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توان شاهرخى
 در برخورد با حواشى

  استاندار سابق بارها به مديران ادارات 
تحت امر خود گوشزد مى كرد«بايد مردم را 
در ادارات و امور ادارى كمتر خسته كنيم». 
تاكيدى چندباره كه نشان از وضعيت نهادها 
و ادارات استان داشت. اين امر خود گوياىِ  
عملكــرد و روند ناصحيــح ادارات هم از 

حيث مطابقت اعمال ادارى ...

بزرگداشت ابن سينا حكيم هزاره ها در همدان

6

38

شركت شيشه همدان

تبريك و تقدير
استاندار معزز همدان 

جناب آقاى سيد سعيد شاهرخى 
انتصاب جنابعالى را تبريك و تهنيت عرض مى نماييم.

اميد است در سايه تدبير و توانمندى شما شاهد پيشرفت و توسعه استان در تمامى 
زمينه ها على الخصوص صنعت و توليد باشيم. همچنين زحمات و خدمات ارزشمند 

و ماندگار جناب آقاى  مهندس محمدناصر نيكبخت 
را ارج مى نهيم.  برايتان توفيق و سعادتمندى از خداوند متعال خواستاريم.

شركت آفتــاب مــاد راه ابــريشم

تبريك و تقدير
جنــاب آقــاى 

سيد سعيـد شاهـرخى
استاندار محترم استان همدان

مبناى انتخاب بزرگان در جايگاه هاى خدمتى بزرگ تجربه و كاردانى افراد بزرگ و اليق است 
حسن انتخاب جديد حضرتعالى را صميمانه خدمتتان تبريك و تهنيت عرض نموده،در ضمن از 

خدمات و زحمات دلسوزانه 
جناب آقاى مهندس محمد ناصر نيكبخت 
در زمان تصدى استاندارى همدان كمال تقدير و قدردانى را داريم.

در پناه الطاف خداوند متعال و در راه خدمت به نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران همواره موفق و سربلند باشيد.

تبريك و تهنيت

مديرعامل و هيأت مديره شركت جهاد نصر 
استان همدان

 برادر گرامي جنـاب آقــاي

 سيد سعيد شاهرخى 
  خبر مسرت بخش انتصاب شايسته جنابعالي را به عنوان 

استاندار همدان 
تبريك و تهنيت عرض مي نماييم. 

از درگاه ايــزد منــان مزيــد توفيقــات بــراي خدمتــي 
سرشــار از شــور و نشــاط و مملــو از تــوكل الهــي در 
جهــت رشــد و شــكوفايي اســتان همــدان مســألت 

داريــم. و شــكراهللا ســعيهم .

تبريك و تهنيت

مديريت شركت احرار همدان 
محمد مكرمي

 جنـاب آقــاي

 سيد سعيد شاهرخى 
مبناي  و  مديران  خصلت  كارداني  و  درايت 
انتخاب بزرگان براي نشاندن افراد اليق بر مسند 
مديريت است لذا انتصاب شايسته حضرتعالي به 
تمدن  و  تاريخ  پايتخت  همدان  استاندار  عنوان 
ايران زمين را صميمانه تبريك و تهنيت عرض 
نموده اميد است در پناه الطاف خداوند متعال در 

راه خدمت همواره سربلند و موفق باشيد.

تبريك و تقدير 

جناب آقاي

 سيدسعيد شاهرخي 

مدير كل سازمان تأمين اجتماعي
 استان همدان - اسمعيل نبوي 

مديريت درمان تأمين اجتماعي استان 
همدان - عليرضا صفري

شايســته  انتصــاب 
جنابعالــي بــه ســمت 
محتــرم  اســتاندار 
ــه  ــدان ك ــتان هم اس
تعهــد،  از  نشــان 
ــن  ــدي و حس توانمن
خدمتــي  ســوابق 

و  تبريــك  صميمانــه  را  دارد  شــما 
مي نماييــم. عــرض  تهنيــت 

ــاب  ــده جن ــات ارزن ــن از خدم همچني
آقــاي مهنــدس محمدناصــر نيكبخــت 
ــدان  در طــول تصــدي اســتانداري هم

ــم. ــر و تشــكر را داري ــال تقدي كم

دفتـر

 در شهرستان ماليرتغيير كرد در شهرستان ماليرتغيير كرد

تلفن: تلفن: 3224660032246600--081081

آدرس :آدرس :  
مالير،خ شهدا، نرسيده به ميدان شهيد جوكار، نبش بن بست مالير،خ شهدا، نرسيده به ميدان شهيد جوكار، نبش بن بست 

احمدى پور، ساختمان زنديه احمدى پور، ساختمان زنديه 

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

ديجيتال رســانه 

همدان پيام ــتاگرام               اينس با 
شويد همراه 

#  

hamedanpayam

برترين هاى
 جشنواره بين المللى تئاتر
معرفى شدند

جشنواره 25 
درايستگاه 

آخر

نماينده بهار و كبودراهنگ: 

فيلترينگ تلگرام شكست خورده است
■ ورود رسانه  هاى اصولگرا به تلگرام را موجه مى دانم

مالكان خودرو و موتور سيكلت از 
ثبت نام جا نمانند

بازگشت كارت سوخت
مدير امور اراضى جهاد كشاورزى استان همدان مطرح كرد

پيش بينى اجراى يكپارچه سازى 
6 هزار و750 هكتار از اراضى
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اجراى طرح «دادرس» در مدارس همدان
 رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان همدان از اجراى طرح »دادرس» در مدارس همدان خبر داد.

جالل نانكلى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه طرح «دادرس» در مدارس همدان اجرايى مى شــود، اظهار كرد: اين طرح با 
هدف آماده كردن دانش آموزان در شرايط سخت و بحرانى اجرا خواهد شد.

وى با بيان اينكه طرح دادرس در 47 مدرسه و با همكارى آموزش و پرورش و مديران مدارس اجرا مى شود، يادآور شد: در 
قالب اين طرح به دانش آموزان مباحث امدادى آموزش داده مى شود.

رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان همدان با بيان اينكه برگزارى مسابقات امدادى در بين دانش آموزان نيز مدنظر قرار دارد، 
اظهار كرد: مسابقه هاى امدادى طرح «دادرس» در سطح مدرسه، نواحى، شهرستان و استان برگزار شده و تيم منتخب استان در 
مسابقات كشورى شركت مى كند.وى خاطرنشان كرد: سرفصل هاى آموزشى در اين طرح شامل هشت آيتم آتل بندى، احياى 
قلبى ريوى، پانسمان و بانداژ، حمل مصدوم، پناه گيرى و خروج ايمن، اسكان، ارزيابى و كنترل عالئم حياتى و اطفاء حريق به 
دانش آموزان مى شود.نانكلى با اشاره به برگزارى دوره «ماه نشان» در همدان تصريح كرد: هدف اين طرح آشنايى با امكانات و 

تجهيزات امدادى و بخش هاى مختلف جمعيت هالل احمر شهرستان همدان است.

ارائه خدمات دندان پزشكى به 27 هزار دانش آموز در همدان
 رئيــس گــروه ســالمت دهــان و دنــدان مركــز بهداشــت اســتان همــدان از ارائــه خدمــات دندان پزشــكى بــه 27 هــزار 
ــود و  ــت نمى ش ــوزان بى بضاعــت فرانشــيزى درياف ــت: از دانش آم ــر داد و گف ــه ششــم طــى امســال خب ــوز پاي دانش آم

رايــگان خدمــات دريافــت مى كننــد.
بهروز صديق در گفت وگو با فارس با اشــاره به آغاز انجام عمل وارنيش فلورايدتراپى بر روى دندان هاى دانش آموزان هدف 

طى امسال اظهار كرد: مراسمى براى اين منظور در تمام شهرستان ها برگزار شد.
وى با بيان اينكه 15 مهر ماه عمل وارنيش فلورايدتراپى بر روى دانش آموزان هدف آغاز شد، گفت: امسال سال چهارم اجراى 

طرح را داريم كه به هفت مرحله رسيده است.
رئيس گروه ســالمت دهان و دندان مركز بهداشــت اســتان همدان با اشاره به اينكه اگر امســال در دو مرحله عمل وارنيش 
فلواريدتراپى اجرا شود، مرحله هشتم تا سال چهارم انجام خواهد شد، افزود: براى دانش آموزان پايه اول تا ششم نه تنها عمل 
وارنيش فلورايدتراپى انجام مى شــود بلكه آموزش بهداشــتى، معاينه و در صورت لزوم ارجاع به مراكز درمانى در دستور كار 

است.

توان شاهرخى در برخورد با حواشى
مهدى غالمى  »

  اســتاندار ســابق بارها به مديران ادارات تحت امر خود گوشزد 
مى كرد«بايد مردم را در ادارات و امور ادارى كمتر خسته كنيم». تاكيدى 
چندباره كه نشــان از وضعيت نهادها و ادارات استان داشت. اين امر 
خود گوياىِ  عملكرد و رونــد ناصحيح ادارات هم از حيث مطابقت 
اعمــال ادارى بــا قواعد و مقررات و هم از جهــت كارآيى بود. اين 
درحاليســت كه هريك از قواى سه گانه داراى مكانيسم هاى نظارتِى 

درونى هستند.
 بر قوه مجريه و ســازمانها و ادارات زيربطش دو نوع نظارت اعمال 
مى شــود: نظارت بيرونى يعنى نظارتى كــه از طرف ديگر قوا بر قوه 
مجريه اعمال مى شــود مانند نظارت قضايى قــوه قضائيه و نظارت 
سياســى مجلس شوراى اســالمى و ديگرى نظارت درونى است كه 
قــوه مجريه جهت جلوگيرى از اشــتباه و انحرافات در تصميمات و 
اعمال سازمانهاى ادارى تحت امر خود انجام مى دهد و عمدتا از طريق 
سلسله مراتب ادارى اعمال مى شود. هدف از نظارت درونى اطمينان 
از عملكرد و روند صحيح ادارى هم از حيث مطابقت اعمال ادارى با 

قواعد و مقررات و هم از جهت كارآيى است. 
غيرممكن شدن توسعه در بيشتر اســتانهاى كشورمان از همين عدم 
نظــارت صحيح و برخورد با خاطيان نشــأت مى گيــرد. مگر غير از 
اينســت كه نيكبخت از همه توان و تجربــه مديريتى خود در حوزه 
اقتصادى استفاده كرد تا درصدى توسعه را در همدان امكانپذير كند. 
منتهى كم توجهى به نظارت درونى عاملى شــد كه بازهم توسعه دور 
از دسترس باشد. چون ابزارهاى نظارتى يكى از مهمترين عوامل موثر 
براى ارتقا و بهبود خدمات سازمان ها و ادارات محسوب مى شود. لذا 
وقتى ادارات در مسير صحيح حركت نموده و اهداف متمركزى كه از 
باال تهيه شده را به سرانجام برسانند در واقع موفقيت دولت را محقق 
ساخته اند و چون اين ادارات و سازمان ها مستقيما با مردم در ارتباط اند 

بنوعى مى توان گفت اهداف نظام را اجرايى كرده اند.
با توجه به اينكه شــاهرخى سالها بود كه در همدان حضور نداشته و 
دوباره از سال گذشته بعنوان معاون سياسى - امنيتى استاندار به همدان 
آمده، اما از تجربه باالى مديريتى برخوردار اســت و آشنايى خوبى با 
مجموعه ادارات تحت امر خود دارد. اين مدير 53 ســاله كه به نسبت 
ساير مديران حاضر (كه بعضا بازنشستگى را حتى با قانون نمى پذيرند) 
جوان محسوب مى شود، مى تواند با اين سن و تجربه بر روندى كه بر 
ادارات اســتان حاكم است غلبه كند. كمااينكه در مراسم معارفه خود 

نيز به «برخورد با حواشى» اشاره كرده است. 
هرچند اســتاندار جديد همدان هم اذعان داشــته كه وى نيز بدنبال 
عينيت بخشيدن پســوند دولت يازدهم يعنى اعتدال است. ليكن اگر 
بواقع اينگونه باشــد كه وى در راستاى ادامه شيوه مديريتى نيكبخت 
استاندار همدان شده و براى حفظ ساختارى كه استاندار سابق بنا نهاده 
قرار اســت پيش رود، خيلى نمى توان به تغييــر جّو حاكم بر ادارات 
اميدوار بود. وقتى بمانند پنج ســال گذشته نتواند از اختيار قانونى كه 
كتاب قانون به او داده از حق و اختيار خود اســتفاد كند و بدون آنكه 
هراســى از خط و نشان فالن شخصيت سياسى و فالن نماينده داشته 
باشــد و نتواند بدرستى مكانيســم نظارتى خود را اعمال كند؛ زمانى 
مى رسد كه او هم مجبور مى شود از مديران خواهش كند كه «مردم را 

در ادارات و امور ادارى كمتر خسته كنند».

تشكيل سمن سالمت تا پايان سال در همدان 
 معاون امور اجتماعى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان از تشكيل 
چند سازمان مردم نهاد در حوزه سالمت تا پايان سال خبر داد و گفت: 

دغدغه ام تشكيل سمن حوزه «خودمراقبتى» است.
رشــيد حيدرى مقدم در گفت وگــو با  فارس، از وجود 43 ســازمان 
مردم نهاد حوزه ســالمت در اســتان خبر داد و اظهار كرد: تا پايان سال 

اميدواريم تعداد اين سمن ها به 50 مورد برسد.
وى با بيان اينكه تمام تشــكل هاى صنفى غيردولتى حوزه ســالمت با 
ساختار ملى در استان تشكيل شده اند، گفت: تشكل هايى نظير انجمن 
بيمارى كليوى، ديابت، تاالسمى، هموفيلى، اوتيسم و... كه ساختار ملى 

دارند در استان شكل گرفته است.
معاون امور اجتماعى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان از تشكيل چند 
تشكل مردم نهاد داراى ساختار ملى در حوزه سالمت تا پايان امسال در 
استان خبر داد و افزود: چند سازمان مردم نهاد استانى در حوزه سالمت 

نيز با توجه به شرايط موجود تشكيل شده اند.
وى در پاســخ به ســوالى مبنى بر اينكه در چه حوزه اى نياز به تشكيل 
سازمان مردم نهاد وجود دارد؟، گفت: دغدغه  و آرزويم تشكيل سمنى 
در حــوزه خودمراقبتى بوده چراكه يكــى از چالش هاى مهم در حوزه 

سالمت است.

سامانه اعالم تعطيلى مدارس همدان 
فعال شد

 رئيس اداره اطالع رسانى و روابط عمومى آموزش و پرورش همدان 
گفت: به منظور اطالع رســانى دقيق به مردم براى تعطيلى مدارس در 

روزهاى برفى و سرما، سامانه تلفنى گويا در اين استان فعال شد.
محمد ســهرابى در گفت و گو با ايرنا افــزود: والدين و دانش آموزان 
استان مى توانند با تماس با تلفن گوياى اعالم تعطيلى مدارس به شماره 
38888 در روزهاى برفى و سرما از تعطيلى مدارس استان با خبر شوند.

وى اظهار داشــت: شهروندان محترم و هم استانى هاى عزيز از طريق 
اين سامانه مى توانند آخرين اخبار و اطالعات مربوط به تعطيلى مدارس 
را دريافت كنند. ســهرابى تاكيد كرد: برخى از كانال ها در شبكه هاى 
اجتماعى اخبار نادرستى در خصوص تعطيلى مدارس اعالم مى كنند كه 
از شهروندان مى خواهيم براى اطالع از تعطيلى مدارس فقط به اطالعيه 

هاى روابط عمومى آموزش و پرورش توجه كنند.
رئيس اداره اطالع رســانى و روابط عمومى آموزش و پرورش همدان 
عنوان كــرد: اطالعيه هاى تعطيلــى مدارس از طريق صدا و ســيما، 
خبرگزارى ها و نشريات معتبر استان، پايگاه اينترنتى آموزش و پرورش 

و همين تلفن گويا اعالم مى شود. 
ســهرابى گفت: همچنين تعطيلى مدارس از طريق پايگاه اطالع رسانى 
آموزش و پرورش استان همدان و كانال آموزش و پرورش استان در پيام 
رسان سروش به نشانى hmdedunews@ اطالع رسانى مى شود.

تجليل از نخبگان بسيجى به ترويج فرهنگ 
علم و فناورى كمك مى كند

 مسئول سازمان علمى و پژوهشى بســيج انصارالحسين(ع) استان 
همدان گفت: تجليل از نخبگان مى تواند موجب ترويج فرهنگ و تفكر 

بسيجى در عرصه علم و فناورى شود.
به گزارش فارس ، ولى ابراهيمى در همايش جهادگران علم و فناورى 
در مجموعــه فرهنگى هنــرى مجتمع عين القضــات همدانى ضمن 
گراميداشــت هفته بسيج و آغاز هفته وحدت اظهار كرد: اين جشنواره 
به عنوان پنجمين جشــنواره جهادگران علم و فناورى است كه امسال 

برگزار شده است.
وى هدف اصلى برگزارى اين جشــنواره را شناســايى اقشار نخبگان 
بسيجى و تجليل از آنها دانست و گفت: اين جشنواره كمك به جريان 

علم و فناورى است كه مى تواند علم را تبديل به ثروت كند.
مسئول سازمان علمى و پژوهشى بسيج انصارالحسين(ع) استان همدان 
با بيان اينكه يكى از اهداف اساســى برگزارى اين جشنواره الگوسازى 
است، گفت: تجليل از نخبگان مى تواند موجب ترويج فرهنگ و تفكر 

بسيجى در عرصه علم و فناورى شود.

1-ثبت ملي خانه جناني ويژه پيگيري مي شــود. گفته مي شود پس از 
تخريب بخشــي از عمارت جناني در خيابان شهداي همدان، ميراث 
فرهنگــي ثبــت آن را در اولويت قرار داده اســت. گويا پرونده ثبت 
نخســتين هتل همدان به صورت ويژه در حال پيگيري است. گفتني 
اســت تاكنون مخالفت مالك مانع از ثبت اثر تاريخي در همدان شده 

است.
2- جشنواره 25 برتر خارجى نداشته است! گفته مى شود روز گذشته 
درحالى اختتاميه برگزارشــده اســت كه از بيــن گروههاى خارجى 

برگزيده اى اعالم نشده است . 
نبود اسامى خارجى ها درميان برترينها با تحليل هاى گوناگون مواجه 

شده است.
گويا برخى از هنرمندان به نحوه داوريها درحين مراسم اعتراض كرده 
اند. گفتنى اســت پيش ازاين حضور بيــش از 10 گروه خارجى  در 

جشنواره بين المللى تئاتراعالم شده بود.
3- احتمال افزايش تعداد نماينده هاى استان باز هم پررنگ شده است. 
گفته مى شــودبا مطرح شدن بررسى قانون انتخابات بارديگر افزايش 
تعداد نماينده هاى مجلس نيز دردســتورقرارگرفته اســت . گويا اين 
طرح در كميســيونهاى داخلى به تصويب رسيده است. گفتنى است 
شهرستانهاى بهاروكبودراهنگ ازدوره ششم به بعد درانتظار استقالل 

هستند.

 همايــش روز جهانى فلســفه با عنوان 
«بزرگداشــت ابن سينا؛ حكيم هزاره ها» روز 
چهارشــنبه هفتم آذرماه در همدان برگزار 

مى شود.
 رئيس روابــط عمومى و امــور بين الملل 
بنياد بوعلى ســينا با بيان ايــن مطلب افزود: 
اين همايش را بنياد بوعلى سينا با همكارى 
انجمن حكمت و فســلفه ايران، مؤسســه 
پژوهشى حكمت و فلسفه ايران و اداره كل 
آموزش و پرورش اســتان همــدان برگزار 

مى كند.
توكل دارائى ادامه داد: اين همايش از ساعت 
14 تا 17 و 30 دقيقه روز چهارشــنبه هفتم 
آذرماه در سالن شــركت مخابرات همدان 
واقع در ميدان آرامگاه بوعلى ســينا برگزار 

مى شود.
وى گفــت: دبير علمى ايــن همايش دكتر 
غالمرضــا اعوانى عضــو هيئــت امناء و 
شــوراى علمى اين بنياد اســت و چند تن 
از صاحب نظران حكمت و فلسفه، آيت اهللا 
طه محمدى، دكتر نجف قلــى حبيبى، دكتر 
شهين اعوانى، دكتر فرشته ندرى ابيانه و دكتر 
فاطمه فنا در اين آئين درباره ميراث فلسفى و 

طبى ابن سينا سخنرانى خواهند كرد.
دارائى با اشــاره به برگــزارى اين آئين به 

مناســبت روز جهانى فلســفه يادآور شد: 
ســومين پنج شــنبه از ماه نوامبر به نام روز 
جهانى فلســفه نامگذارى شــده است كه 
هر ســاله آئين هاى علمى از ســوى مراكز 
پژوهشــى و دانشــگاهى جهان در حوزه 
فلســفه، همايش و نشست هاى تخصصى 

برپا مى شــود، ما نيز همه ساله در همدان با 
تكيه بر آراء و انديشــه هاى شيخ الرئيس و 
با حضور دانشــمندان علوم فلسفى همايش 

علمى برگزار مى كنيم.
رئيس روابط عمومى و امور بين الملل بنياد 
بوعلى ســينا از عالقمندان، صاحب نظران و 

اصحــاب علم و فرهنگ براى شــركت در 
اين آئيــن دعوت و اظهار اميدوارى كرد كه 
برگزارى چنيــن آئين هايى بتواند در ترويج 
حكمت و فلســفه و علوم عقلى در كشور 
و انتقال ميراث علمى به نسل جوان و آحاد 

جامعه مؤثر واقع شود.

 نهاوند - خبرنگار همدان پيام: نماينده 
مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى 
از اخذ مجوز آســفالت و ايمن ســازى 76

كيلومتر از محورهاى نهاوند خبر داد.
حســن بهرام نيا در جلسه ســتاد بازآفرينى 
پايدار شــهرى نهاوند گفت:سال جارى و 
نيمه دوم ســال گذشــته مجوز ايمن سازى 
و آســفالت 76 كيلومتر از راه هاى نهاوند 
بااعتبار 8 ميليارد تومان اخذشده كه اجراى 
بخشى از آن به پيمانكار واگذار شده و براى 
بخشى ديگر نيز از مديركل راه و شهرسازى 
درخواســت شــده طرح هرچه سريع تر به 

پيمانكار واگذار شود.
حســن بهرام نيا از پيگيرى بهبود وضعيت 
محور نهاونــد - آورزمان - مالير خبر داد 
و با بيان اينكه تا كيلومتر 8 اين مســير كه 
در اختيار مســكن و شهرســازى همدان 
بود به بهره بردارى رســيده است، گفت: 4

كيلومترى كه باقى مانده در آينده اى نزديك 
آسفالت و زير بار ترافيك مى رود.

وى گفــت: از كيلومتــر 8 تــا كيلومتــر 
31 بــا توجــه بــه آگهــى مناقصــه توســط 
و  راه  وزارت  زيرســاخت  شــركت 
شهرســازى در دســت پيگيــرى اســت تــا 
بااعتبــار بيــش از 50 ميليــارد تومــان ادامــه 

ــود. ــام ش كار انج

بهــرام نيا همچنيــن بابيان اينكــه يكى از 
مشــكالت عمده چهار نقطه شهرى نهاوند 
زمين هاى بالاستفاده اى است كه در اختيار 
ادارات دولتى اســت، گفت: مقرر شــده 
براساس بخشــنامه زمين هايى كه بيش از 
5 ســال در اختيار ادارات دولتى هســتند 
و بدون هيــچ اقدامى رهاشــده اند به راه 

شهرسازى بازگشت داده شوند.
 رفع مشكل 70باب مغازه 

نماينــده مردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اســالمى با اشــاره به رفع مشكل 70 باب 
مغــازه اى كه از حدود 15 ســال پيش در 
نهاونــد بالتكليف بودنــد، گفت: در حال 

حاضر در جلســه اى كه ســال گذشــته با 
مسئولين مسكن و شهرسازى استان برگزار 
شــد ســند تك برگى اين مغازه ها صادر و 
اقدامات كارشناســى انجام شــده و منتظر 
تعيين نرخ كارشناســى توســط كارشناس 
رســمى دادگسترى اســت تا بعد از تعيين 

نرخ به مالكان واگذار شود.
اين در حالى اســت كه سال گذشته اعالم 
شــد كه مشــكل اين مغازه هــا رفع و به 
كاربرى تجارى و اقتصادى اعالم شده بود. 

 رضى آباد به شهر پيوست
مدير كل راه و شهرسازى استان همدان هم 
در ادامه گفت: شــهردارى نهاوند موظف 

اســت به منطقه رضى آباد خدمات شهرى 
ارائه كند. 

ستاد  جلســه  در  ارشــد،  ربانى  حســن 
بــاز آفرينى پايدار نهاوند، كه در ســالن 
شــهداى فرماندارى برگزار شــد افزود: 
روســتاى  الحاق  قانونــى  فرايند  تمــام 
رضى آباد به شــهر انجام شــده است و 
شــهردارى نهاوند موظف است به رضى 
آباد خدمات شهرى ارائه كند، رضى آباد 
ديگر روستا نيســت و يك منطقه شهرى 

محسوب مى شود.
 بازبينى بافت فرسوده نهاوند 

ربانــى ارشــد بــا اشــاره بــه بافت فرســوده 
ــتان  ــن شهرس ــن اي ــرار گرفت ــد و ق نهاون
ــه  ــت؛ برنام ــى زلزله،گف ــل اصل روى گس
بازبينــى پيــش بينــى شــده اســت كــه براى 

ــه تهــران ارســال شــده اســت. تاييــد ب
امضــا  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وى 
حــل  بــراى   1388 ســال  داد  قــرار 
مشــكالت شــهرك شــهيد حيــدرى 
ــور  ــا حض ــه اى ب ــد جلس ــد باي نهاون
فرمانــدار، شــهردار و مديــر كل اداره 
ــزار شــود  راه و شهرســازى اســتان برگ
تــا موانعــى كــه موجــب تاخيــر در 
ــده،  ــهرك ش ــن ش ــكالت اي ــل مش ح

شناســايى و رفــع شــود

رانندگان ماليرى از سامانه سپند
 استقبال نمى كنند

 مالير- خبرنگار همدان پيام:  ســامانه حمل ونقل دانش آموزي 
نيازمند اجراي سامانه سپند مي باشد.

معاون هماهنگي امور عمراني مالير با بيان اين مطلب در ششمين 
جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان مالير افزود: سامانه سپند 
به دليل استقبال نكردن رانندگان و نداشتن بستر نرم افزاري مناسب 
اجرايي نشد. اميدواريم با بررسي بيشتر مشكالت  سال آينده اجرا 

شود.
حسين فارســي در مورد نصب ســرعتكاه بلوار خليج فارس هم 
توضيح داد: تا يك ماه به شهرداري مهلت داده مي شود كه دوربين 
نصب كنند. در صورتي كه نصب نشد، اقدام به نصب سرعتكاه مى 
كنيم. وي تأكيد كرد: قبل از نصب ســرعتكاه تمامي مسائل ايمني 

بررسي شود و از هشداردهنده ها استفاده گردد.
فارسي از ايجاد خط تاكســي آزمايشي براي دانشگاه آزاد و اهالي 
منطقه نفت ســياه خبر داد و گفت: با هماهنگي دانشگاه آزاد خط 
تاكسي يك الي 2 ماه به صورت آزمايشي از دانشگاه تا مركز شهر و 
خوابگاه و همچنين براي منطقه نفت سياه داشته باشيم. در صورتي 

كه استقبال شد، خط تاكسي ثابت ايجاد مي كنيم.
وي درباره طرح مسدود نمودن دسترسي باند ُكندرو تقاطع نيروي 
هوايي روبه روي بيمارســتان غرضي بيان كرد: بايد از بيمارســتان 
استعالم گرفته شــود. در صورتي كه مشــكلي ايجاد نكند، آنگاه 

مي توان اقدام به مسدود نمودن كرد.
محمدرضا احمدي، دبير شوراي هماهنگي ترافيك مالير در مورد 
انســداد انتهاي بلوار كريم خان زند گفت: بايد اين موضوع بررسي 
شــود كه در محدوده شهر هست يا خير. در صورتي كه تشخيص 
بر اين داده شود كه در محدوده شهر مي باشد، شهرداري موظف به 

تعريض و ايمن سازي آن مي باشد.
گفتني اســت نصب چراغ فرماندهي در چهارراه شقايق و اصالح 

دوربرگردان بلوار شهيد بهشتي در دستور كار قرار گرفت.
فارســي در پايان افزود: در مواقع اورژانسي و ضروري كه تبعات 
اجتماعــي دارد و با جان مردم در ارتباط اســت، ضرورت ايجاب 
مي كند كميته فني مسائل را بررسي كند و بقيه موارد را پليس راهور 

به شوراي هماهنگي ترافيك ارجاع دهد.

 تالشهاى اتحاديه اروپا درجهت ايجاد 
هويت مســتقل، در واقع تمرين استقالل 
اروپاست كه برگرفته ازتفكر وسياستهاى 
راهبــردى انقالب اســالمى صورت مى 

گيرد.
مديركل تبليغات اســالمى همدان با بيان 
اينكــه در چهل ســالگى عمــر بابركت 
نظام اسالمى شــاهد آن هستيم كه عزت 
واستقالل ايران اسالمى كه با الهام از قرآن 
وسيره علمى وعملى حضرات معصومين 
(عليهم السالم) وبه رهبرى حضرت امام 
ملت  ومقاومت  ايستادگى  خمينى(ره)وبا 
سرافراز وبا پيروى از منويات رهبر فرزانه 
انقالب حاصل شده است ،باعث شده تا 
استعمارگران و سلطه گران جهان پس از 
چهل سال دشمنى و ستيزه گرى و توطئه 
عليه اين كشور و آرمانهاى عدالتخواهانه 
وظلم ســتيز آن با تمام هيمنه وامكانات 
خود در مقابل قدرت ملت ايران اسالمى 
مستاصل شــده وبارها وبارها طعم تلخ 

شكست وذلت وخوارى را بچشند.
 حجت االسالم على دشتكى در گفتگويى 
درخصوص دستاوردهاى انقالب اسالمى 
با بيان اينكه آمريكا با خروج از توافقنامه 
برجام و شــدت بخشــيدن به تحريم ها 
ودســت زدن به مانورهــا وهجمه هاى 
تبليغاتى به كمك ايادى مزدور خود قصد 
دارد تا ايران اســالمى را به تسليم وادارد 
اما زهى خيــال باطل كه خود اهالى كاخ 
سفيد نيز ميدانند كه از اين استراتژى شوم 
نيز طرفى نخواهند بست وعاقبت شكست 

نصيب آنها خواهد شد.
وى  توجه به اقتصاد مقاومتى و توانمنديها 
وظرفيت هاى كشور را مهمترين راه مقابله با 
تحريم ها دانست وافزود: عزت وسربلندى 
وتوسعه وپيشرفت كشور و حل مشكالت 
ومعضــالت در پرتو حركت در راســتاى 
آرمانهــا واهداف انقالب اســالمى تحت 
زعامت واليت فقيه واتكا به توانمنديهاى 

داخلى خصوصاً نسل جوان جامعه است .

حفاظــت  اداره كل  فنــى  معــاون   
محيــط زيســت اســتان همــدان بــا 
بيــان اينكــه مدتــى اســت بــا متخلفــان 
فضــاى  در  زيســت  محيــط   جديــد 
مجــازى مواجــه هســتيم، گفــت: مدتــى 
ــال  ــورت فع ــه ص ــان ب ــت متخلف اس
ــروش  ــه ف ــدام ب در فضــاى مجــازى اق
ــات وحشــى در ســايت ها  ــه  حيوان گون
هماننــد   گوناگــون  نرم افزارهــاى  و 

مى كننــد. ديــوار 
گفت وگــو  در  صفى خانــى  مهــدى 
تخلف هــاى  درتشــريح  ايســنا،  بــا 
ــازى،  ــاى مج ــه در فض ــورت گرفت ص
مطــرح كــرد: يكســرى از حيوانــات 
ــات  ــم حيوان ــردم حك ــورات م در تص
ــه  ــد در حاليك ــى را دارن ــى و اهل زينت
ايــن حيوانــات  براســاس تعريفــات 
ــى  ــت وحش ــط  زيس ــه محي و آئين نام
بــوده و يــا خريــد وفــروش آنهــا منــوط 
بــه ضوابــط و مقــررات خاصــى اســت.

وى با بيــان اينكه عمدتا خريــداران به 
طــور ناخواســته و از روى ناآگاهــى با 
خريد حيوانات وحشــى از طريق فضاى 
مجازى مجرم شــناخته مى شوند، اظهار 
كرد: طوطــى برزيلى، طوطى طرقه، قوى 
فريادكــش و ميمون ازجملــه حيواناتى 
هستند كه خريد و فروش آنها در فضاى 
مجازى ممنوع و جرم است و درصورت 
اطالع يافتن از اين موضوع، محيط زيست 
به صورت جــدى برخورد كــرده و به 
مراجع قضايى ارجاع مى دهد تا اين مسأله 

عادى و فراگير نشود.
مورد   40 بــه  اشــاره  با  صفى خانــى 
تخلــف و دســتگيرى 50 متخلف در 
حــوزه شــكار غيرمجــاز در 8 ماهه 
و  شــكارخرگوش  كرد:  بيان  امســال 
پرنده هايــى ماننــد كبــك، كبوتــر و 
مانند  انقــراض  درمعرض  حيوانــات 
قوچ وميش و كل و بز بيشــترين موارد 

است. شده  شامل  را  غيرمجاز  شكار 

بزرگداشت ابن سينا
 حكيم هزاره ها در همدان

76 كيلومتر از محورهاى نهاوند آسفالت و ايمن سازى مى شود

اروپا استقالل خود را 
نشان دهد

افزايش خريد و فروش گونه 
حيوانات وحشى در فضاى مجازى
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آبرسانى سيار به 7 روستاى كبودراهنگ
 مدير امور آب و فاضالب روســتايى شهرستان كبودراهنگ به فرسودگى 16 درصد 
شــبكه هاى آبرسانى روستاهاى اين شهرستان اشــاره كرد و گفت: در حال حاضر به 7 

روستاى كبودراهنگ آبرسانى به صورت سيار انجام مى شود.
به گزارش فارس ، باقر پورقاسمى ضمن تشريح عملكرد شركت آبفا در سطح روستاهاى 
شهرســتان كبودراهنگ اظهار كرد: در راستاى خدمت رســانى هرچه بيشتر به مشتركان 
عالوه بر اقدامات انجام شــده در سال هاى گذشته، در سال جارى نيز 10 روستا، شامل 
روستاهاى آقچلو، طاهرلو، جزوان، واشور، خلعت آباد، سوليجه، طاسران، قوشجه، پيربادام 

و قزلجه كوهين زيرپوشش شركت آبفا قرار گرفت.

وى با اشاره به پروژه هاى انجام شده و در حال اجرا در روستاهاى شهرستان كبودراهنگ 
عنوان كــرد: اجراى7 هزارمتر خط پمپــاژ، اجراى خط برق به طــول 550 متر، نصب 
ترانســفور ماتور 100 كيلووات آمپر با تجهيز چــاه و لوله گذارى خط انتقال به طول 12 
هزار و500 متر براى روستاهاى عليصدر، حسن آباد، خالق وردى، چاله كند و سوليجه از 

محل اعتبارات صندوق توسعه ملى از جمله اين پروژه هاست.
مدير امور آب و فاضالب روســتايى شهرســتان كبودراهنگ در ادامه با بيان اينكه ايجاد 
شــبكه داخلى روستاهاى جزوان، سوليجه، زين آباد به طول 13 هزار و 500 متر از ديگر 
پروژه هاى انجام شده در سال جارى است، گفت: حفر چاه  دستى در روستاى احمدآباد، 
عبدل آباد، آقچه قيه و همچنين حفر چاه مكانيكى عميق در روستاى آق تپه و عبدلمومن، 

پرورق نيز در شهرستان كبودراهنگ عملياتى شده است.
وى همچنين به تجهيز چاه در روستاهاى دستجرد، چارسوق، ويان، مخور، اميرآباد، ايده لو 
و طاهرلو اشــاره و بيان كرد: در راستاى خدمت رسانى هرچه بيشتر قسمتى از شبكه هاى 
فرسوده روستاهاى قهوردعليا، قهورد سفلى، گزل عبدال، خبرارخى، سوباشى، اوزون دره، 
آق تپه، جين طراقيه، مســجدين، عين آباد و سراب به طول 12هزار متر از محل اعتبارات 

استانى تعويض و ترميم و انشعابات مشتركان استاندارد سازى شد.
مدير امور آب و فاضالب روستايى شهرستان كبودراهنگ عنوان كرد: در حال حاضر 16 
درصد از شبكه هاى داخلى آبرسانى روستاهاى زير پوشش شهرستان كبودراهنگ فرسوده 

است كه اصالح آن نيازمند 4 ميليارد ريال اعتبار هستيم.

خبـر

رانندگان براى عبور از گردنه گاماسياب 
زنجير چرخ همراه داشته باشند

 رئيس راهدارى و حمل نقل جاده اى نهاوند گفت: رانندگان براى 
عبور از گردنه گاماسياب زنجير چرخ همراه داشته باشند.

محمد موســى مومنى در گفتگو با مهر با اشــاره به بارش اولين برف 
پاييزى در گردنه گاماسياب در محور نهاوند- نورآباد، اظهار كرد: در 

حال حاضر تردد در محور نهاوند نور آباد جريان دارد.
وى به رانندگان توصيه كرد: رانندگانى كه قصد دارند از محور نهاوند-

نورآباد عبور كنند ضمن همراه داشتن زنجير چرخ و وسايل موردنياز 
بااحتياط رانندگى كنند.

رئيس راهدارى و حمل ونقل جاده اى شهرســتان نهاوند بابيان اينكه 
عمليات برف روبى و نمك پاشــى زمســتانى توســط اداره راهدارى 
و حمل ونقل جاده اى نهاوند با ســه دســتگاه خودرو سنگين در اين 
محور در حال انجام است، گفت: اداره راهدارى و حمل نقل جاده اى 
نهاوند با بهره گيرى از 30 دســتگاه انواع كاميون بلدوزر و گريدر در 
فصول بارش برف؛ آماده خدمات رســانى به مردم در نقاط برف گير و 

محورهاى شهرستان است.
وى افزود: در حال حاضر ذخيره شــن، ماســه و نمــك اداره راه و 
شهرســازى نهاوند براى مواجهه با فصل زمستان بيش از 5 هزار تن 

است.

پيش بينى برداشت 120 هزار تن چغندر از 
مزارع اسدآباد

 مدير جهاد كشاورزى شهرستان اسدآباد از پيش بينى برداشت 120 
هزار تن محصول چغندرقند از مزارع كشــاورزى اين شهرستان خبر 

داد.
سقراط بيرنگ در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: امسال 1840 هكتار از 
اراضى اين شهرستان تحت پوشش كشت چغندرقند قرار گرفت كه با 
توصيه هاى مروجين بخش كشاورزى و حمايت و همكارى كشاورزان 
با توجه به پرآب بر بودن  محصول فوق، چغندرقند شهرســتان نسبت 
به سال گذشته 500 هكتار از كاهش سطح برخوردار بوده و اين امر از 

نقش موثرى در حفظ منابع آبى دشت منطقه برخوردار است.
وى بــا بيــان اينكه تا كنون بيــش از 70 درصــد چغندرقند اراضى 
كشاورزى اسدآباد برداشت و به كارخانه هاى قند تحويل شده است، 
افزود: مابقى محصول نيز به علت بارندگى در زير زمين  باقيمانده كه  
با مســاعد شدن شــرايط هوا به زودى برداشت و به كارخانه هاى قند 

طرف قرارداد ارسال خواهد شد.
بيرنگ با اشاره به پيش بينى برداشت 120 هزار تن چغندرقند از مزارع 
اســدآباد گفت: اين ميزان پيش بينى برداشت در حال تحقق بوده و تا 
زمان پايان برداشــت و تحويل چغندر به 100 درصد برآورد دســت 

خواهيم يافت.
وى تعداد بهره برداران چغندرقند اين شهرســتان را 750 نفر برشمرد 
و تصريح كرد: خوشــبختانه كشــاورزان چغندركار اسدآبادى امسال 
مشــكالت حمل و تحويل چغندر در اين شهرستان را نداشتند و تنها 
بارندگى هاى مستمر اخير در برداشــت محصول كشاورزان را دچار 

مشكل كرد كه اين امر نيز به زودى مرتفع خواهد شد.
مدير جهاد كشاورزى اسدآباد تصريح كرد: درحال حاضر به صورت 
رســمى كارخانه قند همدان و بنياد بركت اصفهان 2 كارخانه طرف 
قرارداد در راستاى تحويل چغندرقند كشــاورزان اسدآبادى بوده كه 
عالوه بر اين به صورت متفرقه كارخانه هاى ديگرى نيز با كشاورزان 

اين شهرستان در ارتباط هستند.

برگزارى جشنواره بزرگ در امتداد نور 
در مالير

 كارشــناس امور قرآنى اداره تبليغات اســالمى شهرستان مالير از 
برگزارى جشنواره بزرگ در امتداد نور در اين استان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، ايرج يارمحمدى، كارشناس امور 
قرآنى اداره تبليغات اســالمى شهرستان مالير گفت: جشنواره بزرگ 
«در امتداد نور» به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب 

اسالمى ايران برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه اين مســابقه ويژه ســنين 12 سال به باالست، 
افزود: تفســير ســوره مباركه يوســف ويژه برادران و تفســير 
ســوره مباركه نور ويژه خواهران، ترجمه نامــه 53 نهج البالغه 
و مفاتيح الحيــاة بخــش تعامــل مردم و نظام اســالمى از جمله 
بخش هاى اين مســابقه است. كارشناس امور قرآنى اداره تبليغات 
اســالمى شهرستان مالير به برگزارى مسابقه صاعد 2 از ابتداى دعاى 
12 تا 22 صحيفه ســجاديه همراه با ترجمه حكمت يك تا دوازدهم 
نهج البالغه اشــاره كرد و گفت: مســابقه كتابخوانــى ويژه طالب و 
دانشــجويان نيز از كتاب علل تزلزل غرب، تأليف اســتاد طاهرزاده 
برگزار مى شــود. يارمحمدى با اشاره به اينكه در جشنواره بزرگ «در 
امتداد نور»، بهترين روش تدريس نوين آموزش قرآن، شعرســرايى، 
خوشنويســى و روزنامه  ديوارى ويژه دانش  آموزان مقطع متوســطه 
برگزار مى شــود، ادامه داد: همچنين مسابقه اى از متن وصيت نامه امام 
راحل(ره) و سخنرانى ويژه طالب با موضوع پاسخگويى به چالش ها 

و شبهات نظام اسالمى نيز برگزار مى شود.

موكب حضرت فاطمه الزهرا مالير 
نمونه در غرب كشور 

 مالير - خبرنگارهمدان پيام:  موكب حضرت فاطمه الزهرا مالير از 
نظر خدمات رفاهي و پذيرايي خوب از زائران به عنوان موكب نمونه در 

غرب كشور انتخاب شد.
معاون سياســي اجتماعي فرماندار با بيان اين مطلب در جمع خادمين 
مراسم اربعين سال 97 گفت: حركت اربعين يك حركت بزرگ و عظيم 
در راستاي قيام امام حســين(ع) است و يكي از بزرگترين تجمع هاي 
انساني است و ســاالنه حدود 20 ميليون نفر در اين حركت اجتماعي 

عظيم شركت كرده اند.
سعيد كتابي در ادامه افزود: در مالير اقدامات مهمي در ساماندهي زائرين 
اربعين انجام شــده اســت كه مهمترين آن تشكيل 4 كميته بوده است. 
در  كميته اســكان در زمان سفر زائرين به اربعين حدود 2 هزار اسكان 

اضطراري انجام شده است.
وي با بيان اينكه روزانه بين 5 هزار تا 7 هزار غذاي گرم در بين زائرين 
اربعين توزيع شد خاطرنشان كرد: سال گذشته برپايي موكب حضرت 
فاطمه الزهرا مصادف شده بود با زلزله كرمانشاه  و اين موكب حدود 15

هزار غذاي گرم را بين زلزله زدگان توزيع كرد.
امام جمعه مالير نيز  در اين مراسم بيان كرد: موكب شهرستان مالير يكي 
از بي نظيرترين موكب ها در مسير تا مرز بوده است، اين امر مي تواند براي 

مالير يك امر مهم و يك افتخار بزرگ باشد .
گفتني اســت: در پايان اين  مراسم از 30 نفر از خادمان به نمايندگي از 

270 خادم تقدير و قدرداني شد.

اجراى طرح «برنامه كارآمد» در مدارس 
ابتدايى مالير

 مدير آموزش و پرورش شهرســتان ماليــر از اجراى طرح برنامه 
كارآمد در مدارس ابتدايــى مالير خبر داد و گفت: اين برنامه با توجه 
به لزوم بهســازى منابع انسانى كه از راهبردهاى مهم آموزشى است در 

مدارس مالير اجرا مى شود.
هادى سلگى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: هدف از اجراى اين طرح 
جذب، آموزش، به كارگيرى، توانمندسازى و حفظ آنها به عنوان سرمايه 
هاى انســانى است و 4 مدرسه در مالير به عنوان پايلوت اجراى طرح 

انتخاب شده اند.
وى در ادامه اظهار كرد: اتحاديه انجمن اسالمى دانش آموزان براى تحقق 
اهداف آموزش و پرورش بايد از تمام ظرفيت هاى موجود بيشتر استفاده 
كند.سلگى با تأكيد بر رويكرد دانش آموزى در اتحاديه، افزود: آموزش 
و پروش طبق سند تحول بنيادين براى رسيدن به اهداف بايد از ظرفيت 

ساير دستگاه استفاده كند.
مدير آموزش و پرورش مالير به برگزارى كارگاه آموزشــى پيشگيرى 
و آشــنايى با بيمارى ديابت اشــاره و خاطرنشان كرد: گارگاه آموزشى 
پيشگيرى و آشنايى با ديابت به مناسبت هفته ديابت با همكارى مركز 

بهداشت شهرستان برگزار شد.
وى هــدف از برگزارى اين كارگاه آشــنايى را با انواع بيمارى ديابت، 
كنترل و تشخيص اين بيمارى عنوان كرد و  گفت: راهكار اصلى درمان 
و پيشگيرى ديابت شــامل تغذيه سالم، ورزش و كاهش استرس هاى 
روحى و روانى است همچنين در اين كارگاه عالوه بر رابطين سالمت 

مدارس، مديران متوسطه دوره اول و دوم حضور داشتند.

دستگيرى سارق موتوسيكلت در تويسركان
 فرمانده انتظامى تويســركان از دســتگيرى سارق موتورسيكلت و 

كشف 3 دستگاه موتورسيكلت مسروقه در اين شهرستان خبر داد.
 بــه گزارش فارس محمد معصومى اظهار كرد: در پى وقوع چند فقره 
سرقت موتور ســيكلت در سطح شهرستان تويســركان، شناسايى و 
دستگيرى سارق يا ســارقان با تشكيل اكيپى از مأموران در دستور كار 

قرار گرفت.
وى افــزود: تيم هاى عملياتى و تجســس پليس آگاهــى و كالنترى 
شهرســتان، با زير نظر قرار دادن نقاط جرم خيز و احتمالى سر نخى از 

سارق به دست آوردند.
فرمانده انتظامى تويســركان گفت: پــس از هماهنگى با مقام قضائى، 
مخفيگاه ســارق شناســايى و نامبرده در يك عمليــات غافلگيرانه در 
مخفيگاهش دســتگير و در بازجويى ها و تحقيقات، به ســرقت  سه 
دســتگاه موتورسيكت در سطح شهرســتان اعتراف كه هر سه موتور 
سيكلت كشف شد. وى با بيان اينكه با شناسايى و دعوت از مالباختگان، 
موتورســيكلت هاى كشف شــده به صاحبان اموال تحويل و متهم به 
مراجع قضائى معرفى شد، خاطرنشــان كرد: مردم از رها كردن وسيله 
نقليه خود در نقاط پرت و داخل كوچه ها خوددارى كرده و حتى المقدور 

وسيله نقليه را در پاركينگ هاى عمومى داراى متصدى پارك كنند.

كشف 60 رأس دام قاچاق در فامنين
 فرمانده انتظامى فامنين از كشــف 60 رأس گوسفند قاچاق و فاقد 

مجوز در اين شهرستان خبر داد.
على حسن حيدرى در گفت و گو با فارس ، با بيان اينكه مأموران انتظامى 
شهرســتان با كنترل محورهاى مواصالتى و اجراى ايســت و بازرسى 
مقطعى به يك دســتگاه كاميون مشكوك شــدند،  اظهار كرد: آنها اين 

كاميون را  متوقف كردند.
وى افزود: در بازرســى هاى صورت گرفته از ايــن كاميون، 60 رأس 
گوســفند فاقد مجوز و قاچاق كشــف و احشام كشــف شده به اداره 
دامپزشكى شهرستان منتقل و يك نفر متهم به مراجع قضائى معرفى شد.

فرمانده انتظامى فامنين در پايان، با اشاره به اين كه ارزش دام هاى قاچاق 
كشف شــده 720 ميليون ريال برآورد شده، گفت: از مردم مى خواهيم 
همكارى خود را با پليس داشــته باشند و در صورت مشاهده هرگونه 

موارد مشكوك با پليس 110 تماس بگيرند.

منيژه فرهانپور »
 امروزه يكپارچگى اراضى يكى از عوامل 
عمده توسعه كشاورزى و طرح هاى آبيارى 
تحت فشار به شمار مى رود. طرح يكپارچه 
سازى اراضى از ســال 1379 به كشاورزان 
شهرســتان كبودرآهنگ معرفى شــد ولى 
پذيــرش آن از طرف كشــاورزان تاكنون 
از روند مطلوبى برخوردار نبوده اســت به 
طورى كه ســال 1390 نيز پس از يك دهه، 
تنها 30 درصد اراضى آبى زيرپوشــش اين 
طرح قرار گرفته بودنــد، لذا هدف تحقيق 
شناســايى عوامــل موثر بــر پذيرش طرح 
يكپارچه ســازى اراضى توسط كشاورزان 
شهرســتان كبودرآهنگ در اســتان همدان 
بود تا مســئوالن با توجه بــه نتايج تحقيق 
راهبردهاى مناســب جهت تســريع روند 
يكپارچه ســازى اراضى و توســعه سيستم 

هاى آبيارى تحت فشار اتخاذ كنند. 
مدير امور اراضى جهاد كشــاورزى استان 
همدان با بيان اينكه از ســال 1382 به بعد 
عمليات يكپارچه ســازى اراضى از تعاونى 
هاى توليد آغاز شــد، گفت:چــون تعاون 
روستايى به وضعيت روستاها احاطه داشت 
و آنها پل ارتباطى جهاد با كشاورزان بودند 
قطعا انعكاس دهنده مشكالت هر دو طرف 

هم جهاد و هم روستاها بودند.
محمدمهــدى نيك مرادى افــزود: در حال 
حاضر در 74 تعاونى كار شــروع شــده كه 
در 20 تعاونى نقشــه هــاى كاداس اراضى 
در سطح 73 هزار هكتار آماده و نقشه هاى 
توپوگرافــى 59 هزار هكتــار از اراضى نيز 

آماده شده است.
وى با اشــاره به اينكــه در 20 تعاونى نيز 
مطالعات در سطح 58 هزار هكتار از اراضى 
انجام شــد، اظهار كــرد: در 14 تعاونى نيز 
عمليات اجرايى سطح زيركشت اراضى در 
38 هزار هكتار براى 15 هزار و 150 هكتار 
يكپارچه ســازى شــده يعنى قطعه بندى، 
احــداث جاده هاى مــزارع، لوله گذارى و 
سيستم مكانيزه آبيارى به اجرا درآمده است.
نيك مــرادى ادامه داد: عمليــات يكپارچه 
ســازى اراضى براى 27 هزار هكتار بدون 
عمليات جاده ســازى، لوله گذارى با ايجاد 
سيستم آبيارى مكانيزه نيز يعنى در مجموع 
براى 39 هزار هكتار از اراضى انجام شــده 

است.
وى با بيان اينكه از سال 82 به بعد اعتبارى 
كه براى يكپارچه سازى اراضى استان گرفته 
مى شــود رقم قابل مالحظه اى اســت به 
طورى كه در كشور جزو استان هاى اول تا 
سوم در اين زمينه هستيم، خاطرنشان كرد: به 
طور متوسط سالى يك و نيم ميليارد تومان 
اعتبار در اين زمينه جذب شده كه پيش بينى 
مى شود امسال و سال آينده بتوانيم براى 6
هزار و 750 هكتار از اراضى يكپارچه سازى 

را به اجرا برسانيم.
 پيشتازى شهرســتان نهاوند در 

يكپارچه سازى اراضى 
نيك مرادى با اشاره به اينكه به دليل وجود 
پتانسيل آبى شهرســتان نهاوند در يكپارچه 
سازى اراضى در اســتان از شهرستان هاى 
ديگر پيشتاز است، تصريح كرد: در شهرستان 
نهاوند تاكنون تقريباً نزديك به 3 هزار هكتار 
از اراضى به يكپارچه سازى كامل با اقدامات 
زيربنايى رســيده و به عالوه دو هزار هكتار 

از اراضى بدون اقدامات زيربنايى يكپارچه 
سازى شده است.

مدير امور اراضى جهاد كشــاورزى استان 
همدان با تاكيد بــر اين موضوع كه به دليل 
وجود قطعات خرد زمين موجود در اراضى 
استان در شهرستان هاى مختلف و پراكندگى 
اراضى عمًال قانون يكپارچه سازى اراضى به 
كندى صورت مى گيرد كه البته اين مشكل 
در سراسر كشور وجود دارد،  يادآور شد: از 
103 هزار و 328 بهره بردار موجود در سطح 
استان، 32 هزار و 91 بهره بردار اراضى يك 
تــا 5 هكتار و 24 هــزار و 553 بهره بردار 
داراى اراضى كمتر از يك هكتار هســتند، 
يعنى در مجموع گروه نخســت 9 درصد از 
اراضــى و گروه دوم تنهــا 8 دهم درصد از 

اراضى را در اختيار دارند.
وى در خصوص قوانين مربوط به ارث كه 
خود به خود عامل ُخردى اراضى مى شود، 

بيان كرد: در راســتاى 
جلوگيرى  و  كنتــرل 
از اين موضوع ســال 
85 قانونى در مجلس 
اســالمى  شــوراى 
مصــوب شــد كه در 
بر  عالوه  قانــون  اين 
جلوگيــرى از خردى 
بيشتر اراضى، مساحت 
هــاى حداقلى فنى و 
اقتصــادى را براى هر 
اســتان و شهرســتان 

تعريف مى كند.
بيان  بــا  مرادى  نيك 
اينكــه در ايــن آيين 
سرى  يك  جديد  نامه 

تغييراتى اتفاق افتاده اســت، اضافه كرد: در 
اســفندماه ســال 95 آيين نامه اجرايى دو 
ماده يك و شــش قانون تغيير كرد كه همين 
موجب شد كه از ابتداى سال گذشته عمًال 
كاربه صورت منجســم تر و هماهنگ تر با 
تشكيل يك كارگروه در اين زمينه آغاز شود 
كه در اين كارگروه اداره ثبت اســناد، جهاد 
كشــاورزى، بانك كشاورزى و شركت آب 

منطقه اى به عنوان اعضاى اصلى هستند.
وى افزود: با شــكل گيرى ايــن كارگروه 
سازى  يكپارچه  كارگروه  جلســه  نخستين 
اراضى در خرداد ماه امســال تشــكيل شد 

كه با بررسى و ابالغ روند اجرايى براساس 
جداول پيش بينى شــده در هر 9 شهرستان 
اســتان جداولى تعيين شــد براى مثال در 
شهرســتان همدان  چهار هكتار از اراضى 
آبى، 10 هكتــار از اراضى ديــم، 3 هكتار 
از اراضــى باغى آبــى و 8 هكتار از اراضى 
باغى ديم براى يكپارچه ســازى اراضى به 
عنوان حداقل مساحت فنى يك قطعه زمين 

كشاورزى پيش بينى شده است.
نيك مرادى در مورد  پروژه ها و برنامه هايى 
كه در ســال 97 در اين خصوص قرار است 
پيگيرى شود، گفت: در سطح شهرستان هاى 
رزن، مالير، نهاوند و فامنين يك سرى پروژه 
ها پيش بينى شــده براى مثال در روستاى 
«ازنهرى» شهرستان نهاوند فاز دوم  يكپارچه 
سازى اراضى با پيشرفت 20 درصدى و در 
مابقى روستاهاى شهرستان هاى ديگر نيز با 

پيگيرى اوليه در حال انجام است.
وى خاطرنشــان كــرد: در 
يكپارچه  ســهولت  راستاى 
ســازى اراضى، قانون رفع 
موانــع توليد مصوب شــد 
كــه براســاس ايــن قانون 
رفــع تداخالت براســاس 
همپوشانى نقشه منابع طبيعى 
و اراضى دست  كشاورزان 
تا پايان سال گذشته 80 هزار 
استان رفع  اراضى  هكتار از 
آزادسازى  و  شــده  تداخل 
بيــش از 6 هــزار هكتار از 
اراضى اختالفــى به تثبيت 

رسيده است.
 اجراى طرح تجهيز 
ســازى  يكپارچــه  و 
اراضى در روستاى عبدالرحيم همدان

مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان همدان 
نيز در خصــوص اقدامات اجــراى طرح 
يكپارچه سازى اراضى در شهرستان همدان 
اظهار كرد: در طى ســال هاى گذشته طرح 
تجهيز و يكپارچه سازى اراضى در روستاى 
عبدالرحيم به عنوان پايلوت اجرا شــده كه 
حاصل ايــن اقدامات اجــراى 11 كيلومتر 
خطوط انتقال آب و اجراى 10 كيلومتر جاده 

دسترسى به مزارع است.
دستورالعمل  براساس  افزود:  فضلى  حسين 
ابالغى از سوى وزارتخانه از دو ماه گذشته 

در راستاى استفاده بهينه از منابع آب و خاك 
و عوامل توليد طرح تجميع يكپارچه سازى 
اراضى كشاورزى با مساعدت دولت مجدد 

به مرحله اجرا رسيده است.
وى در خصوص داليل كندى روند اجراى 
طــرح يكپارچه ســازى اراضى در ســطح 
شهرستان همدان نيز ادامه داد: يكى از داليل 
اصلى اجرا نشدن اين طرح، ُخردى اراضى 
زراعى، مهيا نشــدن امكانات دولت، وجود 
مشــكالت اجتماعى موجود در روســتاها، 
ميــزان عالقه و مشــاركت كشــاورزان در 
انجام اين طرح، وجود مشــكل مشاء بودن 
ســند و... از جمله  داليل كندى اجراى اين 

طرح است.
فضلى با اشاره به اينكه شهرستان همدان در 
كاداس اراضى اگر رتبه نخســت را نداشته 
باشد رتبه دوم را دارد، بيان كرد: با توجه به 
اينكه قالب قطعات اراضى شهرستان همدان 
5 تا 8 هكتار است تجميع اراضى مى تواند 

كمك به افزايش توليد كند.
 تعهد انجام طرح كاداســر براى 

300 هزار هكتار از اراضى استان 
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
همدان نيز با بيان اينكه طرح رفع تداخالت 
و كاداســر اراضــى تاكنون بــراى كمتر از 
150 هــزار هكتار از اراضى اســتان انجام 
شده اســت، گفت: خوشبختانه امسال با دو 
برابر شــدن اعتبارات ملى از سوى صندوق 
توسعه ملى تا پايان ســال تعهد 300 هزار 
هكتار كاداس شامل اراضى جنگلى و مراتع 
را داريم. اســفنديار خزائى با اشاره به اينكه 
تا پايان ســال در نصف اراضى ملى كاداس 
انجام مى شود، افزود: از مجموع 950 هزار 
هكتار از اراضــى ملى تاكنون در 145 هزار 
هكتار از اراضى اســتان طرح كاداس انجام 
شــده كه بــا تعهد 300 هــزار هكتارى در 
سال جارى، نصف اراضى در طرح كاداسر 
قرار مــى گيرد كه منابع آن نيز با 50 درصد 
اعتبــارات ملى و 50 درصد از صندوق ملى 

تامين مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: يكى از سياست هاى 
اداره كل منابــع طبيعــى و آبخيزدارى اين 
اســت كه براى ســهولت در امر يكپارچه 
سازى اراضى طرح رفع تداخالت و كاداسر 
تا اجراى برنامه حفاظت و احياى اراضى به 

نحو أحسن انجام شود.

مدير امور اراضى جهاد كشاورزى استان همدان مطرح كرد

پيش بينى اجراى يكپارچه سازى 
6 هزار و 750 هكتار از اراضى

همدان پيام:  خبرنــگار  كبودراهنــگ-   
ساده زيســتي و مردمي بــودن و خدمت به 
محرومين از صفات مشــترك نبي گرامي 

اسالم و بسيجيان در اين زمانه است.
حجت االســالم والمســلمين نقي باقري، 
امام جمعه كبودراهنــگ در خطبه هاي نماز 
جمعه اين شهر با بيان اين مطلب با تبريك 
هفته بســيج و جايگاه بســيج در انقالب 
اسالمي افزود: بسيج سد محكمي در مقابل 
كشورهاي زالوصفت و استكبار جهاني است 
كه به فرمان امام خميني(ره) تشكيل شد و 

اين قدرت الهي تا قيامت خار چشم دشمنان 
خواهد بــود. وي در خصوص جمهوري 
اسالمي گفت: زماني كه اين كشور با مسأله 
جنگ روبه رو شد، مادران و پدران، فرزندان 
و عزيزان خود را فداي اين مملكت كردند 
تا با خون پاك خود كلمه پيروزي خون بر 

شمشير را دوباره معنا كنند.
وي با يــادآوري روحيه استكبارســتيزي 
در مردم ايران اضافه داشــت: تكبير بعد از 
نمازهاي يوميه يادگار رزمندگان و شهداست 
و كســاني كه مخالف اين فريضه هستند، 

دشــمنان و خيانت كنندگان به خون شهدا 
هستند.

امام جمعه كبودراهنگ در ادامه با اشــاره به 
بيانات معمار كبير انقالب اسالمي بيان كرد: 
اگر تفكر بســيجي در جامعه نهادينه شود، 

اختالس در كشور رخ نخواهد داد.
وي در پايــان خاطرنشــان كــرد به همه 
مسلمانان جهان مژده مي دهيم كه ان شاءا... 
پس از بســيج مردمي در ايران، حزب ا... در 
لبنــان و انصارا... در يمن راه خواهد افتاد تا 

اين تفكر ظلم ستيز جهاني شود.

فرمانده ســپاه ناحيه كبودراهنــگ نيز در 
ســخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه 
اظهار داشت: در هفته بسيج اين شهرستان 
بيش از 110 عنوان برنامه فرهنگي و هنري و 

اجتماعي و خدماتي انجام شده است.
محمــود بداغي افزود:  تاريــخ اثبات كرده 
است تفكر بســيجي در هر عرصه اي ورود 
پيدا كرده، ســربلند و پيروز بــوده و امروز 
بسيجيان با ورود در عرصه محروميت زدايي 
و اقتصاد مديريتي در تفكر خلق حماسه اي 

ديگر هستند.

تفكر بسيجي در حال جهاني شدن است

در 74  حاضــر  حال  در 
شده  شروع  كار  تعاونى 
نقشه  تعاونى  در 20  كه 
در  اراضى  كاداس  هاى 
هكتار  هزار  ســطح 73 
هاى  نقشــه  و  آمــاده 
توپوگرافــى 59 هــزار 
هكتار از اراضى نيز آماده 

شده است
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ايران و جهان

موافقت رهبر انقالب با عفو يا تخفيف 
مجازات تعدادى از محكومان

 رهبر انقالب به  مناســبت ميالد حضرت رسول(ص) با پيشنهاد 
عفو يا تخفيف مجازات يك هزار و هشــتاد و شش نفر از محكومان 

موافقت كردند.
بــه گزارش مهر آيت اهللا آملى الريجانى رئيس قوه  قضائيه در نامه اى 
به رهبر معظم انقالب اســالمى پيشــنهاد عفو يــا تخفيف و تبديل 
مجازات اين محكومان را كه در كميسيون مركزى عفو و بخشودگى 
قوه قضائيه واجد شــرايط الزم تشخيص داده شده اند، ارائه كرد كه 
اين پيشــنهاد در اجراى بند 11 از اصل 110 قانون اساســى، مورد 

موافقت حضرت آيت ا... خامنه اى قرار گرفت.

مسلمانان راهى جز وحدت و يگانگى ندارند
 رئيس جمهــور گفت: امروز براى مســلمانان راهى جز وحدت 
و يگانگى وجود نــدارد و اگر ما متحد شــويم، مى توانيم در برابر 

صهيونيست ها و آمريكايى ها بدون ترديد به پيروزى برسيم.
بــه گزارش فارس، حســن روحانى در ســى و دوميــن كنفرانس 
بين المللى وحدت اســالمى كه با شعار «قدس؛ محور وحدت امت» 
كه در تهران برگزار شد، گفت: عزت و سربلندى مسلمانان در منطقه 
و جهان در اين اســت كه آزادى كه پيامبر براى همه انسان ها آورده 

است به رسميت شناخته شود.
رئيس جمهور تصريح كرد: آنچه آمريكا از منطقه و جهان مى خواهد 
بردگى اســت و همين موضوع اختالف ما با آنهاســت چرا كه آنها 
مى گويند همه جهان بايــد آمريكايى فكر كرده و به ارزش هاى آنها 
احترام بگذارد اين در حاليست كه ما مى گوييم همه انسان ها آزادند و 
همانگونه كه فكر كرده و درك مى كنند بايد بيانديشند و ارزش هاى 
ديگــران را مورد احترام قــرار دهند كه اين ارزش ها راه ســعادت 
انسان ها را تضمين مى كند.روحانى تصريح كرد: اختالف ما با غرب 
اختالفــى بلند مدت و در طول قرن هاســت ضمن اينكه احترام مد 

نظر ما بر مبناى عدل، انصاف و رعايت حقوق همگان بوده است.

 جامعه بين الملل از يكجانبه گرايى آمريكا 
خسته شده است

 وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران در پايان سفر خود به 
ايتاليا تاكيد كرد كه جامعه بين الملل از سياست هاى يكجانبه گرايانه 

آمريكا خسته شده است.
ــه نتايــج  ــا اشــاره ب ــا محمــد جــواد ظريــف  ب ــه  گــزارش ايرن ب
ــث  ــت: بح ــا گف ــه ايتالي ــرده اش ب ــيار فش ــفر دو روزه و بس س
ــكا،  ــه آمري ــه گرايان ــاى يكجانب ــت ه ــا سياس ــه ب ــام و مقابل برج
ــه صــورت اجماعــى  ــا ب ــود و تقريب ــام جلســات مطــرح ب در تم
جامعــه بيــن المللــى از ايــن سياســت هــا خســته شــده و خطــر 

ــد. ــى بين ــده م ــراى آين ــا را ب ــن سياســت ه اي
وى افزود: از طرف ديگر الزم است كه جامعه بين المللى آمادگى براى 
مقابله با اين سياست ها را پيدا كند و از تبديل شدن آن به يك رويه در 
روابــط بين المللى جلوگيرى كند و هزينه هاى الزم را نيز انجام دهد 
كه بســيار فراتر از موضوع هسته اى و مذاكرات با جمهورى اسالمى 
اســت و به آينده روابط بين المللى و نحوه اى كه جامعه بين المللى 
مى خواهد در قبال سياســت هاى بسيار كوتاه نظرانه آمريكا، رفتار و 

حركت كند، بر مى گردد.

اصالح قانون انتخابات مجلس 
در حال نهايى شدن است

 عضو كميسيون شوراها و امور داخلى در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: اصالح قانون انتخابات مجلس شــوراى اسالمى در كميسيون 

در حال نهايى شدن است.
ســيد حميدرضا كاظمى در گفت وگو با ايســنا، افزود: اصالح قانون 
شــوراها در دســتوركار كميســيون شــوراها و امور داخلى كشور 
قرار گرفته و حل بخشــى از مشــكالت كنونى در حوزه هاى تعيين 
صالحيــت، عملكرد و نظارت بر شــوراها را مى توان در اصالح اين 
قانون مورد توجه قرار داد تا دوره هاى بعد شــاهد مشكالت كمترى 
باشــيم.وى اضافه كرد: طى پنج دوره فعاليت شــوراها بحث اصالح 
قانون آن ها مدنظر قرار گرفته تا بتوان به ســالمت شوراها و نظارت 

بيشتر بر آن كمك كرد.
ــورى،  ــت جمه ــون انتخابات(رياس ــالح قان ــرد: اص ــان ك وى بي
مجلــس و شــوراهاى اســالمى شــهر و روســتا) را در دســتوركار 
ــه دليــل اين كــه اوليــن انتخاباتــى كــه در  ــا ب كميســيون داريــم ام
پيــش داريــم انتخابــات مجلــس اســت، اصــالح قانــون انتخابــات 
مجلــس را اولويــت اول گذاشــتيم كــه ايــن مهــم تقريبــًا در 

ــود. ــى مى ش ــيون نهاي كميس
نماينده مردم پلدختر و معموالن در مجلس شوراى اسالمى عنوان كرد: 
اصالح قانون انتخابات مجلس طى دو جلسه ديگر در كميسيون نهايى 
مى شود.  پس از نهايى شدن اين قانون، انتخابات رياست جمهورى و 

شوراها را در دستور كار قرار خواهيم داد.

سرانجام فيلترينگ تلگرام
 احســاس خطر و مخالفت با پديده هاى مدرن از  ســوى سنت 
گرايان و  رســانه هاى وابسته آنان موضوع جديدي نيست . از ديرباز 
همواره مخالفتهاى شداد وغالظى با راديو ، تلويزيون ، ويدئو ، ماهواره 

و اخيراً اينترنت و فضاى مجازى به تناوب وجود داشته و دارد . 
با ظهور هر رســانه جديد ، هجمه  وســيعى عليه آن شروع شده اما 
بعد از  فراگير شــدن موج آن رســانه ، مخالفان آن كم كم راه انفعال 
در پيش مى گيرند و  در ادامه  با ظهور رســانه جديد ديگرى ، خطر 
رســانه قبلى به فراموشى سپرده شده و با رسانه جديد مخالفت  آغاز 
مى شود ، بعد از مدتى كه بى حاصل بودن مبارزه عيان مى شود مجدداً 
موج فراگيرى رســانه جديد ، مخالفان را هم در برگرفته كم كم خطر 
خوفناك آن هم فراموش مى شود ، تا ظهور رسانه جديد ديگرى ، دور 
باطل مخالفت و البته بى حاصل حمله با رسانه هاى جديد به اشكال 

مختلف بازتوليد مى شود .   
آخريــن نمونــه هجمــه و مخالفــت بــا رســانه هــاي جديــد در مــاه 
ــام  ــه پي ــنگين علي ــه س ــش تهي ــا آت ــته ب ــال گذش ــي س ــاي پايان ه
رســان تلگــرام شــروع شــد ، تــا آنجــا كــه فيلتــر كــردن آن تــا مدتى 
موضــوع اصلــى كشــور بــود . موافقــان و مخالفــان در ســطحى بــى 
ســابقه بــه بحــث و جــدل در مــورد آن بــا يكديگــر پرداختنــد . از 
آنجــا كــه طبــق معمــول ســنبه مخالفــان پــر زورتــر بــود ، تلگــرام 
فيلتــر شــد و پيــام رســان هــاى داخلــى بــا دوپينــگ هــاى حكومتى 
ــل  ــت مث ــد  و درنهاي ــرار گرفتن ــت ق ــورد حماي ــى م ــول پاش و پ
هميشــه يكبــار ديگــر چرخــه مخالفــت و حملــه شــديد و ســپس 
فراموشــى و برقــرارى آتــش بــس نانوشــته بــه اجراء گذاشــته شــد . 
با امعان نظر به نتايج حاصله نه تنها هدف غايى فيلتر كنندگان محقق 
نشد بلكه عمليات فيلتراسيون عمال به ضد خود بدل شد كه توالى سه 

گانه اى را بدنبال داشت .
 1-  فيلترينــگ تلگرام عليرغم هزينه هــاى زياد از جمله موجبات 
نارضايتى ميليونها كاربر منتج به هيچ دســتاوردي نشــد . هدف از 
اينكار كوتاه كردن دســت كســانى بود كه از اين پيام رسان استفاده 
سياســى مى كردند ، از اين طيف افراد زيادى تلگرام را ترك نكردند 
، ترك كنندگان عمومــًا كاربران اقتصادى بودنــد كه جامعه هدف 

فيلتركنندگان نبودند .
2- كساني كه مدافع نظام بودند عمدتًا تلگرام را ترك كرده  و ميدان 
گسترده و چند ده ميليوني اين عرصه را دو دستى به ديگران واگذار 
كردند و صدالبته خيلى از مدافعين نظام ظاهرا به صورت نامحسوس 

دوباره درحال بازگشت به تلگرام هستند 
3-  قبل از فيلترينگ تلگــرام تعداد كمى از كاربران فضاى مجازى 
با فيلتر شــكن آشنايى داشتند ، االن به لطف فيلترينگ ، اكثركاربران 
فعلى تلگرام در بكارگيرى فيلتر شكن مهارت الزم را پيدا كرده و با 
اســتفاده از آن به فضاهاى جديدى مثل يوتيوب و توئيتر وارد شدند 

كه قطعًا مطلوب فيلتركنندگان نيست . 
ظاهراً مقابله انفعالى با رسانه هاى جديد در ديار ما پايانى ندارد . به 
اميد روزى كه بجاى تقابل بى حاصل و فرسايشى توجهات كافى به 
بهره بردارى از فرصتهاى حداكثرى از اين رسانه ها معطوف شود و 

معقوالنه تهديدهاى آنها را به حداقل برسانيم . چنين باد . 
* غالمرضا مصدق 
منبع: كانال فرداى بهتر  

 يكى از نمايندگان اصولگراى مجلس 
كه از موافقان جدى فيلترينگ تلگرام بود، 
اذعان دارد كه سياست محدودسازى اين 

پيام رسان با شكست مواجه شده است.
محمدعلــى پورمختار كــه موافق ادامه 
فيلترينگ تلگرام است، تأكيد دارد حضور 
«نيروهــاى انقالبى و ارزشــى» در اين 
پيام رسان ضرورى اســت، چرا كه نبايد 
معرض  در  تلگــرام  مخاطبان  داد  اجازه 

تبليغات «زهرآگين» دشمنان قرار بگيرند.
پورمختار در گفت وگــو با ايرنا توضيح 
مى دهد كــه اصولگرايان و رســانه هاى 
منتســب به اين جناح كــه در روزهاى 
اخير به تلگرام بازگشتند، اطالعاتى كه به 
درد دشمن بخورد در اين پيام رسان قرار 
نمى دهند از اين رو، بابت درز اطالعات 

نگرانى وجود ندارد.
در ادامــه مشــروح ايــن گفت وگو را 

مى خوانيد:
بازگشت  شاهد  اخير  روزهاى  در   
اصولگرا  خبرگزارى هــاى  و  افــراد 
به تلگرام هســتيم. شــما قبًال جزو 
موافقان فيلتر تلگرام بوديد، همچنان 
رســانه  اين  فيلترينگ  مى كنيد  فكر 

درست بود؟ 
فيلترينگ تلگرام سياست درستى است، اما 
االن مقصر، دولت است. متأسفانه دولت از 
پيام رسان هاى داخلى حمايت نكرد، در عين 
حال مخالفت هاى جدى هــم با فيلترينگ 
تلگرام داشــتند كه باعث شد آن چيزى كه 

مدنظر بود محقق نشود.
 پس قبول داريد از پيام رسان هاى 
سياست  و  نشــد  اســتقبال  داخلى 

فيلترينگ با شكست مواجه شد؟
بحث استقبال نيســت. اتفاقاً خيلى استقبال 
كردند، االن هم طبق آمار 30 ميليون نفر در 

پيام رسان هاى داخلى هستند.
 كدام آمار؟

آمار رسمى وزارت ارتباطات.
*از آن طرف آمارى هم كه از كاربران 
تلگرام ارائه مى شــود نشان مى دهد 
جمعيت خيلى كمــى از تلگرام رفته 

است.
  اين مهم نيست.

 چرا مهم نيست! سياست اين بود 
از تلگرام اســتفاده نشود، چون ادعا 

مى شد اطالعات درز مى  كند.
سياست اين بود.

 قبول داريد اين اتفاق نيفتاد و اين 
سياست شكست خورد؟

بلــه ولى بايد دليل آن را جويا شــد. خيلى 
صريــح بگويم دولت عامل شكســت اين 

سياست است.
 دولت كه به پيام رسا ن هاى داخلى 

وام داد؟
با وام چه كار مى توانستند بكنند؟

 وام يــك قدم بــراى حمايت از 
پيام رســان  هاى داخلى بــود؛ قبول 

داريد؟
بله قدم بود، ولى يــك قدم كوتاه. صد كار 

ديگر بايد انجام  مى شد.
 چه كار ديگرى بايد انجام مى شد؟

 دولت از صد قدمى كه بايد برمى داشت يك 
قدم برداشــت كه خيلى هم خوب بود و ما 
تشــكر هم مى  كنيم، ولى از روز اول دولت 
با فيلترينگ تلگرام مخالفت كرد و مى گفت 

نبايد آزادى هاى مردم را مخدوش كنيم.
حرف دولت كه به كرسى ننشست 
و تلگرام فيلتر شد. فيلترينگ تلگرام 
اين  آزار مردم اســت.  باعث  اكنون 
اقــدام و محدوديــت بــراى رونق 
پيام رسان هاى داخلى صورت گرفت.

وقتى رئيس جمهور موضع بگيرد در مردم اثر 
دارد. من عامل اينكه مردم از تلگرام خارج 
نشدند را مواضع آقاى رئيس جمهور مى دانم.

 يعنى مردم به خاطر صحبت هاى 
آقــاى روحانى همچنــان از تلگرام 
اســتفاده مى  كنند؟! يعنى اگر ايشان 
اســتفاده  تلگرام  از  مردم  مى گفت 
نكنند مردم هم استفاده نمى كردند؟

مواضع رئيس جمهور مهم بود.
اكنون  شــما  بود؟  مهــم  چقدر   
موضع گيــرى رئيس جمهور را عامل 
اصلى شكســت فيلترينــگ تلگرام 
يك  روحانى  آقــاى  مى  كنيد.  عنوان 
بار ديگر از مردم خواسته بودند براى 
دريافت يارانه هــا ثبت  نام نكنند، اما 

مردم ثبت نام كردند.
نه اين مقايسه درست نيست. يارانه بحث 
ديگرى است و اســتفاده از تلگرام بحث 
ديگر! آنجا بحــث پول گرفتن مطرح بود. 
زمانى كه رئيس جمهورى صراحتًا مخالفت 
كند، ناامنى را نســبت به پيام رســان هاى 
داخلى القا كند. شــما از مردم توقع داريد 
چه كنند؟ مــا توقع نداشــتيم دولت اين 
رفتار را داشــته باشد. حاال دولت حمايتى 
كــرد و وامى داد، اما مگر وام مشــكلى را 

حل مى كند؟ 
 شــما معتقديد اظهــارات آقاى 
نســبت  مردم  شــد  باعث  روحانى 
داخلى  پيام رســان هاى  امنيــت  به 
ترديــد كننــد، در مقابل امــا افراد 
تاثيرگذارتــر بودند كه درباره امنيت 
پيام رسان هاى داخلى صحبت كردند. 
از ســوى ديگر كانال هاى منتسب به 
رهبرى از تلگرام خارج شــدند و به 
با  كه  رفتند  داخلى  پيام رســان هاى 
اين اقدام، بر امنيت اين پيام رسان ها 
تأكيد شد. پس اگر قرار بر اعتبار يك 
بيشتر  اعتبارشان  رهبرى  باشد،  فرد 

است.
اين ها با هم قابل مقايســه  نيســت. رهبرى 
هيچ گاه درباره بســته بودن يا نبودن تلگرام 

صحبت نكردند.

 اينكه ايشان به پيام رسان داخلى 
آمدند نشــانه تأييد بــر امنيت اين 

پيام رسان ها در مقابل تلگرام است.
رهبرى اگر توصيه كنند مطمئن باشيد همه 
مردم جانشان را مى دهند، چه برسد به اينكه 
مــردم در تلگرام بمانند يا نه. اين مقايســه 

غلطى است.
  من هم دقيقــاً به همين علت به 
حضــور رهبرى در پيام رســان هاى 
معتقدم  چون  كردم،  اشــاره  داخلى 
اگر قرار بر تأثير كسى بر مردم براى 
تأثير  بود،   پيام رســان ها  در  حضور 
اين  پس  اســت.  قابل قبول  رهبرى 
آقاى  ســخنان  تأثير  كه  شما  حرف 
روحانى باعث شــد مردم در تلگرام 

بمانند درست نيست.
آقــاى روحانــى نســب به صحــت كار 
پيام رســان هاى داخلى موضــع گرفت و از 
تلگرام كه ابزار دشمن است، حمايت علنى 

و روشن كرد.
  شــما مى گوييد آقــاى روحانى 
ابراز ترديد كردند، اما در عمل اتفاق 
ديگرى افتاد. آقاى روحانى بخشنامه 
دولتى صادر كردند كه دستگاه دولتى 
حق استفاده از تلگرام را ندارد و بايد 
استفاده  داخلى  پيام رســان هاى  از 

شود.
كى اين كار را كردند؟ 

*همــان ابتداى فيلترينــگ تلگرام 
و با دســتور آقــاى جهانگيرى اين 
بخشنامه صادر و ابالغ هم شد، االن 
هم در حال اجرا شدن است. مثًال ما 
مى شويم  محسوب  دولتى  رسانه  كه 
اجازه اســتفاده از تلگــرام نداريم. 
شــما به عنوان نماينده مردم از اين 

بخشنامه حتى اطالع هم نداريد.
موضع بيرونــى آقاى روحانى هــزار برابر 
مخرب تر از يك بخشــنامه  اى است كه من 
خبر ندارم. ايشــان بارها ســخنرانى كردند 
كه مخالف بســتن و محدود كردن هستيم؛ 
حرف هــاى فريب كارانــه و دهن پركن كه 

تأثير دارد.
 حاال كه شــما معتقديد اين طرح 
نمى كنيد  خورده،  فكــر  شكســت 
و  عبــث  كار  تلگــرام  فيلترينــگ 
بيهوده اى است و فقط بارى بر دوش 

مردم تحميل كرده است؟
ما كه قرار نيســت اگر نتوانستيم به هدفمان 

برسيم تسليم شويم. ما بايد همچنان مقابله 
بكنيم و همچنــان بايد از پيام رســان هاى 

داخلى حمايت كنيم.
 بخشى از حمايت پيام رسان هاى 
داخلى اين اســت كه حداقل كسانى 
دارند  اعتقاد  تلگرام  فيلترينگ  به  كه 
ديگر از تلگرام اســتفاده نكنند و از 

پيا م رسان هاى داخلى استفاده كنند.
چه كسى گفته اين كار را نمى  كنند؟ 

و  اصولگرايــان  كــه  هميــن   
رسانه هاى وابسته به آنان به تلگرام 
بازگشتند، نشان از عدم حمايت آنان 

از پيام رسان هاى داخلى است.
كدام پيام رسان  داخلى را بستند؟ 

 عمــًال وقتى به تلگــرام آمدند، 
پيام رســان هاى  در  فعاليت شــان 
داخلى كم مى شود و باتوجه به حضور 
پيام رسان  عمًال  تلگرام  در  مخاطبان 

داخلى بدون مخاطب مى ماند.
دولت باعث شــد فضاى تلگرام به دســت 
مخالفــان بيفتد و به ســود جريان فرهنگى 
خاص شود. خوب وقتى عده اى در تلگرام 
هســتند هيچ توجيهى ندارد كــه آنها يك 
طرفــه بيايند عليه همه ارزش ها و اعتقادات 
مردم صحبت كنند و ما هم بى خيال شويم. 
من ورود رســانه  هاى اصولگــرا به تلگرام 
را موجــه مى دانم. آنها بايد حضور داشــته 
باشند و پاســخ دهند و جلوى تخريب هاى 
فرهنگــى را بگيرنــد. مــا نمى خواهيم هر 
تعدادى كه در تلگرام هســتند را رها كنيم 
تا در معرض تبليغات زهرآگين دشمن قرار 
گيرند و دشمن آن ها را نسبت به انقالب و 
نظام حســاس كند و بشوراند. پس حضور 
نيروهاى انقالب امرى ضرورى اســت. ما 

نبايد صحنه را به دست مخالفان بگذاريم.
 خوب شــما مگر موضــوع درز 
اطالعات را مطرح نمى كنيد و نسبت 

به آن نگران نبوديد؟
اطالعاتى درز نمى شود.

تغيير  نظرتان  االن  شــما  يعنى   
اطالعاتى  تلگرام  از  معتقديد  و  كرده 

درز نمى شود؟
خير منظورم اين است اصولگرا و رسانه  هاى 
اصولگرايــى كــه به تلگــرام بازگشــتند 
روشــنگرى مى كنند، نه اينكه اطالعات در 
اختيار دشمن بگذارند. اين هايى كه االن به 
تلگرام بازگشتند اطالعاتى كه به درد دشمن 

بخورد در تلگرام نمى گذارند.

چه مردان و زنانى، فرزندان بيشترى دارند؟
 پژوهشــگران دريافتند ويژگى هاى شخصيتى افراد در داشتن فرزندان 

بيشتر موثر است.
به گزارش ايسنا محققان دانشگاه فناورى كوئينزلند در استراليا عنوان كردند: 
مردانى كه طيفى از ويژگى هاى شخصيتى مانند عاطفى بودن، برونگرايى، 

سازگارى و  وظيفه شناسى را دارند، فرزندان بيشترى خواهند داشت.
در طول تاريخ، رقابت، عاملى براى موفقيت هاى بيشتر براى زنان و مردان 
بوده و منجر به موفقيت در شــغل، ورزش، هنر، توانايى به دست آوردن 
و تامين منابع و در نهايت بقاى آنها شــده اســت. نتايج مطالعات جديد 

نشان مى دهد كه ويژگى هاى شخصيتى مى تواند در داشتن فرزندان بيشتر 
هم موثر باشد.در اين تحقيق، شــركت كنندگان طيف وسيعى از سواالت 
اجتماعى و جمعيتى را پاســخ دادند. عالوه بر ايــن، در آزمون مدل پنج 
عاملى شخصيت (BIG 5) هم شركت كردند. تعداد 3000  مرد و 1500 
زن در ايــن مطالعه مورد بررســى قرار گرفتند.كارشناســان، تفاوت هاى 
كليدى شــخصيتى بين هر دو جنس و ارتباط آن با داشتن فرزندان بيشتر 
را شناسايى كردنداين آزمون جهت اندازه گيرى متغيرهاى شخصيتى بوده 
و بر اساس اين مدل، شــخصيت از پنج بعد  روان رنجورى، برون گرايى، 

سازگارى، استقبال از تجربه و وظيفه شناسى تشكيل شده است.

با اين حال، در مورد مزايا و يا معايب ويژگى هاى شــخصيتى در رابطه با 
داشتن فرزندان بيشتر اطالعات زيادى در دست نيست و علم هنوز درك 
نمى كند كه چگونه ويژگى هاى شخصيتى ورفتارى مانند توليد مثل با هم 

ارتباط دارند.
نتايج نشــان داد، تركيبى از ويژگى هاى خاص در مردان منجر به داشــتن 
فرزندان بيشتر مى شود كه عبارتند از: برونگرايى، سازگارى، وظيفه شناسى 
و وجدان كارى. همچنين، تركيبى از ويژگى هاى آزمون BIG 5، از جمله 
برونگرايى با افزايش فرزندان در مردان ارتباط داشــت، در حالى كه تنها 

زنان سازگارتر فرزندان بيشترى دارند.

نماينده بهار و كبودراهنگ: 

فيلترينگ تلگرام 
شكست خورده است
■ ورود رسانه هاى    اصولگرا به تلگرام را موجه مى دانم

بيشترين اهداءكنندگان خون ايران چند 
سال دارند؟

 سخنگوى سازمان انتقال خون كشور شرايط سنى اهداى خون 
را توضيح داد.

بشــير حاجى بيگى در گفت وگو با ايســنا،  با اشاره به سن اهداء 
كنندگان خون در كشور، گفت: بايد توجه كرد كه بر اساس آمارها 
17 درصد خون اهدايى كشــور را افراد در ســنين 18 تا 25  سال 
اهدا مى كنند. همچنين 38 درصد خون اهدايى متعلق به افراد بين 

26 تا 35 سال است.
وى با بيان اينكه ايرانيانى كه در سنين 36 تا 45 سالگى قرار دارند 
27 درصد خون كشــور را اهداء مى كننــد،   گفت: افراد 46 تا 55 
سال و 56 تا 60 سال نيز به ترتيب 15 و سه درصد از خون اهدايى 

كشور را اهداء مى كنند.
حاجى بيگى ادامه داد: بنابراين بيشــترين اهداء كنندگان خون در 
كشــور با داشــتن 38 درصد از اهداى خون، افراد 26 تا 35 ساله 
هستند و تنها سه درصد خون اهدايى كشور را هم افراد 56 تا 60 

ساله اهداء مى كنند.
سخنگوى سازمان انتقال خون كشور تاكيد كرد: بايد توجه كرد از 
هر فرد سالم با وزن باالى 50 كيلوگرم و سن باالى 18 سال تا سن 
60 سالگى، مى توان 10.5 سى سى يا ميلى ليتر به ازاى هر كيلوگرم 

وزن بدن خون گرفت.

وقتى بدون آمار 
مى خواهيم 
مشكالت را حل كنيم

 رئيس كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى 
علت نبود برنامه ريزى دقيق براى كودكان كار را نبود 
آمار دقيق در اين رابطه مى داند مى گويد تا آمار دقيقى 
از اين افراد توسط دستگاه هاى متولى به دست نيايد 

نمى تواند به وضع آنها رسيدگى موثر كرد.
سلمان خدادى، همچنين به ضرورت بعد نظارتى 

مجلس شــوراى اســالمى و تخصصى كار كردن 
كميسيون ها تأكيد كرد و افزود: مجالس كشورهاى 
ديگر ساالنه 18 تا 21 روز جلسه علنى داشته وهيچ 
كدام مثــل ما قانون گذارى روزانه ندارند. نكته اين 
اســت كه (توســط مجلس) نظارت نيست و كار 

كارشناسى صورت نمى گيرد.
وى دليل به نتيجه نرسيدن تحقيقات و تفحص هاى 
كميســيون ها را عدم تحقيق كارشناســى و به كار 
نگرفتن افراد پخته دانست و اذعان مى دارد: مداركى 
كه به قوه  قضائيه مى دهيم، مدارك متقنى نيست كه 

بتواند براى آن حكم صادر كرد.
خدادى ادامه داد:  داشــتن آمار زمينه از بين بردن 

بسيارى از مشكالت را فراهم مى كند. نداشتن آمار 
در اين موضوع نقص بزرگى است. من فكر مى كنم 
آمارى در دستشان نيســت اگر داشتند، چه كسى 
محرم تر از كميســيون مجلس؟ وقتى كه اين آمار 
را نداشته باشيم چگونه مى خواهيم به بهزيستى در 
مورد حمايت از كودكان نيازمند فشــار بياوريم يا 
نسبت به سازمان هاى امنيتى فشار بياوريم كه بايد با 
سازمان هاى مافيايى برخورد كنند؟ لذا اين موضوع 
كه در اين جلسات آمار قطعى اعالم نشده، ضعف 
بزرگى اســت. البته يكى از دوستان اعالم كرد كه 
60 درصد اتبــاع بيگانه اند كه من اين آمار را قبول 

نداشتم و گفتم مبناى اين آمار چيست؟

مثال رئيس ديوان محاسبات چند وقت پيش بحث 
مى كرد. آمارى كه در رابطه با بازنشستگان داد عين 
همان آمارى بود كه دولت گفته بود. مى گفت ما 168 
نفر بازنشســته داريم آيا واقعا همين طورى است؟ 
يعنى ما خودمان را در كميســيون كشته ايم و قانون 
تصويب كردم براى 168 نفر؟ در صورتى كه فقط در 
يكى از وزارت خانه ها 2700 نفر بازنشسته مى شوند. 
من نمى گويم كه آنها دروغ مى گويند؛ نكته اين است 
كه نظارت نيست. كار كارشناسى صورت نمى گيرد.

در يك برنامه تلويزيونى، با دوســتان ستاد مبارزه 
با مواد مخدر مناظره اى داشــتم. در آنجا گفتم كه 
اميدوارم ما بتوانيم مواد مخدر را ريشــه كن كنيم. 

يكى از مسئولين كه آنجا حضور داشت گفت: اين 
كار غير ممكن است. من به او گفتم كه اين حرف 
اولين نقطه آسيب پذيرى مبارزه با مواد مخدر است. 
وقتى مِن مســئول كه مى خواهم درباره ريشــه كن 
شدن اين آسيب تصميم گيرى كنم اظهار مى كنم كه 
امكان پذير نيست. آنگاه شما فكر مى كنيد مى شود 
آن آســيب را حل كرد؟ اولين چيــزى كه احتياج 
داريم اراده اســت. همه بايد به اين نقطه برسند كه 
حقيقتا مى شود بســيارى از مشكالت را حل كرد. 
من اكنون اراده الزم براى حل مشكالت نمى بينم؛ 
چرايى نبود اراده نيز مسئله ايست كه رسانه ها بايد 

آن را پيگيرى كنند.
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لزوم توجه به كاردانش به  جاى دبيرستان سازى
 حركت جديدى را در آينده در سطح كشور شاهد خواهيم بود و به  جاى دبيرستان 
ســازى، كار دانش ايجاد خواهيم كرد.رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز گفت: بيش از 

650 هزار خير مدرسه ساز در كشور  و 1000 نفر خير هم در سراسر جهان داريم.
به گزارش ايســنا، محمدرضا حافظى، به تعبيرى 50 درصد مدارس كشــور توســط 
خيرين احداث شده است. هر كشــورى كه آموزش و پرورش موفق داشته باشد در 

تمام زمينه هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و... با موفقيت روبه رو خواهد بود.
وى گفت: با وجود جامعه خيرين مدرسه ساز بود كه خيرين دانشگاه ساز، خيرين راه 
و ترابرى، خيرين مدرسه يار و... به وجود آمد و تمام تشكل هاى خيرين به تبع جامعه 

خيرين مدرسه ساز در كشور موجوديت قانونى پيدا كردند.

مشموالن بازمانده از تحصيل دانشگاه آزاد براى 
سربازى اقدام كنند

 دانشجويانى كه ثبت نام آنها از ســوى دانشگاه آزاد اسالمى «كان لم يكن» اعالم 
شده در صورتى كه به سن سربازى رسيده اند، بايد خود را براى سربازى معرفى كنند تا 
غيبت نخورند.جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومى گفت: البته به اين افراد يك دوره 
مهلت داده شده تا زودتر تعيين تكليف شوند تا در مورد سربازى دچار مشكل نشوند. 
چنانچه در اين زمينه فردى به صورت موردى و خاص مشــكلى دارد به سازمان نظام 
وظيفه مراجعه كند، تا مشكل وى حل شود.ابراهيم كريمى در گفت و گو با ايلنا افزود: 
چنانچه قرار اســت اين دانشجويان در رشته هاى ديگر نام نويسى كنند، بهتر است هر 

چه زودتر نام نويسى كنند تا از معافيت تحصيلى برخوردار شوند.

شاخص پوسيدگى دندان افراد در ايران
 به 1,84 كاهش يافت

 پس از اجراى طرح تحول ســالمت، شاخص پوســيدگى دندان افراد در ايران از 
2,9 در سال 91 به 1,84 در سال 95 كاهش يافت.رييس اداره بهداشت دهان و دندان 
وزارت بهداشت گفت: با شروع طرح دهان و دندان عارى از پوسيدگى دانش آموزان 
ششــم ابتدايى، 670 هزار دانش آموز گروه هدف ، خدمات بهداشــت دهان و دندان 

دريافت خواهند كرد.
بــه گزارش ايرنا، حميد صمدزاده اظهار داشــت: با توجه به وجود چهارهزار يونيت 
دندانپزشــكى در واحدهاى بهداشتى كشــور حتى با انجام كار براى يك نفر در روز، 

اين طرح عملى مى شود.

چرا تك فرزندى 
در جامعه ايرانى گسترش يافت؟

 يك روانشناس درباره علت اين كه در سال هاى اخير تك فرزندى 
در جامعه ما رواج يافته اســت تصريح كرد: دشوارى هاى اقتصادى، 
مسائل تحصيلى و اشتغال بانوان و افزايش سن ازدواج از ديگر عوامل 

رشد فرهنگ تك فرزندى در خانواده هاست.
ســمانه على نژاد در گفت وگو بــا خبرآنالين افزود: تــك فرزندها 
نمى توانند نااميدى و فشــارهاى روحــى و روانى را تحمل كنند و به 

برقرارى روابطى عالقه دارند كه در برگيرنده منافع آنها باشد.
وى با اشــاره بــه اين كه كودكى كه در خانــواده تك فرزند زندگى 
مى كنــد ديرتر به بلــوغ روحى و روانى خواهد رســيد، افزود: اين 
كودكان درون گرا بوده و نمى توانند احساسات خود را با ديگران در 

ميان بگذارد و هميشه نوعى ضعف را درخود خواهند ديد.
اين روانشــناس در خصوص علت اين كه در ســال هاى اخير تك 
فرزندى در جامعه ما رواج يافته اســت تصريح كرد: دشــوارى هاى 
اقتصادى، مسائل تحصيلى و اشتغال بانوان و افزايش سن ازدواج از 

ديگر عوامل رشد فرهنگ تك فرزندى در خانواده هاست.
على نژاد، يكى ديگر از مشــكالت تــك فرزندان را خودكم بينى و 
اعتماد به نفس ضعيف دانست و گفت: نشانه اين عدم اعتماد بنفس 
را مى توان در ســال هاى اوليه زندگى كــودك و ورود آنان به مهد 

كودك و مدرسه در برقرارى با همسن و ساالنش مشاهده كرد.
وى ادامه داد: لجبازى، كم تحملى، سرخوردگى، آسيب هاى رفتارى 
و نداشــتن برخى احساسات از ديگر پيامدهاى روحى و روانى تك 

فرزندان است.
اين روانشــناس  با تاكيد به اين كه در ميان آموزه هاى دينى نه تنها به 
تك فرزندى توصيه نشده اســت بلكه با آن مخالف نيز كرده است، 
افزود: دولت بايد با برنامه ريزى و حمايت هاى مالى از فرزندآورى و 
ارائه مشاوره ها در پى رشد جمعيت كشور گام بردارد. سياست هاى 
غلط و بدون برنامه دولت ها در كاهش فرزند آورى و كنترل جمعيت 
نخستين عامل براى نهادينه شدن تك فرزندى در خانواده هاى ايرانى 

است.
وى با اشــاره به اين كه تك فرزندى اگر چه موضوع جديدى نيست 
ولى در جامعه ما در سال هاى اخير گسترش چشمگيرى داشته است، 
تصريح كرد: سياست غلط فرزند كمتر، زندگى بهتر در دهه هاى اخير 
در جامعه رواج پيدا كرد و باعث شد امروز جامعه با كاهش جمعيت 
روبرو شــود و خانواده هاى داراى يك فرزند به فور در جامعه ديده 

شود و مى توان خطا بودن اين سياست را مشاهده كرد.

افزايش 10 درصدى حقوق مستمرى بگيران 
روستايى

 مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستائيان و عشاير 
از افزايش 10 درصدى حقوق مستمرى بگيران اين صندوق از مهرماه 
خبر داد و درباره علت تاخير در افزايش مســتمرى هاى ساالنه گفت: 
صندوق بيمه اجتماعى صندوقى جوان اســت و اولين مستمرى هاى 

بازنشستگى چند ماهى است كه برقرار شده است.
محمدرضا واعظ مهدوى در گفت وگو با ايسنا، در اين باره اظهار كرد: 
افزايش 10 درصد ساليانه حقوق براى مستمرى بگيران صندوق بيمه 
اجتماعى كشــاورزان، روستائيان و عشــاير دو ماهى است كه اعمال 

شده است.
وى افزود: البته براى گروهى از مشــموالن، مستمرى بازنشستگى از 
اواخر ســال 96 برقرار شده است و از اول امسال عالوه بر مبلغى كه 
سال قبل به آنها تعلق گرفته، مشمول افزايش 10 درصدى مستمرى ها 

نيز شده اند.
مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روســتائيان و عشاير 
درباره علت تاخير در افزايش مســتمرى ها و بعد از گذشت شش ماه 
از سال گفت: مســتمرى ها دير برقرار شدند و بايد آخر سال 97 اين 
ميزان افزايش را اعمــال مى كرديم ولى زودتر از موعد خود و زودتر 
كل مستمرى ها را مشمول كرديم تا در شرايط اقتصادى موجود، كمك 

كننده باشد.
واعــظ مهــدوى درباره ميزان افزايش ســقف و كــف دريافتى 
مســتمرى بگيران نيز گفت: اين ميزان افزايش بر حسب سنوات 
اتفــاق مى افتــد. بــراى بازنشســتگان صندوق بيمــه اجتماعى 
عشايرى سنوات متفاوت اســت. اين مبلغ براى بازماندگان بيمه 
شــدگانى كه فوت شده اند دو سوم ســطح پرداختى حق بيمه اى 

كرده اند.  انتخاب  كه  است 
وى ادامه داد: در واقع هشت سطح حقوقى داريم كه دو سوم اين مبلغ 
به عنوان مستمرى از كارافتادگان و بازماندگان پرداخت مى شود كه اين 
حقوق ها مشمول 10 درصد افزايش شده اند. براى بازنشسستگان هم 

به همين ترتيب اعمال شده است.

همدان پيام: اعدام به جرم انجام وظيفه
 اين ديگه چه جور اعداميه!!

خبرآنالين: عاقبت عشق خيابانى دختر نوجوان: شوهرم معتاد است، 
رهايم كرده و خرجى نمى دهد

 اينم عاقبت اين جور عاشقى ها!!
شرق: علم الهدى: ظريف دروغ نگفته است

 ظريف مورد تاييد علم الهدى شد!!
ايسنا: خبرهايى جديد از فرآيند كاهش سهم كنكور و پذيرش دانشجو

 درهاى دانشگاه داره نيمه باز مى شه!!
همدان پيام: تنگناهاى اقتصادى بر كاهش قيمت كاالها موثر است

 به خيالت با اين گرونى توليد كننده ميره كيفيت رو باال مى بره!!
فراديد: پاسخ هاى كدخدايى به برخى از شبهات انتخابات سال 88

 خيلى زود نيســت بزارين يه قرن ديگه بگذره تا اين شبهات 
پاسخ داشته باشه!!

مهر: هواپيمايى كه با كمك باد پرواز مى كند
 به اينا مى گن بادبادك!!

ايرنا: راه ورود كســب و كارهاى دانش بنيان بــه حوزه انژى هموار 
مى شود

 جاده كسب و كار داره اسفالت مى شه!!
فارس: اغلب بيمارســتانهاى خصوصى توان پرداخت حقوق كاركنان 

را ندارند
 اينم از كار كردن تو بخش خصوصى!!

همشهرى: بانك ها بايد به مشترى رمز يك بار مصرف دهند
 حاال اينم يه بهانه براى گرفتن پول!!

فرارو: زيباكالم: بعد از قتل هاى زنجيره اى سعى مى كرديم تنهايى جايى 
نرويم

 مامانت بهت گفته!!
خبرآنالين: زندگى عجيب زن ميلياردرى كه عين گداها زندگى مى كند

 شايد گدايى مد شده!!
شرق: چرا وعده دونتها عملى نمى شود

 تا بوده همين بوده!!

سانحه رانندگى در همدان 8 مصدوم و
 يك كشته برجا گذاشت

 بر اثر برخورد 2 دستگاه سوارى در جاده قديم همدان- ساوه يك 
تن فوت و هشت تن مجروح شدند.

رئيس اداره جمعيت هالل احمر شهرستان فامنين گفت: يك دستگاه 
سوارى ال نود با ســوارى پرايد در فاصله 30 كيلومترى پايگاه امداد 
جاده اى هالل احمر به سمت جاده قديم همدان- ساوه برخورد كردند.

على اكبر شاهمردى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: بيشتر آسيب 
ديدگاه اين سانحه به صورت سرپايى مداوا شدند و يك بانو به علت 

آسيب ديدگى در قفسه سينه به بيمارستان فامنين اعزام شد.
رئيس اداره جمعيت هالل احمر شهرستان فامنين ادامه داد: همچنين 
عصر جمعه 12 دســتگاه خودرو ســبك در آزاد راه همدان ساوه 20
كيلومترى پايگاه امداد جاده اى به ســمت ســاوه با يكديگر برخورد 

كردند.
شاهمردى با بيان اينكه اين تصادف زنجيره اى 2 مصدوم داشت اضافه 
كرد: در اين سانحه پاهاى بانوى 38 ساله شكسته بود كه بعد از ثابت 

كردن و آتل بندى به بيمارستان فامنين اعزام شد.

ريزش برف گردنه هاى همدان را فراگرفت

 ريزش شــديد برف در گردنه هاى اين استان به خصوص گردنه 
اسدآباد محدوديت ديد را براى رانندگان به وجود آورده است.

معــاون اداره كل راهدارى و حمل و نقل جــاده اى همدان گفت: با 
وجود ريزش برف در گردنه هاى اســتان همــدان اما ترافيك در كل 

جاده ها روان است.
حميد پرورشــى خرم در گفت و گو با ايرنا بــا تاكيد بر اينكه مردم 
از ســفرهاى غير ضرورى اجتناب كنند، افــزود: در صورت اقدام به 
سفر نيز بايد با داشــتن تجهيزات ايمنى، لباس گرم و مواد غذايى در 
جاده ها تردد كنند.پرورشى خرم با بيان اينكه همدان 45 گردنه برفگير 
و ســخت گذر به طــول 245 كيلومتر دارد كــه مهمترين آنها گردنه 
اسدآباد است، اضافه كرد: 25 پايگاه راهدارى زمستانى براى برفروبى 

و پاكسازى جاده ها در حال فعاليت هستند.
وى بيان كرد: 90 دســتگاه ماشــين راهدارى از جمله لودر، گريدر، 
كاميون نمك پاش و برف روب براى عمليات پاكسازى به كار گرفته 
شده است.پرورشــى اضافه كرد: 157 نيروى انسانى شامل پيمانكار، 
سرپرست تيم، نيروهاى خدماتى و پشــتيبانى، راننده و ديگر عوامل 
اجرايى و خدماتى در طرح راهدارى امســال كار ايمن سازى مسيرها 
را بر عهده دارند. اســتان همدان داراى پنج هزار و 400 كيلومتر انواع 
راه اســت كه بيشتر اين راه ها در ايام سرد سال، برفگير بوده و نياز به 

عمليات برف روبى دارند.

خبرهايى جديد از فرآيند كاهش سهم كنكور 
و پذيرش دانشجو

 اجازه نمى دهيم مدارس طبيعتى كه داراى مجوز هستند و ضوابط مورد نياز را دارند، 
تعطيل شوند.

وزير آموزش و پرورش، درخصوص مشكالتى كه اخيرا براى مدارس طبيعت به وجود 
آمده و برخى از آنها را به تعطيلى كشانده است، اظهار كرد: اگر  مدارس طبيعت مجوز 
خود را بر اســاس تفاهم نامه اى كه قبال بين آموزش و پرورش و محيط زيســت برقرار 
شــده، گرفته باشند، مشــكلى ندارند و آن مجوز معتبر اســت اما اگر مجوز خود را از 

سمن ها گرفته باشند، معتبر نيست.
به گزارش ايســنا، محمد بطحائى در خصوص فرآيند حذف كنكور گفت: سهم كنكور 
در پذيرش دانشگاه ها به تدريج در حال كاهش است. براى سال آينده سهم كنكور براى 
پذيرفتن در دانشگاه ها كاهش يافته و حدود 90 درصد صندلى هاى دانشگاه كه بر اساس 

سوابق تحصيلى امكان پذيرش داشته اند از گردونه كنكور خارج شده است.

تاثير شير آغوز در پيشگيرى از عفونت در نوزادان
 دبير اجرايى پنجمين كنگره سالمت نوزادان ايران، از تاثير شير آغوز در پيشگيرى از 

عفونت در نوزادان، خبر داد.
به گزارش مهر، نســترن خسروى، با اشــاره به تأثير شير آغوز در پيشگيرى از عفونت 
در نوزادان ايران، گفت: نوزادانى كه از شــير مادر تغذيه مى كنند نيز در مقابل عفونت ها 
مقاوم ترند.عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشــكى ايران، اظهار داشت: از  آنجايى كه 
سيســتم دفاعى نــوزادان ضعيف بوده و جنين در محيط داخــل رحم با ميكروب ها و 
آنتى ژن ها مواجه نيســت زمانى كه متولد مى شــود در معــرض عفونت هاى زياد قرار 
مى گيرد. وى افزود: يكى از مهم ترين عوامل مرگ و مير نوزادان عفونت نوازدى اســت 
و اگــر نوزاد نارس  بدنيا آيد خطر ابتال به عفونت در آن بيشــتر خواهد شــد.چرا كه 
آنتى بادى ها جهت مقابله با ميكروب ها از هفته  22 از جفت عبور كرده و پس از هفته 30
و 32 باردارى به بيشترين ميزان مى رسد؛ لذا نوزادى كه به موقع به دنيا مى آيد نسبت به 

نوزاد نارس در مقابل ميكروب ها مقاوم تر است.

افزايش شيوع برخى سرطان ها در زنان 
با مصرف دخانيات

 رييس مركز تحقيقات سياســتگذارى سالمت با بيان اينكه چندين سال است كه 
مصرف ســيگار در بين زنان، تقريبا ثابت مانده و حدود چهار درصد اســت، گفت: 
مشكل اصلى در  بين زنان، افزايش مصرف قليان است و بر اساس آمارها در برخى 
از كالن شهرهاى كشور، يك سوم مشــترى هاى ثابت مراكز عرضه كننده قليان، زنان 

هستند.
به گزارش ســالمت نيوز، كامران باقرى لنكرانى، با اعــالم اين مطلب، گفت: مصرف 
قليان، آســيب هاى بيشترى نسبت به سيگار دارد؛ به طورى كه مصرف 30 دقيقه قليان، 
معادل 40 نخ ســيگار ســم وارد بدن مى كند. همچنين اثر سوء دخانيات در زنان بيشتر 
اســت چون ريه و قلب آنها حساس تر است و ثابت شده كه شيوع برخى از سرطان ها 
مانند سرطان پســتان، تخمدان، رحم و دهانه رحم كه مخصوص زنان است با مصرف 

دخانيات افزايش پيدا مى كند.

 رئيــس دبيرخانه شــوراى عالى بيمه 
ســالمت گفت: تالش ما اين است قبل از 
اينكه اليحه بودجه 98 از ســازمان برنامه و 
بودجه به دولت ارسال شود، پيشنهاد رشد 
تعرفه هاى سال 98 را به دولت ارسال كنيم.

به گزارش مهــر، عليرضــا اوليايى منش، 
در خصوص جزئيات برگزارى جلســات 
دبيرخانه شــوراى عالى بيمه با نمايندگان 
ســازمان هاى بيمه گر و مراكز ارائه دهنده 
خدمت، اظهار داشت: دبيرخانه شوراى عالى 
بيمه با برگزارى جلساتى با حضور سازمان 

هاى بيمه گر پايــه، ارائه دهندگان خدمات 
سالمت اعم از بخش دولتى و خصوصى و 
نمايندگان عضو شوراى عالى بيمه، درصدد 
اســت تا موضوع تعرفه بخش بهداشت و 

درمان كشور در سال 98 را سامان دهد.  
وى با بيان اينكه اين جلســات با موضوع 
بررسى تعرفه هاى سال 98 برگزار مى شود، 
افزود: در واقع در اين جلســات، وضعيت 
موجود كشــور را برآورد مى كنيم تا ببينيم 
اثــرات تحريم، تكان هاى اقتصادى و تورم 
حاصــل از آنها چه ميزان بــار اقتصاد را به 

اداره مراكز بهداشت و درمان اعم از بخش 
خصوصى، دولتى، عمومــى غير دولتى و 

خيريه تحميل مى كند. 
اوليايى منش گفت: با بررسى بار اقتصادى 
حوزه بهداشت و درمان، در نهايت پيشنهاد 
افزايــش تعرفه را آماده كرده و زمانى كه در 
شــوراى عالى بيمه مصوب شــد به هيأت 
دولت ارســال مى شود. تالش ما اين است 
قبــل از اينكــه اليحه بودجه ســال 98 از 
ســازمان برنامه و بودجه به دولت ارســال 
شود، پيشنهاد رشد تعرفه خدمات تشخيصى 

و درمانى سال 98 را به دولت ارسال كنيم تا 
دولت براساس آن، بودجه بخش بهداشت و 

درمان سال آينده را مصوب كند.  
رئيس دبيرخانه شوراى عالى بيمه سالمت، 
تصريح كرد: تورم جارى كشــور در بخش 
عمومى و بخش سالمت، قيمت تمام شده 
خدمات بخش بهداشت و درمان، منابع مالى 
ســازمان هاى بيمه گر در سال 98 و رشد 
حقوق و دســتمزد كارمندى و كارگرى از 
جمله آيتم هايى اســت كه در ارائه پيشنهاد 

نهايى بودجه سال 98 موثر خواهد بود.

آخرين وضعيت تعرفه هاى پزشكى سال 98

 توليد ملى در ســايه حاكميت فرهنگ 
بســيجى، حمايت از كار و نيروى بومى و 
جذب سرمايه داخلى به سطح حداكثرى و 

مطلوب خواهد رسيد.
 نهاد بســيج با توجه به عرصه هاى فعاليت 
گوناگون و گستردگى آن در سراسر كشور و 
همچنين وجود مراكز متعدد آن در نقاط دور 
و نزديك، محالت، بخش ها و شهرستان هاى 
گوناگــون و برخــوردارى از حمايت هاى 
دولتى و امكانات مناسبى كه در اختيار دارد، 
مى تواند بهترين گزينه براى ايجاد و اشــاعه 
فرهنگ اقتصاد مقاومتى در سراســر كشور 

باشد.
 اين نهاد بســيج مردمى اگر مورد حمايت 
بيشتر دولت در زمينه اقتقادى قرار گيرد، با 
توجه به ويژگى ها و گســتردگى هاى بسيج 
و داشــتن پايگاه هاى متعــدد و تعامالت 
گوناگــون و عرصه هــاى فعاليــت متنوع، 
قادر اســت در ايجاد شــبكه هاى اقتصادى 
درســطوح مختلف بــه موقعيت هاى قابل 
توجه دســت يابد. بنابراين يكى از وظايف 
نهادهاى واسط اجتماعى، آماده كردن مردم 
براى پذيرش نقش اقتصادى جديد خود و 

ورود به عرصه هاى اقتصادى است .
 در كشــور ايران، بسيج يكى از مهمترين و 
كارآمدترين نهاد هاى اجتماعى واسط است 
كه دوران هاى مختلف انقالب كارايى خود 
را ثابت كرده است . ســرمايه هاى انسانى، 
اجتماعى و معنوى باالى بسيج از اين قدرت 
ملى با بهره گيــرى از هويت و ويژگى  هاى 
خاص خود توان بازدارندگى در مقابل انواع 
تهديدات از جملــه، تهديد هاى نرم را دارا 
اســت بنابرين بسيج و بســيجى نمى تواند 
نسبت به شناخت و مديريت انواع تهديدات 
نرم اقتصادى  و حتى مشكالت و تگناهاى 
اقتصادى كه به نوعى بر معيشت مردم تاثير 

مى گذارد بى تفاوت باشد.
اســتقرار بســيج ســازندگى تحت عنوان 
گروه هــاى جهــادى در راســتاى اقتصاد 
مقاومتى بدون شك نقش آفرين عرصه هاى 
ســعى و تالش در امر بهينه ســازى مناطق 

محروم و كم توسعه يافته بوده است.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
در گفقتگــو با همدان پيام نقش بســيج در 

سازندگى و اقتصاد را بيان كرد.
مظاهــر مجيدى بــا بيان اينكــه با حضور 
بسيج، پروژه ها ارزان تر و با سرعت بيشترى 
به اتمام مى رســد، خواســتار انعقاد هرچه 
زودتــر تفاهم نامه هاى الزم بــراى اجراى 

پروژه ها در ســال 98 شــد. وى اظهار كرد: 
يكــى از برنامه هاى اصلى ســپاه و بســيج 
محروميت زدايى از نقاط محروم استان است 

تا بدين ترتيب به توسعه عدالت بپردازد.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
با بيان اينكه سپاه اســتان با تمام توان آماده 
همكارى در مســائل اقتصــادى، اجتماعى، 
فرهنگى و امنيتى در اســتان اســت، گفت: 
در حال برنامه ريزى بــراى اجرا پروژه هاى 

محروميت زدايى در سال 98 هستيم.
مجيدى با اشــاره به اينكه با استفاده از اين 
ظرفيت مى توانيم به توســعه اســتان كمك 
كنيم؛ خاطرنشــان كــرد: در هفته بســيج 
يك هزار و 41 برنامه در نظر گرفتيم كه نقش 

مردم به اجراى آنها به خوبى هويداست.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
با اســتناد به جملــه اي از حضرت امام(ره) 
در خصوص بســيج گفت: «مــن همواره 
به خلوص بســيجيان غبطــه مي خورم و از 
خداونــد متعال مي خواهم مرا با بســيجيان 
محشور گرداند. افتخارم اين است كه خودم 
بســيجي هستم و دست يكايك بسيجيان را 

مي فشارم...»
مظاهر مجيدي با اشاره به اينكه اين فرمايش 
امام (ره) راهگشــاي بســياري از مباحث 
موجود در كشور اســت گفت: با استناد به 
اين سخناِن بنيان گذار انقالب، بايد از ظرفيت 
بسيج به عنوان پتانسيل عمومي استفاده كنيم. 
مجيدي بيان كرد: امروز تأللو بســيج را در 
جهان اســالم مي بينيم چنانكه هســته هاي 
پرقدرت بســيج در سراســر جهان شكل 

گرفته اند و آمريكا در حركت اخير اسرائيل 
متوجه شــد كه حزب الهــي ديگر خارچ از 

ايران شكل گرفته است.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
اظهار كــرد: در هفته بســيج 49 پروژه در 
دستور كار قرار گرفت كه تعدادي افتتاح و 
تعدادي ديگر نيز در شهرســتان ها با همت 
فرمانداران و فرماندهان سپاه افتتاح خواهد 
شد. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا سپاه 
پروژه هاي راكد دولت را عهده دار نمي شود 
افزود: هدف ما انجام پروژه هاي عام المنفعه 
و محروميت زدايي اســت كه هم اينك در 
81 روســتا 61 پروژه در دست اجرا داريم 
تا با كمك دستگاه ها اين پروژه به سرانجام 
برســانيم. وي ادامه داد: ســپاه قصد ندارد 
به طرح هايي كه مــردم و بخش خصوصي 
مي توانند آنها را انجام دهند وارد شــود چرا 
كه بسيج معتقد به عدالت و محروميت زدايي 
از قشــرهاي مختلف مردمي در نقاط دور و 
نزديك اســت و اين موضوع را در اولويت 

كارى خود قرار داده است.
وي بيــان كرد: با پروژه هايي كه در دســت 
گرفتيــم ضمن ايجــاد انگيزه بــراي عدم 
مهاجرت بــراي برخي از شهرســتان ها و 
روستاها شــاهد رونق اشتغال و توليد و نيز 

مهاجرت معكوس بوده ايم. 
مجيدي اعتبارات صرف شــده در ارتباط با 
پروژه هاي امسال را 2/5 ميليارد تومان اعالم 
كرد و گفت به همين نســبت دستگاه هاي 
دولتــي نيــز وارد كار شــده و اعتباراتي را 
براي پروژه ها اختصاص داده اند ضمن اينكه 

دســتگاه ها و نيروي انساني بســيج نيز در 
خدمت اين پروژه ها بوده است.

وي با بيان اينكه در هفته بســيج با تشكيل 
گروه هاي جهــادي كه از قبــل راه اندازي 
مدنظر  پروژه هــاي  توانســتيم  بود  شــده 
محروميت زدايي را در اســتان افتتاح نماييم 
افــزود: آب رســاني به روســتاهاي دور و 
در  جهــادي  گروه هاي  شــركت  همچنين 
عرصه ســالمت، عمــران، محــالت و... 
استان  بسيجيان  توسط  خوبي  پيشرفت هاي 
به ثمر نشســته اســت افزود كه بسجيان با 
انجام برخى پروژه ها توانستند اشك شادي 
مردم محــروم روســتاهاي دور را به روي 
گونه هــاى آنها جاري و اميــدوارى آنان را 

براى سازندگى كشور دو چندان كنند.
وي با اشــاره به اينكه ديگر نقِش بســيج، 
آموزش اقشــار مختلف و ارتقاء فرهنگ و 
آگاهي عمومي اســت گفت: خوشــبختانه 
جهادگران مــا در اين ارتباط توانســته اند 
نقش موثر و ســازنده اي داشته  باشند كه با 
اين توصيف اگر مسئوالن استان اين ظرفيت 
را بشناســند و بتوانند بسيج، قرارگاه بسيج، 
گروه هاي بسيج، بســيج هاي دانشجويي و 
دانــش اموزى را بهتر معرفي كنند قطعاً اين 
موضــوع مي توانــد روي اقتصاد و فرهنگ 

اجتماعي تأثيرگذار باشد.
وي ادامــه داد: چه بخواهيم، چه نخواهيم و 
چه پشــتيباني كنيم و چه نكنيم خوشبختانه 
بســيج با اقتدار و ظرفيت هاي بالقوه اي كه 
دارد كار خــود را انجــام مي دهدكه و اين 

نشأت گرفته از خلوص بسيجيان است.

اقتدار بسيج از اقتصاد تا سازندگى

پايگاه هاي بسيج 
دژهاي استوار انقالب اسالمي است
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ارز مسافرتى 500 تومان ارزان شد
 يورو مســافرتى شنبه در بانك ها حدود 13 هزار و 600 تومان عرضه مى شد كه نسبت به هفته 

گذشته حدود 500 تومان كاهش قيمت داشته است.
به گزارش ايســنا، شعب ارزى بانك ها در صورت تكميل بودن مدارك مسافران، تا 500 يورو براى 
سفر به كشورهاى همسايه و مشترك المنافع و تا سقف 1000 يورو به ساير كشورها ارايه مى كنند كه 
روز شنبه نرخ آن در شعب ارزى بانك ها 13 هزار و 677 تومان بود. اين نرخ نسبت به هفته گذشته 

حدود 500 تومان كاهش داشته است.
 كاهش نرخ خريد دالر در بانك ها

همچنين تا ساعت 13 شنبه (3 آذر)، نرخ خريد دالر با كاهش نسبت به هفته گذشته در شعب ارزى 

بانك ها به 11 هزار و 578 تومان رسيد. از سوى ديگر، نرخ خريد يورو در شعب ارزى بانك ها نيز با 
كاهش همراه شد و بانك ها در روز شنبه هر يورو را 13 هزار و 133 تومان خريدارى مى كردند. نرخ 
خريد هر پوند انگليس نيز در بانك ها 14 هزار و 858 تومان اعالم شد. اين در حالى است چهارشنبه 
هفته گذشته نرخ خريد دالر در بانك ها 11 هزار و 936 تومان و يورو حدود 13 هزار و 579 تومان 
بوده است. نرخ خريد ارز در بانك ها، از زمان اعالم تا هفته گذشته عموما رو به افزايش بوده است؛ 
به طورى كه نرخ خريد دالر در شــعب ارزى بانك ها در ابتدا از 9500 تومان آغاز شد و به بيش از 
12 هزار و 500 تومان نيز رسيد، اما از حدود دو هفته پيش بانك ها نرخ خريد دالر را كاهش دادند.

بر اساس اعالم صرافى ها، نرخ فروش لير امروز در بازار غير رسمى 2450 تومان، نرخ فروش درهم 
3600 تومان و نرخ فروش پوند نيز 16 هزار تومان بود.

https://telegram.me/bazarehamedan

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

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

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
سازمان نظام صنفي رايانه اي استان همدان 

به اطالع اعضاء سازمان نظام صنفي رايانه اي مي رساند 
مجمع عمومي عادي نوبت اول سال 1397 سازمان در روز 

چهارشنبه مورخ 1397/09/14 برگزار مى گردد.
 مكان و ساعت برگزارى مجمع عمومى متعاقباً از طريق 

دعوتنامه هاى ارسالى اعالم خواهد شد.

پ

كميسيون نظارت براصناف شهرستان همدان 
آگهى انتخابات هيأت مديره وبازرس اتحاديه خياطان وتوليدكنندگان پوشاك شهرستان همدان 

على سليمانى- رئيس هيأت اجرايى انتخابات

در اجراى ماده 11 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى ، بدينوسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب معتبر آن 
اتحاديه دعوت مى گردد با دردست داشتن اصل ويا تصوير پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسايى از ساعت 8:30 لغايت 
صنعت،معدن  سازمان  به  شخصاً  اتحاديه  مديره  هيأت  انتخابات  در  شركت  جهت  مورخ 97/09/12  دوشنبه   روز  10:30صبح 
وتجارت استان واقع در بلوار مدنى بلوار 15 فروردين مراجعه و هيأت مديره مورد نظر خود را از بين افراد ذيل به تعداد 5 
نفراعضاى اصلى و2نفر اعضاى على البدل و همچنين بازرس مورد نظر خود را به تعداد يك نفر بازرس اصلى ويك نفر على البدل 

انتخاب نمايند.
 الزم به ذكر است براساس ماده 2 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى وتبصره ذيل آن هر فرد صنفى داراى پروانه 
كسب در انتخابات داراى يك حق راى مى باشد، حتى در صورت داشتن بيش از يك پروانه كسب در همان صنف . مباشرين 

فاقد راى مى باشند و در مشاركت مدنى ، فردى كه پروانه به نام ايشان صادر شده داراى حق راى مى باشد.
همچنين براساس تبصره ذيل ماده 13 آئين نامه مذكور اعطاى وكالت ويا نمايندگى جهت دادن راى ممنوع مى باشد.

هادى آراسته فرد

محمدرضا فرامرزى

اشرف بابايى

سيدرضا حسينى ظفر

امير كاهويى همدانى

ابراهيم شهبازى

على مظفرى پور

ميثم آقايى

رضا قره باغى

فاطمه زهره وندسارا برزگر

زهراسماواتى

مريم گلگون شاد

اكبرصديقى همت

مقصود واالئى آراسته

فاطمه فانى

اسـامى داوطلبيـن بازرسى به ترتيب حـروف الفبـا :

اسـامى داوطلبـين هيأت مديره به ترتيب حـروف الفـبا :

دستمزد كارگران هرچه سريع تر ترميم شود
 رئيــس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگــران با تاكيد بر لزوم 
ترميم هرچه سريع تر دستمزد كارگران ، گفت: عقب افتادگى هاى مزدى 
كارگران با توجه به شــرايط تورمى موجود بايد جبران شود و دولت 

براى كارفرمايان معافيت هاى مالياتى در نظر بگيرد.
ابوالفضل فتح الهى بيان كرد: از زمانى كه با نوسانات نرخ ارز و افزايش 
هزينه ها در تمام بخش ها مواجه شديم، بيشترين قشرى كه تحت فشار 
قرار گرفت، جامعه كارگرى بود و به دليل شرايط نابسامان اقتصادى، 
دســتمزدى كه براى سال 1397 كارگران تعيين و تصويب شد نه تنها 
كمكى به معيشــت خانوارها نكرد بلكه قــدرت خريد كارگران را به 

شدت كاهش داد.
وى با تاكيد بر لزوم ترميم هرچه ســريع تر دستمزد كارگران، به ايسنا 
گفت: از سال گذشته تا امسال فاصله بين سبد معيشت كارگران و تورم 
موجود به بيش از يك ميليون و 500 هزار تومان رسيده، در حالى كه 
حداقل دســتمزد يك كارگر يك ميليون و 200 هزار تومان است و با 
اين شــرايط ، كارگران نه تنها از حداقل هاى زندگى محروم مانده اند، 
بلكه براى تامين ضرورى ترين نيازهاى زندگى دچار مشكل شده اند.

رئيس كانون عالى انجمن هــاى صنفى كارگران با بيان اين كه عقب 
ماندگى مزدى كارگران بايد جبران شــود، افزود: اگر تعيين دستمزد 
كارگران به شكل سه جانبه صورت مى گيرد بايد دولت هم به وظايف 
خــود در قبال كارگران و كارفرمايان عمل كند، انتظار ما اين اســت 
كه دولت در تامين مواد اوليه به يارى كارفرمايان بشــتابد و با اعمال 

معافيت هاى مالياتى شرايط بهينه اى براى كارفرمايان ايجاد كند.
فتــح الهى در پايان تاكيد كــرد: با توجه به فشــارى كه خانوارهاى 
كارگرى در چند ماه گذشــته تحت تاثير نوســان نرخ ارز و افزايش 
قيمت ها متحمل شــده اند و نظر مساعد و مثبت وزير كار براى ترميم 
دستمزدها، اميدواريم شــوراى عالى كار ترميم دستمزد كارگران را با 

جديت در دستور كار قرار بدهد.
به گزارش ايســنا، در اولين جلســه شــوراى عالى كار كه با حضور 
وزير تعاون، كار و رفــاه اجتماعى، نمايندگان كارگرى، كارفرمايى و 
دولت برگزار شــد، به پيشنهاد وزير كار تشكيل كميته دستمزد مطرح 
و مقرر شد پس از به روزرسانى آمار و ارقام سبد معيشت و دستمزد، 
جلســه شوراى عالى كار تشكيل شود. نمايندگان كارگرى اين جلسه 
را اميدوار كننده توصيــف كرده و از نظر مثبت وزير كار براى ترميم 

مزد كارگران خبر دادند.

جدول زمانبندى مراجعه به سامانه خدمات دولت همراه
براساس رقم سمت راست شماره تلفن همراه

تاريخروزرقم
1397/9/5دوشنبه99
1397/9/6سه شنبه89

1397/9/7چهارشنبهرقم آخر 9
1397/9/8پنجشنبهرقم آخر 8
1397/9/9جمعهرقم آخر 8
1397/9/10شنبهرقم آخر 7
1397/9/11يكشنبهرقم آخر 7
1397/9/12دوشنبهرقم آخر 6
1397/9/13سه شنبهرقم آخر 6
1397/9/14چهارشنبهرقم آخر 5
1397/9/15پنجشنبهرقم آخر 5
1397/9/16جمعهرقم آخر 4
1397/9/17شنبهرقم آخر 4
1397/9/18يكشنبهرقم آخر3
1397/9/19دوشنبهرقم آخر3
1397/9/20سه شنبهرقم آخر 2
1397/9/21چهارشنبهرقم آخر 2
1397/9/22پنجشنبهرقم آخر 1
1397/9/23جمعهرقم آخر 1

1397/9/24شنبهرقم آخر صفر

غزل اسالمي »
 آنطــور كه خبرها نشــان مي دهد، قرار 
اســت كارت ســوخت مجدداً بــه چرخه 
اســتفاده برگردد. دولــت از 5 آذرماه تا 24 
آذرمــاه ســالجاري روزهايي بــراي افراد 
مشخص كرده تا بتوانند براي دريافت كارت 

سوخت ثبت  نام كنند.
مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه همدان گفت: زمان استفاده از كارت 
سوخت مشخص نيســت و تاكنون چيزي 

درباره آن اعالم نشده است.
آنطور كه امين روســتايي عنــوان كرد: هر 
كارت ســوخت براي يك خــودرو صادر 
مي شود و اين موجب مي شود تا هر شخصي 
از كارت خود استفاده كند تا از بروز قاچاق 

جلوگيري شود.
قديمي  ســوخت هاي  كارت  دربــاره  وي 
توضيح داد: ممكن اســت افرادي خودروي 

خود را تغيير داده اما كارت ســوخت آن را 
نگه داشــته باشــند كه در صورت تقاضاي 
صاحب جديد خودرو براي دريافت كارت 
ســوخت، كارت ســوخت قديمــي باطل 
مي شــود و ديگر قابليت اســتفاده نخواهد 
داشــت.وي گفت: هر لحظه اعالم كنند كه 
مشــتريان بايد از كارت ســوخت شخصي 
اســتفاده كنند، مي توان اين كار را انجام داد 
و هيچگونه توقفي در ســوختگيري ايجاد 
نخواهد شــد؛ زيرا زيرساخت هاي آن آماده 
اســت و در حال حاضر هــم در جايگاه ها 
از كارت سوخت استفاده مي شود.روستايي 
ادامه داد: اســتفاده از كارت ســوخت براي 
ايجاد نظام كنترلي اســت تا سوخت تنها به 

خودروها برسد و قاچاق نشود.
مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه همــدان گفت: هنوز تصميمي درباره 

نظام سهميه بندي يا تغيير قيمت گرفته نشده 
است.

روســتايي درباره استفاده از كارت بانكي به 
عنوان كارت ســوخت هــم گفت: در حال 
حاضر دستگاه آن در تهران نصب است اما 
در همدان وجود ندارد و در صورت نصب 
آن، زيرساخت ها آماده است و هيچ مشكلي 

وجود ندارد.
طبــق اعالم فكري رئيــس پليس راهور در 
اوايل سالجاري، 300 هزار دستگاه خودرو 
و 220 هزار دستگاه موتور سيكلت در استان 

همدان وجود دارد.
 جزئيــات نحوه ثبت نــام كارت 

سوخت المثنى
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران 
در اطالعيــه اى ســه روش ثبت نــام براى 

دريافت كارت سوخت را اعالم كرد.

در اين اطالعيه تاكيد شــده اســت مالكين 
خودرو يا موتور سيكلت كه كارت سوخت 
فعال در ســامانه هوشمند دارند در صورت 
ثبت تقاضاى صــدور كارت المثنى، كارت 
اوليه آنها ابطال خواهد شد. بنابراين توصيه 
مى شود صرفا افراد فاقد كارت سوخت براى 

ثبت نام مراجعه كنند.
 نخستين روش ثبت نام

ثبت نــام مالكان خودرو يا موتور ســيكلت 
فاقد كارت سوخت با مراجعه حضورى به 
دفاتر پليس+10 از شــبنه 3 آذر ماه با ارائه 
مدارك الزم طبق ضوابط جارى انجام پذير 
است.مالكان خودروهاى عمومى دولتى اعم 
از سوارى، وانت و موتورسيكلت و مالكان 
خودروهاى قولنامــه اى براى ثبت نام كارت 
ســوخت المثنى، مى توانند همانند گذشته 
صرفا با مراجعه به دفاتر پليس+10  نسبت 
به ثبت تقاضاى خود اقدام كنند.خودروهاى 

اطالعات مورد نياز ثبت نام الكترونيكى كارت سوخت المثنى
1- شماره تلفن همراه به نام مالك وسيله نقليه

2- كد ملى و تاريخ تولد مالك كه با ثبت آن ســاير اطالعات شناســنامه اى به 
صورت خودكار نمايش داده مى شود.

3- اطالعات شناسايى وسيله نقليه (شماره سريال هشت رقمى مندرج در باركد 
VIN پشت كارت خودرو) يا شماره

4 - انتخــاب شــماره 16 رقمى يكى از كارت هاى بانكى عضو شــتاب كه به 
صــورت خودكار در پنجره ثبت اطالعات اين بخش به نمايش در مى آيد. صرفا 
شــش رقم اول و چهار رقم آخر كارت (به عنوان مثال 2213****603799) 

نمايش داده مى شود.
5- پس از ورود اطالعات، پيامى مبنى بر تاييد عمليات ثبت نام به اطالع متقاضى 

خواهد رسيد كه به منزله پايان مراحل ثبت نام خواهد بود.
6- نحوه فعال ســازى كارت سوخت و استفاده از آن در جايگاه هاى سوخت در 

اطالعيه هاى بعدى اعالم خواهد شد.
  نكات مهم

1-  مالكان بيش از يك دســتگاه خودرو يا موتورسيكلت فاقد كارت سوخت 
بايد مراحل ثبت نام را به ازاى هر دستگاه خودرو يا موتورسيكلت با يك كارت 

بانكى ديگر تكرار كنند.
2- در صورت هر گونه مشــكل يا نياز به دريافت اطالعات تكميلى، با شماره 

09627 تماس حاصل كنند.
3- مالكان خودرو يا موتور سيكلت داراى كارت سوخت كه رمز آن را فراموش 
كرده اند، امكان بازيابى رمز براى آنها فراهم شده است و نياز به ثبت نام ندارند.

 بر اساس اين گزارش، قدم هاى اوليه براى بازگرداندن كارت سوخت از زمستان 
ســال گذشته با اطالعيه شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى برداشته 
شــد و شــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى همان زمان   اعالم كرد   
طبق مصوبه مجلس شــوراى اسالمى، استفاده از كارت سوخت براى متقاضيان 
سوخت گيرى خودرو بار ديگر الزامى خواهد شد. ضمن اعالم اين خبر هم چنين 
تاكيد شــد افرادى كه كارت ســوخت ندارند، بايد به منظور جلوگيرى از ايجاد 

مشكل، نسبت به اخذ كارت سوخت اقدام كنند.

مالكان خودرو و موتور سيكلت از ثبت نام جا نمانند

بازگشت كارت سوخت 

نو شماره، داراى كارت سوخت بوده و كافى است مالكان آنها براى دريافت كارت 
سوخت خود به دفاتر پست مراجعه كنند.

 دومين روش ثبت نام
مراجعه به ســامانه خدمات دولت همراه به نشانى ( www.mob.gov.ir ) و 
ورود به گزينه درخواست كارت سوخت المثنى و ثبت اطالعات. اين سامانه از 5 
آذرماه در دسترس عموم قرار مى گيرد و ثبت اطالعات در اين سامانه رايگان است.

 سومين روش ثبت نام
دريافــت و نصب رايگان اپليكيشــن خدمــات دولت همــراه و ورود به گزينه 

درخواست كارت سوخت المثنى از تاريخ 5 آذر ماه به به شرح زير:
نسخه هاى Android و IOS  اين اپليكيشن از چهار منبع قابل دريافت است:
(iranapps.ir)ايران اپس  (mob.gov.ir) سامانه خدمات همراه دولت 

(appstore.ir) اپ استور  (cafebazaar.ir) كافه بازار  
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آگهي مزايده مورد وثيقه 
به موجب پرونده اجرايي كالســه 9700044 موضوع اسناد رهني شماره 8824 و 15210 دفتر اسناد رسمي شماره پنجاه و دو شهر نهاوند، بانك كشاورزي جهت 
وصول مبلغ 1184595723 ريال (يك ميليارد وصدو هشــتاد و چهار ميليون و پانصد و نود و پنج هزار و هفتصد و بيســت و چهار ريال) موضوع الزم االجرا و 
خسارت تأخير الي يوم الوصول عليه متعهد: يار مراد كياني و متعهد له: كشاورزي مبادرت به صدور اجرائيه نموده است اجرائيه صادره به متعهدين ابالغ گرديده 
سپس بنا به تقاضاي بســتانكار مورد وثيقه برابر نظريه به شماره 2542/ن/97 مورخه 1397/5/20 كارشناس رسمي دادگستري مورد وثيقه ارزيابي و ارزش و 
مشــخصات آن به شرح ذيل مي باشد: ششدانگ يك باب عمارت پالك 292 فرعي از 51 فرعي 15 اصلي واقع در بخش سه حوزه ثبتي نهاوند استان همدان به 
مســاحت (334) سيصد و سي و چهارمترمربع حدود و مشخصات شــماال به طول هاي 15/38 متر ديوار به ديوار پالك باقيمانده فرعي 51 الي 15 اصلي شرقا 
به طول هاي 18/90 متر دوم به طول 3/50 متر به صورت پخ هر دو قســمت درب و ديواري است به كوچه جنوبا به طول 14/38 متر ديواري است به كوچه غربا 
به طول 20/32 متر ديواري اســت به باقيمانده مذكور كه برابر نامه شماره 1528/ن/97 مورخه 1397/3/17 اداره ثبت نهاوند به نام يار مراد كياني ثبت و سند 
مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار كارشناس رسمي دادگستري: واقع در شهرستان نهاوند واقع در شهرستان نهاوند واقع در شهر كيان 292 فرعي از 51 فرعي 
از 15 اصلي و به قيمت 1684800000 (يكصد و شصت و هشت ميليون و چهارصد و هشتاد هزار تومان) ارزيابي گرديده ششدانگ عمارت پالك مذكور از ساعت 
9 الي 12 روز شنبه مورخ 1397/9/24 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مي رسد مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً 
فروخته مي شــود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي 
آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است 
و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد 

ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(م الف 171)
تاريخ انتشار: 97/9/5

محمدعلي جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
خانم عاطفه يارمطاقلو نيازي فرزند مراد داراى شــماره شناسنامه  34 
متولد 1364/3/27 به شــرح دادخواست كالسه 970687ح127 از اين 
حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شادروان متوفي رضا نيازي فرزند ســلطانعلي به شماره شناسنامه  3 
متولد 1360/1/4 در تاريــخ 1397/1/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به:يك 
همســر دائمي و يك فرزند پسر و يك فرزند دختر و يك مادر و الغير 
متولد1364/3/27   شناسنامه34  شماره  به  مراد  فرزند  نيازي  1-عاطفه 
شناسنامه3862232468  شــماره  به  رضا  فرزند  نيازي  2-محمدطاها 
متولد1391/7/9 3-ســوگند نيازي فرزند رضا به شــماره شناسنامه 
فرزند  نيازي  يارمطاقلو   نــگار   -4 متولد1386/3/27   3861725126
رضا  متوفي  ماترك   1328/1/2 متولد   10 شناســنامه  شماره  به  محمود 
نيازي فرزند ســلطانعلي بيش از ســي ميليون ريال مي باشــد اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشــر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 3383)
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 97/998  مورخ 97/7/30 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي فرامرز محمدي جبار فرزند نظامعلي به شــماره 
شناســنامه 218 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ســاختمان به مساحت 333/60 
مترمربع در قســمتى از پالك 1142 اصلي واقع در اسدآباد بلوار پاسداران خريداري باواسطه 
از مالك رسمي آقاي محمود سهرابي محرز گرديده است. 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 است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 517)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/5

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقاي عباس بيگدلي داراى شــماره شناســنامه  267 به شرح دادخواست 
كالســه 112/970743ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان حسين بيگدلي به شماره شناسنامه  25 در 
تاريخ 97/4/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-عباس بيگدلي به شماره شناسنامه 
267 متولد1366 صــادره از همدان فرزند متوفــي 2-اميرعلي بيگدلي به 
شماره شناسنامه 3860178946 متولد1369 صادره از همدان فرزند متوفي 
3-نفيسه زنگنه به شماره شناســنامه 1259 متولد1333صادره از خدابنده  
همسر متوفي 4-شــيرين بيگدلي به شماره شناســنامه 820 متولد1350 
صادره از خدابنده فرزند متوفي 5-معصومه بيگدلي به شــماره شناسنامه 
1107 متولد1357 صادره از همدان فرزند متوفي 6-رقيه بيگدلي به شــماره 
شناســنامه 739 متولد1345 صادره از خدابنده فرزنــد متوفي 7-محمد 
بيگدلي به شــماره شناســنامه 2274 متولد1363 صادره از همدان فرزند 
متوفي 8-زهرا بيگدلي به شــماره شناســنامه 819 متولد1348 صادره از 
خدابنده فرزند متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 3384)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

120 مدال آور و قهرمان ورزشى مالير تجليل 
مى شوند

 نيمه دوم آذرماه امسال آيين تجليل از 120 تن از قهرمانان و مدال آوران 
ورزشى اين شهرستان كه در مسابقات ملى و بين المللى حائز رتبه و مدال 

شده اند، برگزار مى شوند.
رئيس اداره ورزش و جوانان مالير گفت: در اين آيين از ورزشكارانى كه 
از 30 مهرماه سال گذشته تا 30 مهرماه امسال در ميادين ورزشى ملى و بين 
المللى مدال كسب كرده و به مسابقات رسمى فدراسيون اعزام شده اند و 
همچنين مســابقات سبكى به شرط كسب 2 مقام برتر كشورى تجليل به 

عمل مى آيد.مهدى رضايى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: همچنين در 
اين آيين از نخبگان فرهنگى، خيران ورزشى، فعاالن فرهنگى، هيأت هاى 
ورزشى برتر، خانواده شهداى ورزشكار و خانواده پيشكسوتان مرحوم نيز 
تجليل مى شود.رئيس اداره ورزش و جوانان مالير بيان كرد: اين قهرمانان 
ورزشــى در 13 رشته پرورش اندام، اسكيت، بوكس، تيراندازى با كمان، 
دووميدانى، كاراته، كشتى، باستانى، رزمى، وزنه بردارى، ووشو، كبدى و 
همگانى حائز مدال و رتبه برتر شده اند.رضايى تجليل از 32 مربى سازنده، 
حامى و تاثيرگذار شهرستان در 15 آذرماه امسال را نيز از ديگر برنامه هاى 
مهم برشــمرد و افزود: اين همايش براى نخستين بار در مالير برگزار مى 
شــود.رضايى گفت: از اين تعداد مربى كه از سال 94 تاكنون در تيم ملى 

بوده اند و يا در معيت تيم ملى به خارج از كشور اعزام شده اند، اسپانسر 
ورزشى و يا حامى و اسپانسر ورزشكاران بوده اند و همراه آنها به مسابقات 

اعزام شده اند، تجليل مى شود.
وى بيان كرد: اين مربيان در رشــته هاى ورزشــى كشتى، فوتبال، رزمى، 
واليبال، بدمينتون، بوكس، تكواندو، پرورش اندام، كبدى، فوتسال، هندبال، 

باستانى، دووميدانى، شطرنج و كاراته فعاليت مى كنند.
رئيــس اداره ورزش و جوانان مالير با تاكيد بر اينكه در صدد بازگرداندن 
ورزش مالير به روزهاى اوج خود هســتيم اظهار داشــت: سال 94 آيين 
تجليل از قهرمانان ورزشى مالير در 30 رشته برگزار شد، اما هم اكنون اين 

تعداد به 13 رشته كاهش يافته است.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

1

2

3

پيشخوان

رئيس فدراسيون تيروكمان:
غيبت برخى استان ها در المپياد غيرقابل 

اغماض است
 رئيس فدارســيون تيراندازى با كمان كشور گفت: غيبت برخى از 
استان ها در المپياد تيروكمان به ميزبانى همدان غيرقابل اغماض است.

غالمرضا شــعبانى بهار در حاشيه برگزارى المپياد تيراندازى با كمان 
كشور در همدان به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اگر كوتاهى از هيأت 

باشد به طور قطع اقدام به تغيير و تحول خواهيم كرد.
وى اضافه كــرد: در روزهاى اخير نيز با 2 مديركل ورزش و جوانان 
استان ها به اين جمع بندى رسيديم كه تغيير و تحول در راس هيأت 

را در مرحله اجرا قرار دهيم.
شــعبانى بهار، المپياد ورزشى تيروكمان را بهترين ارزيابى از عملكرد 
اســتان ها دانست و گفت: مسئولى كه نتواند پنج ورزشكار را به اين 

المپياد اعزام كند بايد از هيأت برود.
وى خاطرنشــان كرد: نگاه عملياتى به فعاليت هاى ورزش تيروكمان 

دارم و در راستاى توسعه اين رشته معطل افراد نخواهيم بود.
رئيس فدراسيون تيراندازى با كمان كشور يادآور شد: هدف ما توسعه 
اين ورزش در ســطح كشــور است و در اين مســير به افراد فعال و 

پرتالش نياز داريم.
المپياد اســتعدادهاى برتر تيراندازى با كمان داخل ســالن كشور به 

ميزبانى همدان در حال برگزارى است. 
در اين پيكارها 197 ورزشــكار و 54 مربى و سرپرست از 25 استان 

كشور حضور دارند. 
گفتنى است، المپياد نخبگان ورزشى از 29 آبان لغايت 9 آذرماه امسال 
در 68 رشــته ورزشى شامل 29 رشته زنان و 39 رشته ورزشى مردان 

جريان دارد. 

ميزبانى استان ها در المپياد ورزشى 
ارزيابى مى شود

 ميزبانى استان ها در برگزارى المپياد ورزشى در رشته هاى مختلف 
مورد ارزيابى قرار مى گيرد.

ناظــر وزارت ورزش و جوانان در المپياد تيراندازى با كمان كشــور 
گفت: ميزبانى اســتان ها در آيتم هاى مختلف امتيازبندى مى شود و 
سپس ستاد استعداديابى وزارت ورزش ارزيابى الزم را انجام مى دهد.
اشــرف حميدى در حاشــيه برگــزارى المپياد تيرانــدازى با كمان 
اســتعدادهاى برتر كشــور در همدان به ايرنا گفت: هم اينك ميزبانى 
همدان در برگزارى المپياد تيراندازى با كمان خوب بوده و 25 استان 

نيز در اين المپياد شركت دارند.
حميدى بيان كرد: در اين دوره از المپياد ناظران به اســتان هاى ميزبان 
اعزام مى شــوند تا روند اجرايى، نحوه اسكان و چگونگى برگزارى 

مسابقات را مورد نظارت قرار دهند.
وى هدف از برگزارى المپياد ورزشــى در ســطح كشور را شناسايى 
اســتعدادهاى برتر و معرفى آنها براى پرورش و رســيدن به ســطح 

مطلوب براى حضورى قدرتمند در المپيك 2022 عنوان كرد. 
حميدى خاطرنشــان كرد: اين المپياد بستر بسيار مناسبى براى ظهور 
استعدادهاى برتر و فرصت طاليى براى استان ها در شكوفايى نخبه ها 
است.المپياد استعدادهاى برتر تيراندازى با كمان داخل سالن كشور به 
ميزبانى همدان در حال برگزارى است.در اين پيكارها 197 ورزشكار 

و 54 مربى و سرپرست از 25 استان كشور حضور دارند.

مسابقات فوتسال پسران علمى كاربردى 
كشور در همدان آغاز شد

 ششمين دوره مسابقات فوتسال قهرمانى دانشجويان پسر دانشگاه 
جامع علمى كاربردى كشور در همدان آغاز شد.

مديركل تربيت بدنى دانشــگاه علمى كاربردى كشور در گفت وگو با 
ايرنا اظهار داشــت: در اين پيكارها كــه تا هفتم ماه جارى به ميزبانى 
همدان جريان دارد، 470 ورزشــكار، مربى و سرپرست در قالب 32

تيم دانشجويى حضور دارند.
سيد ابوالفضل تجلى اضافه كرد: تيم هايى از البرز، بوشهر، چهارمحال 
و بختيارى، خراســان جنوبى و شــمالى، آذربايجان شرقى، همدان، 
اردبيل، فارس، كرمان، كهكيلويه و بوير احمد، گلســتان، هرمزگان و 

يزد در اين پيكارها شركت مى كنند.
وى اضافه كرد: المپياد ورزشــى دانشجويان علمى كاربردى در هفت 
رشــته در بخش زنان و مردان پيگيرى مى شــود و تا 12 اســفند ماه 

ادامه مى يابد.
ششمين دوره اين مسابقات در سالن امام على (ع) دانشگاه آزاد همدان 
در جريان است.در روز نخست اين رقابت ها تيم هاى سمنان، فارس 
چهار محال و بختيارى، زنجان، اربيل، كرمان، البرز، خراسان رضوى و 

همدان موفق به شكست حريفان خود شدند.

رئيس فدراسيون:
تيم ملى تيرو كمان به 2 رويداد بين المللى 

اعزام مى شوند
 تيــم ملى ريكرو و كامپوند به 2 رويداد مهم بين المللى اعزام مى 

شوند.
رئيس فدراسيون تيراندازى با كمان ايران اظهار داشت: اسفند ماه تيم 
هاى ملى بانوان و آقايان به بنگالدش اعزام مى شــوند تا در مسابقات 

جام كنفدراسيون ها شركت كند.
غالمرضا شــعبانى بهار در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: فروردين ماه 
ســال آينده نيز تيم ملى به تايلند اعزام مى شــود تا در كاپ آسيايى 

شركت كند.
شــعبانى بهار خاطرنشان كرد: تا پايان ســال 2 اردوى آماده سازى را 
در اســتان ها برگزار مى كنيم ضمــن اينكه هم اينك اردوى تيم ملى 

در تهران داير است.
وى خاطرنشان كرد: همچنين هفته آينده نيز مرحله بعدى اردوى تيم 

ملى در تهران داير خواهد شد.
 تجهيز 31 استان به كمان هاى آموزشى

رئيس فدراسيون تيراندازى با كمان كشور با اشاره به استعداديابى در 
ســطح استان ها گفت: تجهيز اســتان ها به كمان هاى آموزشى جزو 

اهداف اصلى فدراسيون است.
شعبانى بهار افزود: امسال همكارى خوبى را با شركت سازنده كمان با 
عنوان «آرش» مشهد داشتيم و مقرر شد كمان هاى آموزشى فدراسيون 
را تامين كند.وى بيان كرد: اين همكارى در راستاى حمايت از كاالى 

ايرانى و نيز تامين كمان هاى آموزشى استان ها برقرار شد.
شــعبانى بهار خاطرنشــان كرد: كمان هاى توليد و خريدارى شده 
به ارزش 2 ميليارد ريال تامين شــده و تاكنون به 10 اســتان توزيع 

كرده ايم.
وى اضافه كرد: 10 اســتان نيز تا 2 هفته آينده مجهز به كمان هاى 
آموزشى مى شــوند و مابقى 31 استان فعال در رشته تيراندازى با 
كمان نيز تا پايان ماه آينده از اين امكانات برخوردار خواهند شــد.

رئيس فدراسيون تيراندازى با كمان با اشاره به افزايش قيمت تجهيزات 
اين رشــته ورزشى گفت: تامين امكانات تيراندازان برعهده خود آنها 

است منتهى در مقطع تيم ملى حمايت تجهيزاتى داريم.
غالمرضا شعبانى بهار رئيس فدراسيون تيراندازى با كمان كشور براى 

حضور در المپياد استعدادهاى برتر به همدان سفر كرده است.

صدرنشين گروه مرگ ليگ قهرمانان آسيا 
خواهيم شد

استقالل  باشگاه   پيشكسوت 
تهران در واكنش به قرعه كشى 
ليــگ قهرمانــان آســيا، گفت: 
استقالل به انجام كارهاى سخت 
عــادت دارد و ترديدى ندارم به 
عنوان تيم نخست از گروه خود 

صعود خواهيم كرد.
«عليرضا اكبرپــور» در گفت و 
گو با ايرنا با اشــاره به ناراحتى 
هواداران استقالل از كسب نتايج 

اين تيم در مسابقات ليگ برتر و قرعه كشى رقابت هاى ليگ قهرمانان، 
اظهار داشــت: ناراحتى حق طبيعى هواداران است و آن ها به عنوان 
صاحبان اصلى اســتقالل انتظار دارند تيم محبوبشان شرايط ايده آل و 

مطلوبى داشته باشد.
وى افزود: وقتى پرســپوليس به عنوان رقيب اصلى استقالل توانسته 
نتايج بسيار خوبى كسب كند، هواداران حق دارند از شرايط تيم خود 
ناراحت شوند. البته هواداران بايد ناراحتى خود را كنترل كنند زيرا در 

غير اين صورت شرايط تيم بسيار بدتر خواهد شد. 
بازيكن اسبق استقالل از هواداران اين تيم خواست صبورى پيشه كنند 
تا روزهاى خوب اين تيم از راه برســد و ادامه داد: استقالل تيم برگى 
اســت و به روزهاى خوبش بر خواهد گشــت اما در اين راه دشوار 

هوادران تيم محبوبشان را حمايت كنند.

 تيم هاى برتر رده هاى ســنى بزرگسال 
و زير 18 ســال فوتبال محــالت همدان 
روز جمعه با برگــزارى رقابت هاى فينال 

مشخص شدند.
ــن  ــدان در اي ــال هم ــه فوتب ــس كميت رئي
ــال  ــار داشــت: در فين ــا اظه ــه ايرن ــاره ب ب
پيكارهــاى رده ســنى بزرگســاالن تيــم 
اميــد صــدر در ورزشــگاه شــهداى قــدس 
ــل  ــر مقاب ــر صف ــرى 4 ب ــا برت ــدان ب هم
ــه مقــام قهرمانــى رســيد. اتحــاد شــاهد ب

سعيد پناه آبادى افزود: در اين رده سنى كه 
50 تيم حضور داشــتند، تيم المپيك پرسى 

گاز نيز به مقام سوم رسيد.
وى با اشاره به برگزارى مسابقات رده سنى 
زير 18 ســال نيز گفت: در اين پيكارها 20

تيم رقابت كردند كه در پايان تيم پارســيان 
مطهــرى در ضربــات پنالتى تيم شــهيد 
همدانى خضــر را شكســت داد و عنوان 

قهرمانى را كسب كرد.
پناه آبادى پيرامون بازى هاى رده سنى زير 
15 سال گفت: در اين مسابقات كه 60 تيم 
حضور داشتند نيز تيم شهيد فهميده قهرمان 
شد، شهيد عباسعلى قاسمى عنوان قهرمانى 
را به دست آورد و تيم منتخب محالت در 

جايگاه سوم ايستاد.
 توسعه چشمگير ورزش محالت 

شــهردار همــدان در آييــن اختتاميه اين 
رقابت ها گفت: ورزش محالت همدان در 
ســالجارى با جهش زيادى روبرو بود و با 
كمك خادمان ورزش محالت توانستيم در 
توسعه كمى و كيفى ورزش محالت موفق 

عمل كنيم.
عباس صوفى افزود: توســعه و گســترش 
ورزش محالت يكى از محوريترين اهداف 
شهردارى همدان است و خوشحاليم كه با 
امسال  توانســتيم  محالت  معتمدان  كمك 

ليگ باشــكوهى را در رشته فوتبال برگزار 
كنيم.

وى بــا تقدير از زحمــات برگزاركنندگان 
ليگ فوتبال محالت در راستاى جديت در 
اجراى منظم اين مســابقات گفت: سازمان 
فرهنگى ورزشــى شــهردارى همدان در 
تحقق ايــن هدف بزرگ، گام ارزنده اى را 

برداشت.
صوفــى اضافه كــرد: اين نهــاد در طول 
برگزارى رقابت هاى فوتبال محالت نشان 
داد كه عزم خود را جــزم كرده تا فعاليت 
هاى اثرگــذارى در عرصه ورزش محالت 

و در نهايت ورزش ملى بر دارد.
شهردارى همدان يادآور شد: رويكرد شورا 
و شــهردارى به توسعه و رونق ورزش در 
عرصه هاى مختلــف همگانى، قهرمانى و 
محالت مثبت است و تاكنون حمايت هاى 

بسيار مطلوبى را شاهد بوده ايم.

 كمانــداران راه يافته بــه فينال المپياد 
تيرانــدازى بــا كمان اســتعدادهاى برتر 

كشور به ميزبانى همدان مشخص شدند.
دبير هيــأت تيراندازى بــا كمان همدان 
گفت: در اين پيكارها و در بخش ريكرو 
پسران محمد حسين گلشــنى از البرز و 
مهرشاد اســالمى نيا از تهران راهى ديدار 
فينال شــدند و و يونس احمد زاده و امير 
عباس دانشور از خراسان رضوى به ديدار 

رده بندى راه يافتند.
ساسان رضوى مشــعوف در اين باره به 
ايرنــا گفت: همچنين برديا شــاكريان از 
جهارمحال و بختيارى، ابوالفضل فيروزنيا 
از گلســتان، علــى كاشــى از اصفهان و 
آروين جعفر زاده از اردبيل به ترتيب رده 
هاى پنجم تا هشــتم اين رقابتها را كسب 

كردند.
رضوى مشــعوف خاطرنشــان كرد: در 
كامپوند پسران نيز على خانقلى از تهران 
و محمد حســن صنمــا از اصفهان راهى 
ديدار فينال شدند و هومن تبرى از تهران 
و سيد محسن هاشمى از يزد به رده بندى 

رسيدند.
دبير هيــأت تيراندازى بــا كمان همدان 
گفــت: عليرضا على بيــك از يزد، آرش 
اليقــى مقدم از زنجــان، پرهام محمدى 
از گيالن و دانيال يوســفى نيز به ترتيب 
رده هاى پنجم تا هشــتم اين رقابت ها را 

كسب كردند.
رضوى مشــعوف بيان كــرد: در ريكرو 
دختران نيز اريكا قوام پور و آنيتا رزمجو 
هر 2 از تهران به ديدار فينال راه يافتند و 
صوفيا ميرزايى و ملينــا زارعى از كرمان 

ديدار رده بندى را برگزار مى كنند.
وى افزود: كيانــا حاجيان از توابع تهران، 
الهــه نجفــى از آذربايجان شــرقى، هليا 
قاسمى زاده از خوزستان و سبا اميرى از 
تهران به ترتيب رده هاى پنجم تا هشــتم 

اين رقابتها را كسب كردند. 
دبيــر هيأت تيراندازى بــا كمان همدان 
يادآور شــد: در كامپوند دختران ســانيا 
صالحــى و آوا رفيعى هــر 2 از تهران 
به ديدار فينال صعــود كردند و نرگس 
عــادل از البرز و ياســمن ارجمندى از 

مركــزى راهى ديدار رده بندى شــدند 
ضمن اينكه فاطمه ترك از يزد، شــكيبا 
جاللى از زنجان، خورشــيد ناصرى از 
تهــران و زهــرا محبيــان از مركزى به 
ترتيــب مقام هاى پنجم تا هشــتم را به 

دست آوردند.
رضوى مشــعوف با اشاره به بخش تيمى 
اين مســابقات گفت: در ريكــرو تيمى 
پسران تهران و چهارمحال بختيارى راهى 
فينال شــدند و البرز و يزد برگزار كننده 

ديدار رده بندى خواهند بود.
وى افزود: در كامپوند پسران تهران و يزد 
ديدار نهايى را برگزار مى كنند و بوشهر و 
مركزى در ديدار رده بندى به مصاف هم 
مى رونــد و در ريكرو دختران نيز تهران 
و آذربايجان شــرقى به فينال اين رقابتها 
صعود كردند و توابع تهران و چهارمحال 

و بختيارى راهى ديدار رده بندى شدند.
وى يادآور شــد: در كامپوند دختران نيز 
تهران و مركزى برگزار كننده ديدار فينال 
ايــن رقابتها خواهند بــود و البرز و يزد 

راهى ديدار رده بندى شدند.

آراى انضباطى سايپا-
پرسپوليس ادامه دارد

 كميته انضباطى فدراسيون فوتبال، 
عليرضا بيرانوند را جريمه كرد.

به گزارش فدراســيون فوتبال، ديدار 
تيم هاى ســايپا و پرسپوليس تهران در 
هفته دهم ليگ برتر برگزار شــد و از 
ســوى عليرضا بيرانونــد، دروازه بان 
تيم پرســپوليس تهران تخلفاتى مبنى 
بر رفتار غير ورزشــى بــا بازيكن تيم 
مقابــل (ضربه زدن با توپ به صورت 
بازيكن) رخ داد. وى به توبيخ كتبى و 
پرداخت 50 ميليون ريال جريمه نقدى 

محكوم شد.
آراى  پيش تــر  فوتبــال  فدراســيون 
انضباطى اين ديدار را صادر كرده بود 

اما نامى از بيرانوند در آن نبود.

ابالغ آيين نامه جديد 
مالى و معامالتى به 

فدراسيون ها
 وزارت ورزش و جوانــان آييــن 
نامه مالى و معامالتى فدراســيون هاى 

ورزشى را ابالغ كرد.
به گــزارش وزارت ورزش و جوانان، 
در اجراى اساســنامه فدراســيون هاى 
ورزشــى و در راســتاى شفاف سازى 
امور مالى و معامالتى، وزارت ورزش 
و جوانان پس از تاييد وزير و شوراى 
معاونــان وزارتخانه، آيين نامه مالى و 
را  ورزشى  فدراســيون هاى  معامالتى 

ابالغ كرد.
بر اين اســاس، كليه آييــن نامه ها و 
بخشنامه هاى مغاير با اين آيين نامه از 

تاريخ ابالغ، لغو مى شود.
معامالتــى  و  مالــى  نامــه  آييــن 
فدراسيون هاى ورزشى در چهار فصل، 
33 ماده و 18 تبصره تهيه شده و براى 
اجرا به فدراسيون ورزشى ابالغ شده 

است.

نيمار و ام باپه به بازى 
با ليورپول مى رسند

 تومــاس توخل تاييــد كرد كه دو 
ســن  پارى  مى توانند  تيمش  ســتاره 
ژرمــن را در بازى برابــر ليورپول در 

ليگ قهرمانان همراهى كنند.
بــه گزارش ايســنا ، نيمــار و كيليان 
ام باپه دو بازيكن موثر تيم پارى ســن 
ژرمن هنــگام بازى بــراى تيم هاى 
ملى كشورشــان يعنى برزيل و فرانسه 
مصدوم شــدند و به همين دليل نمى 
توانند امشــب در بــازى برابر تولوز 

تيمشان را همراهى كنند.
آلمانى  ســرمربى  توخــل  تومــاس 
پارى ســن ژرمن ضمــن تاييد اين 
مصدوميــت گفــت: هــر دو ايــن 
بازيكنــان نمى تواننــد برابــر تولوز 
بــه ميدان بروند ولى بــراى بازى با 
مشــكلى  قهرمانان  ليگ  در  ليورپول 
نخواهند داشــت و تــا آن زمان به 
بهبــودى كامل خواهند رســيد. اين 
اوليــن بازى نخواهد بود كه ما بدون 
دو بازيكن اصلــى خودمان در ليگ 
فرانسه به ميدان مى رويم و قطعا راه 
حل هايــى براى اين ديــدار خواهيم 
داشــت. بازيكنان خــوب زيادى در 
تيم وجــود دارند كه مــى توانند به 
خوبى جاى خالى اين دو بازيكن را 

در بازى برابر تولوز پر كنند. 

فيناليست هاى المپياد تيراندازى با كمان 
كشور مشخص شدند

برترين هاي محالت 
مشخص شدند

ميزبانى فوتسال 
جام باشگاه هاى آسيا 
به ايران رسيد
 شهر اصفهان ميزبان مســابقات فوتسال جام باشگاه هاى 
آســيا در ســال 2019 شــد. نمايندگان AFC براى بررسى 

امكانات اصفهان به زودى به اين شهر سفر مى كنند.

به گزارش مهر، طبق اعالم فدراسيون فوتبال ايران، مسابقات 
جام باشــگاههاى فوتسال 2019 آسيا در مرداد ماه سال 98 به 

ميزبانى اصفهان برگزار خواهد شد. 
بر همين اســاس نمايندگان AFC بــا حضور در اصفهان از 

امكانات هتل ها و سالنهاى تمرينى بازديد خواهند كرد.
نماينــدگان AFC روز 13 آذرماه به اصفهان ســفر خواهند 
داشت و در مدت 4 روز اقامت خود از كليه امكانات و شرايط 

ميزبانى اين شهر بازديد مى كنند.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

به دوستى ما خاندان چنگ در زنيد. زيرا سوگند به آن كه جان محّمد در 
دست اوست، عمل هيچ بنده اى به حال او سودمند نمى افتد مگر با معرفت 

و واليت ما.
األمالي للمفيد ص 140 ح 4 .

جشنواره تئاتر پس از 8سال به كدام سمت مى رود؟

طفلى به نام شادى
ديريست گم شدست

حسين پارسا »
 جشنواره تئاتر كودك و نوجوان در همدان هشت ساله شد. اين رويداد 
اگرچه قدمتى بيست و پنج ساله دارد ولى برگزارى آن از سال 90 به طور 
رســمى به استان همدان واگذار شد. گفتن اين تاريخچه از آن جهت مهم 
اســت كه بتوانيم نگاهى صحيح به راهى كه تئاتر كودك به ميزبانى همدان 

پيموده، و مسيرى كه طى خواهد كرد، بيندازيم. 
پيش از آمدن جشنواره تئاتر كودك و نوجوان به همدان، در اين حوزه كم كار 
نبوديم. آن هايى كه در دهه هفتاد و هشــتاد به تئاتر عالقه داشتند، با ياد دارند 
كه از همان سال ها خيلى از هنرمندان همدانى تئاتر كودك مى ساختند و مردم 
هم آن را مى ديدند. بنابراين جشنواره تئاتر كودك نبود كه ما را با اين حوزه از 
هنر آشنا كرد. همان سالى هم كه بازار صحبت ها و مذاكرات براى انتقال اين 
جشنواره به همدان گرم بود، خيلى از هنرمندان همدان، كه اتفاقا از بهترين هاى 
كار خودشــان هم بودند، به اين روند كمك كردند. اين انتقال برخالف انتقال 
هاى خلق الساعتى، مثل انتقال تاسف برانگيز يك تيم ورزشى به همدان، بر پايه 
اصول درســتى انجام شد. آمدن جشنواره به همدان و پيروزى ما بر رقيبان پر 
زورى مثل اصفهان، شيراز و كرمان، ناشى از نام همدان و اعتبار تئاترمان بود، 

اگرچه سياست هم در آن بى تاثير نبود.
 استمرار، دستاوردى قابل احترام

همان سالى كه جشنواره به همدان آمد، بعضى از گروه هاى سياسى، چهره 
هاى پرنفوذ و علماى اســتان به نحوه برگزارى آن اعتراض كردند. از نظر 
اين افراد مقدار هزينه انجام شده براى آن و حواشى مراسم افتتاحيه مراسم، 
در شأن همدان نبود. پاسخ مسئوالن استان به اين منتقدان، مستدل و منصافه 
بود و در نهايت ريشه جشنواره در همدان را گيراند. اين اتفاقات نشانه يك 
تصميم مهم بود: مجموعه مديريتى استان خواهان ادامه برگزارى جشنواره 
در همدان هستند و در اين راه عميقا مصمم هستند. مسئوالنى كه از همان 
ســال ها تا امروز، از حواشــى فرهنگ و هنر در اســتان نگرانند و اصوال 
محافظه كارى را ترجيح مى دهند، در اين اتفاِق به خصوص، جســارت به 
خرج دادند و در مقابل خروج آن از اســتان ايستادند. بعد از آن، اگرچه در 
همه اين سال ها نقدها وجود داشته ولى هيچگاه زمزمه خروج جشنواره از 

همدان، حداقل از مسئوالن و بزرگان شهر شنيده نشد.
اين نكته، از 8 ســال قبل تا امروز برگ برنده استان و دست اندركاران آن، 
از اصالح طلب و اصوالگرا، بوده است. در شرايطى كه اقتصاد همه شئون 
زندگى مردم را تحت تاثير قرار داده و فرهنگ عمال و رسما از سبد روحى 
خانواده هايمان حذف شده، برگزارى ادامه دار چنين جشنواره اى به خودى 

خود، يك دستاورد عميقا بزرگ و قابل احترام است.
حاال مى توانيم با خيال راحت، به جاى بودن يا نبودن جشــنواره، بر روِى 

چگونه بودنش بحث كنيم. 
 تئاتر همدان متحول شد؟

بگذاريد كمى به عقب برگرديم. به همان روزهاى اول. سال 90، شهرام كرمى 
دبيروقت جشنواره در مصاحبه اى مزاياى حضور اين جشنواره در همدان را 
مى شمرد. او مهمترين فايده برگزارى جشنواره تئاتر كودك در استان همدان را 
اينطور دانست: «اين امر منجر به شكوفايى تئاتر كودك و نوجوان و شكل گيرى 

هويت فرهنگى شهر همدان مى شود.»
چنين ايده هاى پرطمطراقى، سال هاى بعد توسط همه دبيران و مديران ديگر 
هم اعالم شــد. گويى همگى سعى داشتند با بزرگ جلوه دادن ايده ها، كار را 
بزرگتر نشان دهند. حاال با گذشت 8 سال از آغاز كار جشنواره در همدان، در 
تك تك اين اداعاها ترديد وجود دارد. هويت فرهنگى شهر همدان قبل تر از 
جشــنواره تئاتر كودك، با عين القضات و باباطاهر و سيد جمال الدين شكل 
گرفت. تئاتر كودك و نوجوان ما هم در اين ســال ها اگرچه رشــد كرد، ولى 
هيچوجه شكوفا نشد. مثال هايى از چنين ادعاهايى بسيار است. در اين چند 
سال همه آمدند و شعارهاى بزرگ دادند و رفتند. بى آنكه تحولى ايجاد شود. 
مى دانيد چرا؟ چون اصال قرار نبوده و نيست كه جشنواره، جايى يا چيزى را 
متحول كند. اصوال تحول در بخش فرهنگ، به ويژه حوزه هنر، به كار و استعداد 
و فضا نياز دارد. سالن هاى بهتر و بيشتر، امكانات مهيأتر، آموزش هاى علمى تر 
و فضاى بازتر، اگر باشند، مى توان به تحول در تئاتر دلخوش بود. به غير از اين 

ها صرفا برگزارى جشنواره نمى تواند كارى از پيش ببرد.
اما چرا مديران اســتانى و كشورى در اين همه سال و با اين حجم از تجربه و 

دانايى همچنان شعارهاى بزرگ مى دادند؟ 
 شادى، حلقه گمشده

جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان در همدان چه مسيرى را طى مى كند و 
كدام اهداف را پيش رو دارد؟ به نظرم اين دو سوال بايد مهمترين پرسش 
هاى پيش روى همه كســانى باشد كه تئاتر همدان را دوست دارند. بعد از 
هشت سال برگزارى و ديدن روند اجرايى آن، بايد نگاه هاى آرمانى را كنار 
گذاشته و پا در واقعيت بگذاريم. شعارهايى كه سال ها قبل داده شد، اغلب 
به بار ننشست. به نظرم بايد بعد از اين همه سال نگاه ديگرى به جشنواره 
داشــته باشــيم و اهدافمان از برگزارى آن را طــور ديگرى تعريف كنيم. 
جشــنواره، آنطور كه از اسمش مشــخص است، در درجه اول يك جشن 
اســت. جشن وقتى به نام و براى كودك و نوجوان باشد در درجه نخست 
بايد كارى كند كه به مخاطبانش خوش بگذرد. لطفا كمى فرهنگى ســازى 
و هويت و آموزش را فراموش كنيم. پرســش تاريخى تئاتر كودك، براى 
كودك يا درباره كــودك را هم كنار بگذاريم. آيا مى توانيم بچه ها را يك 
هفته جمع كنيم و حالشان را بهتر كنيم؟ اگر از پِس اين هدف اصلى برآييم، 
آموزش و فرهنگ را هم خواهيم داشــت. نقشه راه جشنواره تئاتر كودك 
و نوجوان تا اطالع ثانوى بهتر اســت «فقط» شــادى و كيف كردن بچه ها 
باشد. اگر نگاهى دبه دور و اطرافمان، به زندگى دوست و فاميل و همسايه 

و همشهرى مان بيندازيم، دليل انتخاب اين هدف را بهتر درك مى كنيم.

رتبه نخست كتابخانه نهاوند 
با 6 برگزيده در هفته كتاب

 نهاوند - خبرنگارهمدان پيام: اداره كتابخانه هاى 
عمومى شهرســتان نهاوند درهفته كتاب امسال رتبه 
نخست را در داشتن بيشترين تعداد برگزيده در آيين 
گراميداشت هفته كتاب سال با معرفى 6 برگزيده به 

خود اختصاص داد. 
رئيــس كتابخانه هاى عمومى شهرســتان نهاوند با 
اعالم ايــن خبر گفت: عنوان هاى مدير عامل نمونه 
انجمن هاى خيرين كتابخانه ســاز استان،خير نمونه 
حوزه كمك هاى نقدى،كتابخانه نمونه مستقل اميد 
صبا و مسول نمونه كتابخانه شهيد حيدرى به همراه 
عضــو نوجوان نمونه و بزرگســال از كتابخانه هاى 
اميرالمومنين وآيت اله نهاوندى از جمله اين عناوين 

است.
ميالد امينيان در بحث پرداخت ســهم نيم درصدى 
كتابخانه هاى نهاوند توسط شهردارى ها هم گفت: 
بــا وجود مهلت دو هفته اى فرماندار براى پرداخت 
اين ســهم، بجز شهردارى برزول ساير شهردارى ها 
هنوز اين هزينه را براى كتابخانه ها واريز نكرده اند.

تئاتر خيابانى در هر مكان و 
بدون هيچ ابزارى قابليت 

اجرا دارد

 داور بخش خيابانى بيســت و پنجمين جشنواره 
بيــن المللى تئاتر كودك دربــاره ويژگى هاى تئاتر 
خيابانى گفت: امكان اجرا در هر مكانى و بدونه هيچ 

ابزارى از مهمترين ويژگى هاى تئاتر خيابانى است.
به گزارش روابط عمومى بيست و پنجمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كــودك و نوجوان، مريم معترف با 
بيان اينكه تئاتر خيابانى بايد كم ديالوگ باشد، افزود: 
بــه دليل اينكه اين نوع نمايش ممكن اســت در هر 
مكانى برگزار شــود، بايد كم ديالوگ باشد تا براى 
تماشاگر در هر شرايط و با وجود صداى اطراف نيز 

قابل فهم باشد.
وى با اشــاره به اينكه در تئاتر خيابانى امكان بازى 
گرفتن از تماشــاگر نيز وجــود دارد، اضافه كرد: به 
دليل محيطى بودن تئاتر خيابانى امكان خستگى براى 
تماشــگر وجود دارد به همين سبب مدت زمان آن 

بايد خيلى كوتاه باشد.
معترف با بيان اينكه تئاتــر خيابانى بايد به صورت 
ناگهانى برگزار شود، ادامه داد: تئاتر خيابانى در ايران 
با اعالم قبلى و مشــخص بــودن مكان و زمان اجرا 

مى شود.
داور بخش خيابانى جشــنواره درباره ويژگى هاى 
يك تئاتر خيابانى خوب گفــت: كم ديالوگ بودن، 
ارتباط خوب و بازى گرفتن از تماشــاگر و استفاده 
از كوچكترين وسايل موجود، برخى از ويژگى هاى 

يك تئاتر خوب است.
وى با بيان اينكه تئاتر خيابانى در گذشته بسيار فعال 
بوده است، ادامه داد: متاسفانه چندين سال است كه 
تئاتر خيابانى با قدرت قبل به فعاليت خود ادامه نمى 
دهد. بيست و پنجمين جشــنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان با اجراى 9 تئاتر خيابانى از 7  شهر 

مختلف، از 28 آبان تا 4 آذر برگزار مى شود.

اپل توليد «آيفون ايكس» را از سر مى گيرد
  اپل قصد دارد دوباره توليد آيفون ايكس را از ســرگيرد. احتماال 
اين موبايل در بازارهايى مانند هند و چين عرضه شود كه مشتريان از 

قيمت باالى آيفون شكايت داشتند.
به گــزارش مهر، پس از آغاز توليد آيفون هاى جديد چندى پيش 
اخبــارى از توقف توليد موبايل پرچمــدار اپل در 2017  (آيفون 
ايكس) منتشر شــد. اما طبق گزارش هاى جديد قرار است توليد 
آيفون ايكس دوباره آغاز شود. قراردادهاى  اپل و حساسيت روى 
قيمــت براى مصرف كننده دليل از ســرگيرى دوباره  توليد آيفون 

ايكس است.
اپل پس از كاهش توليد آيفون ايكس اس و آيكس اس مكس، ميزان 

خريد نمايشگرهاى OLED از سامسونگ را كاست.

ترميم غضروف زانو با هيدروژل 
ابداعى يك ايرانى

  محققان سوئيسى با همكارى يك دانشمند ايرانى هيدروژلى ابداع 
كرده اند كه چســبندگى خارق العاده اى دارد و در ترميم غضروف و 

منيسك بسيار كارآمد است.
 به گزارش مهر ، محققان پزشكى اميدوارند با پيشرفت در فناورى 
هيدروژل ها بتوانند آســيب هاى وارد شده به قلب را ترميم كنند، 
بافــت مغزى پرورش دهند يا به ســرعت خونريــزى زخم ها را 

متوقف كنند.
در همين راستا محققان سوئيسى با همكارى «پيمان كرمى» نوعى هيدروژل 
ابداع كرده اند كه ويژگى چسبندگى خارق العاده اى دارد. اين ويژگى به 

خصوص هنگام ترميم غضروف و منيسك زانو كارآمد است.

نسل جديد ايمپلنت هاى استخوانى با 
فناورى نانو ساخته مى شود

  پژوهشگران كشــور با اعمال يك نانوپوشش زيست فعال روى 
يك نوع آلياژ فلزى حافظه دار در جهت توسعه  اين آلياژ براى ساخت 
نســل جديدى از ايمپلنت هاى اســتخوانى تالش كردند.به گزارش 
مهر، در دهه هاى اخيــر كارايى انواع فلزات و آلياژ در حوزه ى توليد 
ايمپلنت هاى اســتخوانى به اثبات رسيده است؛ هر چند تحقيقات بر 
روى آلياژهاى جديد به منظور بهينه كردن هر چه بيشتر خواص آن ها 
ادامه دارد. بخشــى از اين تحقيقات زير نظر مهندس مسعود سبزى و 
در قالب پوشــش دهى يك نوع آلياژ حافظه دار به انجام رسيده است. 
اين محقق موفق به اعمال مؤثر پوشش هاى زيست فعال بر روى يك 

آلياژ نيكل-تيتانيم شده است.

آيا انسان قادر به ديدن آينده است؟
 مغزانسان داراى شگفتى هاى فراوان است و مطالعه هاى جديدنشان 
مى دهند درون بدن انسان 2 ساعت عملكردى وجود دارد كه اتفاقات 

جالبى را رقم مى زند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، كارشناسان دانشگاه كاليفرنيا، 
بركلى، در جديدترين پژوهش هاى خود دريافتند مغز انســان قابليت 
پيش بينى آينده را دارد؛ انســان ها داراى دو ساعت داخلى هستند كه 
واقعه آينــده را كه در طى ميلى ثانيه آتى روى مى دهد مى تواند پيش 
بينى كند. محققان اين دانشــگاه، موفق به شناسايى دوساعت عصبى 
درون بدن انسان شده اند. نكته شگفت انگيز درباره ساعت هاى عصبى 
درون بدن اين اســت كــه اگر يكى از اين ســاعت ها دچار اختالل 

عملكردى شود، ساعت ديگر نيز دچار اختالل مى شود.

طرح پژوهشگران ايرانى براى كاهش اثرات 
مواجهه با آلودگى هوا

 پژوهشگران كشور در طرحى ميزان تخريب DNA و اثر التهابى 
ناشى از ذرات معلق هواى شهر تهران را اندازه گيرى كردند.

بــه گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان، ارزيابــى تخريب DNA و 
اثرالتهابى ريوى ناشــى از ذرات معلق هواى شــهر تهران در شرايط 
آزمايشــگاهى in-vitroپژوهشى است كه توسط محققان كشور در 
دانشگاه علوم پزشكى دانشگاه تهران و پشتيبانى صندوق حمايت از 

پژوهشگران و فناوران انجام شد.
هــدف اين طرح تعيين ميزان تخريب  DNAناشــى از ذرات جمع 
 (urban)آورى شــده مجاور خيابان پرتردد وســايل نقليه موتورى

است.

  مراســم اختتاميه بيســت و پنجمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان در ســالن 

مجتمع فرهنگى هنرى بوعلى سينا  برگزار شد.
در طراحى صحنه ســعى شــده از نقوش، اشكال و 
رنگ هاى پوستر جشنواره استفاده شود و تأكيد ويژه 

اى بر كودكانه بودن و فضاى شاد جشنواره بود.
 دو آيتم نمايشــى شاد از دل نمايش هاى اجرا شده 
در طول جشنواره و اجراى موسيقى به مناسبت ميالد 
رسول اكرم(ص) با حضور حامد محضرنيا از ديگر 

برنامه هاى برنامه اختتاميه بود.
اختتاميه به دو زبان فارسى و انگليسى اجراشد.

سعى شــد برنامه هم جنبه هنرى داشته باشد و هم 
از حضور مســئولين بهره ببرد تا بتوانند برنامه هاى 
راهبردى خودشــان را در خصوص جشنواره تئاتر 

كودك و نوجوان ارائه دهند.
 عالوه بر پخش زنده مراسم در شبكه هاى سراسرى 
و شبكه همدان، پيش از آغاز رسمى مراسم با شبكه 

سراسرى خبر به طور زنده ارتباط گرفته شد.
 اختتاميه بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان با مديريت همدانى ها و به دست 

هنرمندان همدانى برگزار  شد. 
 حميــد ترابيان مدير اجراى مراســم، محمدمهدى 
كلهرى كارگردان هنرى، عليرضا گنجه اى كارگردان 
فنى و شقايق ترابى به عنوان طراح مسئوليت مراسم 
پايانى ايســتگاه بيست و پنجم جشنواره بين المللى 

تئاتر كودك و نوجوان را عهده دار بودند.
  برگزيدگان مسابقه نمايشنامه  نويسى

هيأت داوران مسابقه نمايشنامه  نويسى، با اهداى لوح 
تقديــر و جايزه نقدى به مبلــغ هر كدام 15 ميليون 
ريال بدون اولويت از «عقيل جماعتى» براى نگارش 
نمايشنامه  «شعله  هاى خارك هيچ گاه خاموش نمى 
شــوند» از خارك، «عماد نصرآبادى» براى نگارش 
نمايشنامه «كتاب خورها» از مشهد، «سميرا سليمانى 
فارســانى» براى نگارش نمايشنامه «ماه و ماهى» از 

فارسان تقدير كرد.
 بخش مسابقه تئاتر خردسال

در حوزه موسيقى تنديس جشــنواره، ديپلم افتخار 
و جايزه نقدى به «عليرضا ســتارى» براى موسيقى 
نمايش «آدم برفى» از همدان تقديم شــد. در حوزه 
طراحــى صحنه تنديس جشــنواره، ديپلم افتخار و 
جايزه نقدى به «محمد طالبى» و «راضيه پاشــايى» 
براى طراحى صحنه نمايش «سفر دندان ها» از همدان 

رسيد. 
در بخــش بازيگرى مرد تنديس جشــنواره، ديپلم 
افتخــار و جايزه نقــدى به «اميرحســين انصافى» 
براى بازى در نمايش «روياى ســفيد» از تهران و در 
بازيگرى زن تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و جايزه 
نقدى به «ســوده ســعدائى» براى بازى در نمايش 

«روياى سفيد» از تهران تقديم شد. 
در بخش نمايشنامه  نويسى تنديس جشنواره، ديپلم 
افتخار و جايزه نقدى به «نگار نادرى» براى نگارش 
نمايشنامه «لباسهاى رنگارنگ» از الهيجان اهدا شد و 
در  بخش كارگردانى تنديس جشنواره، ديپلم افتخار 
و جايزه نقدى به «شــراره طيار» بــراى كارگردانى 

نمايش «گورخر سياه» از تهران رسيد.
هيأت داوران در اين بخش جايزه ويژه خود شــامل 
لــوح تقدير  و جايــزه نقدى را به دليــل توجه به 
ويژگي هاى متناســب با هدف هاى فراخوان جشنواره 
و تناســب آثار براى اجرا در مراكز آموزشــى پيش 
دبستانى، كودكستان و مهد كودك ها به نمايش «لباس 
هاى رنگارنگ» به كارگردانى نگار نادرى از الهيجان 

انتخاب شد
 بخش مسابقه تئاترخيابانى

هيأت داوران اين مسابقه در بخش موسيقى تنديس 
جشنواره، ديپلم افتخار و جايزه نقدى را به «احمد 
جعفــرى» و «اميرمحمد انصافى» براى موســيقى 
نمايــش «رويــاى درون كودك» از تهــران تقديم 

كردند. در بخــش طراحى فضــا و لباس تنديس 
جشنواره، ديپلم افتخار و جايزه نقدى به «حميدرضا 
زارعى» براى طراحى فضا و لباس نمايش «دوباره» 
از همدان رســيد. در بخش بازيگــرى مرد هيأت 
داوران بــا اهداى لــوح تقدير و جايــزه نقدى از 
«حميدرضــا رضايى مجد» بــراى بازى در نمايش 
«گوجــى و ووجــى» از همدان تقديــر و تنديس 
جشــنواره، ديپلم افتخار و جايزه نقدى به «مهدى 
حبيبى» براى بــازى در نمايش «كتاب قديمى پدر 
بزرگ» از تهران تقديم شد. در بخش بازيگرى زن 
هيأت داوران با اهداى لوح تقدير و جايزه نقدى از  
«زهره قاسمى» براى بازى در نمايش «روياى درون 
كودك» از تهران تقدير و تنديس جشــنواره، ديپلم 
افتخار و جايزه نقدى را به «نرگس خاك كار» براى 
بازى در نمايش «كتاب قديمى پدربزرگ» از تهران 
تقديــم كرد. در بخش طرح و ايده هيأت داوران با 
اهداى لوح تقدير و جايزه نقدى از «زهرا مريدى» 
براى طرح و ايده نمايش «روياى درون كودك» از 
تهران تقدير كرد و تنديس جشنواره، ديپلم افتخار 
و جايزه نقدى تقديم مي شود به «نرگس خاك كار» 
براى طرح و ايده نمايش «كتاب قديمى پدر بزرگ» 
از تهران رسيد. در بخش كارگردانى هيأت داوران 
با اهداى لوح تقدير و جايزه نقدى از «سيدسوران 
حسينى» و «زهره قاسمى» براى كارگردانى نمايش 
«روياى درون كودك» از تهران تقدير كرد. تنديس 
جشــنواره، ديپلم افتخار و جايزه اين بخش نيز به 
«نرگس خاك كار» براى كارگردانى نمايش «كتاب 
قديمى پــدر بزرگ» از تهران رســيد. جايزه ويژه 
هيأت داوران شــامل لوح تقدير و جايزه نقدى به 
جهت درخشــش بازيگران خردسال و هماهنگى 
اجرا به نمايش «جادوى گل ســرخ» به كارگردانى 
پژمان شــاهوردى از بروجرد و «كتاب قديمى پدر 

بزرگ» به كارگردانى نرگس خاك كار از تهران
 برگزيدگان بخش آرا مردمى

 در بخش كودك
«چارلى و كارخانه شكالت ســازى» به كارگردانى 
«فريبــا دليرى» از تهــران و در بخش نوجوان «پدر 
آن» به كارگردانى «مهدى فرشيدى ســپهر» از تهران 

به عنوان برگزيده معرفى شدند.
 بخش مسابقه بين الملل

تنديس جشــنواره، ديپلم افتخار و جايزه نقدى اين 
بخش را به«عماد عربزاده» و «حســن جامعى» براى 
موسيقى نمايش «جنگ بازى» از ايران شركت كننده 
در بخش تئاتر نوجوان تقديم شد. در بخش طراحى 
صحنه تنديس جشــنواره، ديپلم افتخــار و جايزه 

نقدى اين بخش به «سولماز ايمانى» و «مريم بازل» 
براى طراحى لباس نمايش «قيزيل باشماق» از ايران 

شركت كننده در بخش تئاتر نوجوان رسيد. 
در بخــش بازيگرى مرد تنديس جشــنواره، ديپلم 
افتخار و جايزه نقدى ايــن بخش به  «محمدهادى 
عطايى» براى بازى در نمايش «ماهى سياه كوچولو» 
از ايران شــركت كننده در بخــش تئاتر كودك اهدا 
شد. در بخش بازيگرى زن تنديس جشنواره، ديپلم 
افتخار و جايزه نقدى اين بخش تقديم مي شــود به 
«زينب فخار» براى بــازى در نمايش «جنگ بازى» 
از ايران شركت كننده در بخش تئاتر نوجوان تقديم 

شد.
در نمايشنامه  نويسى تنديس جشنواره، ديپلم افتخار 
و جايزه نقدى اين بخش به «حســن حاجت  پور» 
براى نگارش نمايشنامه «جنگ بازى» از ايران شركت 
كننده در بخش تئاتر نوجوان و در كارگردانى تنديس 
جشنواره، ديپلم افتخار و جايزه نقدى اين بخش به 
«محمد عاقبتى» براى كارگردانى نمايش «ماهى سياه 
كوچولو» از ايران شــركت كننــده در بخش تئاتر 

كودك اهدا شد.
 بخش مسابقه تئاتر ايران

در بخش موسيقى هيأت داوران با اهداى لوح تقدير 
و جايزه نقدى از «عليرضا ســتارى» براى موسيقى 
نمايش «موش و گربه» از همدان شــركت كننده از 
بخــش نوجوان تقدير و  تنديس جشــنواره، ديپلم 
افتخــار و جايزه نقدى را به «حميدرضا شــجاعى» 
براى موســيقى نمايش «چارلى و كارخانه شكالت 
سازى» شركت كننده از بخش كودك اختصاص داد.

در بخــش طراحى صحنه و لبــاس هيأت داوران با 
اهداى لوح تقدير و جايزه نقدى از «مهدى شريفى» 
براى طراحى صحنه نمايش «تيســتو سبز انگشتى» 
شــركت كننده از بخش كودك تقدير كرد و تنديس 
جشــنواره، ديپلم افتخار و جايــزه نقدى به «مهدى 
نيك روش» براى طراحى صحنه نمايش «چارلى و 
كارخانه شكالت سازى» از بخش كودك رسيد. در 
بخش طراحى لباس تنديس جشنواره، ديپلم افتخار 
و جايزه نقدى تقديم مي شود به «زهرا يعقوبى» براى 
طراحى لباس نمايش «مخ پريشون هاى شلم» از بخش 

نوجوان رسيد.
در بخــش بازيگرى مــرد هيــأت داوران با اهداى 
لوح تقدير و جايزه نقدى از «ســيدمهرداد كاووسى 
حســينى» براى بازى در نمايش «موش و گربه» از 
بخش نوجوان تقدير كرد و تنديس جشنواره، ديپلم 
افتخار و جايزه نقدى را به «آرش صادقيان حقيقى» 
براى بازى در نمايش «چارلى و كارخانه شــكالت 

سازى» از بخش كودك تقديم كرد.
در بخش بازيگــرى زن هيأت داوران با اهداى لوح 

تقدير و جايزه نقدى از «آنالى شكورى» براى بازى 
در نمايش «مخ پريشــون هاى شلم» از بخش نوجوان 
تقدير كرد و  تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و جايزه 
نقدى به «شــيرين كاشــفى» براى بازى در نمايش 
«چارلى و كارخانه شكالت سازى» از بخش كودك 
تعلق گرفــت. در نمايشنامه  نويســى هيأت داوران 
با اهداى لوح تقدير و جايزه نقدى «امير مشــهدى 
عباس» براى نگارش نمايشنامه «اژدها اولين حيوان 

خانگى» از بخش كودك تقدير كرد. 
 در بخــش كارگردانى  هيــأت داوران با اهداء 
لوح تقدير و جايزه نقدى از «رضا جوشــعار» براى 
كارگردانى نمايش «پينوكيو» از بخش كودك تقدير  
كرد و تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و جايزه نقدى 
تقديم مي شــود به «محمد جهانپــا» براى كارگردانى 
نمايش «تيســتو ســبز انگشــتى» از بخش كودك 

اختصاص داد.
 بيانيه و آراء هيأت داوران مركز ملى استيژ 

ايران 
مقوله تئاتر، هنرى است ذاتاً كنكاشگر، چالش برانگيز 
و آموزشــى، كه همواره تالش مى كند به گونه هاى 
مختلف راهنماى بشر بوده و در ساختن انسان براى 
داشــتن زندگى و جامعه اى بهتر، همراه با دوستى، 
يگانگى و تعميم مهربانى و دورى از خشــونت، او 

را راهنما باشد.
امروز با پديدار شــدن شــيوه هاى مختلف تربيتى 
و آموزشــى براى كودك و نوجــوان- كه در واقع 
آينده ســازان جامعه بشرى خواهند بود- تمهيدات 
متنوع و شــيوه هاى نوين و خالقانــه اى در زمينه 
تئاتر خردساالن، كودكان و نوجوانان به وجود آمده 
است، كه زيربناى آن آموزش غيرمستقيم به مخاطبان 
و آماده ســازى آنها در كشف استعدادها، مسئوليت 
پذيرى، انديشــه جمعى، مهربانى، صلح و دوستى 

است.
مركز ملى اســتيژ ايران با حمايــت كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان پس از بررسى آثار بخش 
هاى خردسال، كودك و نوجوان اين جشنواره بدين 

وسيله نتايج بررسى را به شرح زير اعالم مي نمايد:
الزم به ذكر اســت: هيأت داورى اســتيژ ايران با 
اهداف جهانى استيژ و عنايت به گروه هاى مختلف 
سنى و تخصصى بودن اين حوزه آثار ارائه شده را 
در سه بخش مسابقه تئاتر خردسال، تئاتر كودك و 
تئاتر نوجوان به تفكيك مــورد قضاوت قرار داده 

است.
گفتنى اســت در اين دوره از جشنواره با برگزارى 
دو بزرگداشت براى مريم سعادت؛ هنرمند نام آشناى 
عرصه تئاتر و ســينماى كــودك و نوجوان و بهرام 
دوست قرين؛ هنرمند فعال اين عرصه خاتمه مى يابد.

برترين هاى جشنواره بين المللى تئاترمعرفى شدند

جشنواره 25 درايستگاه آخر


