تويســركان- كلوپ همسران - تپلى 

و من 

 امروز هشــتم آبان پوســتر 
جشــنواره  ششمين  و  بيســت 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 
جشنواره  تا  مى شــود  رونمايى 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 
با شعار «تئاتر، كودك و طبيعت» 
از  16 تــا 21 آبان ماه 1398 در 
همدان روزهاى خــود را ورق 

زند . 
جشنواره  سياســت  توجه به  با 
مبنى بر ايجاد عدالت فرهنگى و 
پوشش مردم مناطق حاشيه شهر 
در اين دوره از جشــنواره بين 
المللى تئاتر كــودك و نوجوان 
، پوســتر بيســت و ششــمين 
جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجوان ســاعت 9:30 صبح 

روز چهارشــنبه در دبستان دخترانه پويندگان دانش 
واقع در شــهرك مدنى رونمايى مى شود. بر اساس 
اعالم اخبار كميته اطالع رســانى جشنواره  تعدادى 
از هنرمندان مطرح تئاتر كودك و نوجوان كشــور، 
هنرمندان و مسئوالن استان همدان به آيين رونمايى 

پوستر جشنواره بيست و ششم دعوت شده اند.
 دبستان پويندگان دانش محل رونمايى از جشنواره  
500 دانش آموز دارد ،  بر اســاس برنامه ريزى هاى 
صورت گرفته، هدايايى به دانش آموزان اين مدرسه 

اهدا خواهد شد.
در ايــن آئين  اجــراى برنامه هاى متنوع توســط 
هنرمنــدان و دانش آمــوزان رقم خواهــد خورد و  
اعضاى جمعيت هالل احمر اســتان نيز همزمان در 
اين مراسم از دانش آموزان تست سالمت مى گيرند. 
در آئين رونمايى از پوســتر حميدرضا رضايى مجد 
مجرى محبوب كــودكان همدانى، اجراى برنامه را 
برعهده خواهد داشت  پوستر اين دوره از جشنواره 
توسط شهرام عظيمى، هنرمند همدانى طراحى شده 

است.
  ثبت جشنواره به نام همدان 

اســتاندار همدان در زمينه اين رويداد مهم فرهنگى 
معتقد اســت : مسئوالن اســتان تمام تالش خود را 
به كار خواهند گرفت كه جشنواره بين المللى تئاتر 
كودك ونوجوان همدان باشــكوه و آبرومند برگزار 
شــود. گواه اين مطلب برگزارى جشنواره هاى بين 

المللى متعدد در سال هاى اخير در همدان است.
 ســيد سعيد شــاهرخى با بيان اينكه استان همدان 
به عنوان پايتخــت تاريخ و تمدن ايــران، همواره 
شايستگى خود را در ميزبانى از رويدادهاى فرهنگى، 
هنرى و ملى و بين الملى به اثبات رســانده اســت، 
اظهــار كرد: ظرفيت هاى بزرگى در اســتان همدان 
براى برگزارى جشــنواره ها وجود دارد و برگزارى 
جشــنواره بين المللى تئاتر كــودك و نوجوان در 
همدان به مدت 20 دوره باعث شــده كه جشنواره 

به نام همدان ثبت شود.
شاهرخى با بيان اينكه جشنواره هر ساله با شكوه تر 
از قبل برگزار مى شــود، تصريح كرد: همدان يكبار 
ديگر كانون انتشــار اخبار فرهنگ، هنر و ادبيات در 
حوزه كودك و نوجوان خواهد بود و پيام شــادى و 

نشاط از استان منتقل خواهد.
وى با اشــاره به اينكه يكــى از ظرفيت هاى بزرگ 
همدان حضور هنرمندان خوش فكر در عرصه تئاتر 
است، خاطرنشــان كرد: اميدواريم با پيگيرى هاى 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى، جشنواره فيلم 

كودك و نوجوان را نيز به همدان برگردانيم .
شاهرخى گفت: تمام تالش خود را به كار خواهيم 
گرفت كه شبكه هاى مختلف تلويزيونى، جشنواره 
را از همدان به روى آنتن ببرند تا بيش از پيش اخبار 

جشنواره منعكس شود.
وى با بيان اينكه شــعار همدان توسعه گردشگرى 

اســت، خاطرنشــان كرد: ما از فرصــت برگزارى 
جشنواره براى تحقق اين شعار و توسعه گردشگرى 

در استان استفاده خواهيم كرد.
اســتاندار همدان با اشــاره به اينكه انتظار داريم كه 
جشنواره آبرومند برگزار شود، اظهار كرد: اعتبارات 
الزم فرهنگى بــراى اجراى برنامــه ها اختصاص 
خواهــد يافت كه اميدواريم بــا برنامه ريزى هزينه 

شود.
 پوستر جشنواره بيست و ششم

پوستر جشــنواره بيست و ششــم، روز چهارشنبه 
هشتم آبان ماه در همدان رونمايى خواهد شد. قائم 
مقام رئيس بيســت و ششمين جشنواره بين المللى 
تئاتر كــودك و نوجوان همدان بــا اعالم اين خبر 
گفت: با توجه به سياســت جشنواره مبنى بر ايجاد 
عدالت فرهنگى و پوشش مردم مناطق حاشيه شهر 
در اين دوره، پوستر جشنواره ساعت 9:30 صبح روز 
چهارشنبه در دبستان دخترانه پويندگان دانش واقع 

در شهرك مدنى رونمايى مى شود.
محمدرضا جوادى با اعالم اين خبر افزود: تعدادى 
از هنرمندان مطرح تئاتر كودك و نوجوان كشــور، 
هنرمندان و مسئوالن استان همدان به آيين رونمايى 

پوستر جشنواره بيست و ششم دعوت شده اند.
وى با اشــاره به اينكه دبستان پويندگان دانش 500 
دانش آموز دارد، يادآور شــد: بر اساس برنامه ريزى 
هاى صورت گرفته، هدايايى بــه دانش آموزان اين 

مدرسه اهدا خواهد شد.
جــوادى از اجــراى برنامه هاى 
متنــوع در ايــن آيين توســط 
هنرمنــدان و دانش آموزان خبر 
جمعيت  اعضاى  افــزود:  و  داد 
هالل احمر اســتان نيز همزمان 
در اين مراسم، از دانش آموزان 

تست سالمت مى گيرند.
قائم مقام رئيس جشنواره گفت: 
حميدرضــا رضايى مجد مجرى 
محبوب كودكان همدانى، اجراى 
اين برنامه را بر عهده دارد.وى در 
پايان خاطرنشان كرد: پوستر اين 
دوره از جشــنواره توسط شهرام 
عظيمى، هنرمند همدانى طراحى 

شده است.
 بهره مندى شهرستان ها 
از برنامه هــاى جشــنواره 

بيست و ششم
رئيس بيســت و ششمين جشنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان از بهره مندى شهرستان ها از برنامه 

هاى جشنواره بيست و ششم خبر داد
احســانى گفت: عالوه بر مركز استان، برنامه ريزى 
شــده كه هشت ســالن در شهرســتان هاى استان 
جشنواره را پوشــش دهند؛ برنامه ها در شهرستان 
ها به شكل جنبى اجرا خواهد شد و زمينه اى براى 
حضور مردم اســتان در ســالن هاى اجراى نمايش 

هاى فراهم شده است.
احمدرضا احســانى از پيش بينى برنامه هاى متنوع 
در مراســم رونمايى پوستر جشــنواره، خبر داد و 
افزود: مراســم رونمايى پوستر جشنواره با حضور 
هنرمندان و مســئوالن در يكــى از مدارس همدان 
برگزار خواهد شد.وى در ادامه صحبت هاى خود 
گفت:  در اين دوره از جشــنواره شــاهد حضور 
شخصيت هاى برجســته بين المللى از سه كشور 
براى برگزارى كارگاه هاى آموزشــى در جشنواره 

خواهيم بود.
احســانى همچنيــن تصريح كرد: ســازمان محيط 
زيســت، حوزه هنــرى، مركز ملى اســيتيج كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان در دوره بيست 
و ششــم جوايزى ويژه را براى گروه هاى برگزيده 

جشنواره در نظر گرفته اند.

 روســتاى «اُشــترمل» شهرستان تويســركان با 
برخوردارى از 500 كارگاه توليد منبت شعار «نه به 
بيكارى» را جامه عمل پوشــانده و به واسطه همين 
تالش آبان ماه امســال ملى شــدن منبتش را جشن 

خواهد گرفت.
استان همدان ظرفيت هاى بسيارى براى گردشگرى 
دارد و در ايــن ميان هر يك از شهرســتان هاى آن 

به نوبه خود در اين زمينه حرف براى گفتن دارند.
90 كيلومتــر كــه همــدان را بــه ســمت جنوب 
حركت كنيم به شــهرى مى رســيم كه منبت گلريز 
و  گردوهايش بســيار معروف اســت؛ تويسركان 
هم منبت گلريز و درخت هــاى گردويش در ايران 
زبانزد است و هم آب و هواى كوهستانى اش. اخيرا 
تويسركان به واســطه منبت گلريز شهرت بيشترى 
يافته تا آنجا كه آبان ماه امســال جشنواره ملى منبت 

گلريز به ميزبانى تويسركان برگزار خواهد شد.

راه اندازى مركز تخصصى مبل و منبت در تويسركان
هشتم ارديبهشــت ماه سال گذشته بود كه به همت 
مســئوالن و همــكارى اهالى خونگرم روســتاى 
اشترمل، كلنگ آغاز عمليات اجرايى مركز تخصصى 
مبل و منبت در تويســركان به زمين زده شــد و در 
دوميــن دوره از برگزارى جشــنواره مبل و منبت 
در مرداد ماه 98 ايــن مركز تخصصى مبل ايران در 
شهرك صنعتى مبل و منبت گلريز روستاى اشترمل 
افتتاح شــد و آبان ماه نيــز در ادامه تالش ها براى 
مطرح كردن تويســركان جشنواره ملى منبت گلريز 

برگزار خواهد شد.
مديــركل ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع 
دستى اســتان همدان در همين خصوص در گفتگو 
با خبرنــگار مهر با بيان اينكه در منبت گلريز تجلى 
هنر دست با نقش هاى هك شده بر روى چوب ها 
نمود مى گيرد، گفت: به واســطه حرفه منبت كارى 

در روستاى اشترمل بيكار وجود ندارد.
على مالمير با بيان اينكه هنرمندان منبت كار با صبر 
و حوصله و با احساس و خالقيت تجلى هنر دست 
خود را در نقش هاى برجســته و هك شده بر روى 
چوب ها بــه نمايش مى گذارند، افزود: روســتاى 
اشترمل در كنار روستاهاى ديگر همچون جيجانكوه 
و ســيد شهاب را مى توان به عنوان نمونه بارزى از 
فعاليت تعاونى هاى توليدى در اشتغال و كارآفرينى 

برشمرد.
 منبت گلريز شناسنامه تويسركان

وى بــا بيان اينكه ايــران، تويســركان را به عنوان 
شــهرملى منبت گلريز مى شناســند، گفت: بهترين 
نمونه هاى طرح گلريز كشور را در 490 كارگاه منبت 

كارى روستاى اشترمل مى توان يافت.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
استان همدان بااشاره به اينكه در اين روستا هر خانه 

به مثابه يك كارگاه هنرى اســت و اشــتغال به هنر 
صنعت منبت موجب شــده تا نيروى بيكار در اين 
روستا ديده نشود، گفت: منبت روستاى اشترمل به 
دليل اســتفاده از چوب گردو و طراحى منحصر به 
فرد، خواهان بســيارى دارد به طورى كه بخشى از 
توليدات روستا به عراق، كشورهاى آسيايى ميانه و 

حتى روسيه و استراليا صادر مى شود.
مالمير يا بيان اينكه طرح گلريز مختص به شهرستان 
تويسركان اســت و به تازگى ثبت ملى شده است، 
گفــت: مردم جهان تويســركان را بــا منبت گلريز 

مى شناسند.
وى با تاكيد بر اينكه تاثيرگذارى جهانى شدن و ملى 
شدن شهرها و روســتاها (سيتى برندينگ) بركسى 
پوشيده نيســت چراكه باعث رشد اقتصادى منطقه 
مى شود، افزود: اميدواريم با برپايى جشن ملى شدن 
منبت گلريز تويسركان و با مشاركت جامعه شهرى 
و هنرمندان صنايع دستى تويسركان اين رويداد نيز به 

نحو مطلوب در اين شهرستان برگزار شود.
صورت  به  تويسركان  از  منبت  صادرات   

محدود در حال انجام است
دبير جشــنواره منبت گلريز نيز با بيــان اينكه بايد 
با صــادرات توليدات روســتاهاى تويســركان به 

كشــورهاى مختلف جهان زمينه شناساندن آنها را 
فراهم كرد، گفت: در حــال حاضر صادرات منبت 
از تويسركان به صورت محدود در حال انجام است.

بهرام تركاشــوند بابيان اينكه برخى تجار عراق، 
ازبكستان و افغانســتان با برخى از هنرمندان در 
اين حــوزه در ارتباط هســتند، گفت: صادرات 
منظــم و قابل توجــه تنها با حمايت مســئوالن 

بود. خواهد  ممكن 
وى انجام تبليغات در اين حوزه را مورد تاكيد قرار 
داد و با بيان اينكه فروش محصوالت با معرفى بيشتر 
آنها رونق مى گيرد امــا در اين زمينه ضعف وجود 
دارد، گفت: نبايد از ظرفيت برپايى نمايشــگاه هاى 

داخلى و خارجى در اين زمينه غافل شد.
طبق آنچه بارها عنوان شــده قدمت مبل و منبت در 
شهرســتان تويســركان بيش از هر جايى در استان 
همدان اســت و روستاهاى اشــترمل، سيدشهاب، 
جيحان كوه و شهرك عين آباد پايلوت اصلى صنعت 

مبل و منبت  در اين منطقه هستند.
در اين روســتاها هر خانه به مثابه يك كارگاه هنرى 
اســت و مى توان از همين ظرفيت منحصر به فرد 
براى معرفى داشــته هاى تويسركان استفاده و آن را 

بيش از پيش در ايران و جهان مطرح كرد.

همدان كانون انتشار اخبار فرهنگى و هنرى

امروز پوستر جشنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان در همدان رونمايى مى شود

شاهكارهايى كه از چوب خشك «سبز» مى شوند
شكست بيكارى در«اُشترمل»تويسركان

■ ملى شدن منبت«گلريز»راجشن مى گيريم
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