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مجلس در رأس امور باشد
  امام راحل عظيم الشأن(ره) جمله زيبايي 
دارنــد كــه مي فرمايد: «مجلــس در رأس 
امور اســت». و از آنجايي كه قانون اساسي 
اختيارات زيادي به مجلس داده كه از جمله 
اظهارنظر يك نماينده در تمامي مسائل كشور 
و نيز تصويب قوانين و نظارت بر اجراي آنها 

از طرف مجلس ...
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2سال پس از مرگ شكارچي غيرمجاز محيط بان همداني محكوم شد

اعدام؛ به جرم انجام وظيفه
■ رئيس اداره حقوقى محيط زيست در گفتگو با همدان پيام: بكارگيرى سالح براى محيط بانان شفافيت الزم را ندارد

جنــاب آقــاى 

سيدسعيد شاهرخى سيدسعيد شاهرخى 
استاندار محترم همدان

 مديريت رستوران عطر سيب و ساحل- على طاهرى

تبريك و تهنيت

ر فروش با شرايط عالي 
هيـأت امنـاء مجتمع 138 واحدي آبادگران 

در نظر دارد تعداد 5 واحد باقيمانده با امتيـاز و 
شرايط عالي واقع در ابتـداي شهرك بهشتي را 

به فـروش برساند.
جهت هماهنگي بـراي بازديد 

با شماره ذيل 0918816812309188168123 تمـاس حاصل فرمائيد.

ــك  ــپارند و بي ش ــق و كاردان مي س ــردان الي ــانه م ــه ش ــت را ب ــئوليت و مديري مس
ــي دارد. ــد نشــان از درايــت و لياقــت جنابعال ــي در ســمت جدي انتصــاب حضرتعال

 لذا اين انتصاب شايسته را حضور جنابعالي صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده 
اميد است در پناه الطاف الهي در راه خدمت  همواره موفق و مويد باشيد.

فتــــردفتـر

 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 احمدى پور، ساختمان زنديه مالير،خ شهدا، نرسيده به ميدان شهيد جوكار، نبش بن بست احمدى پور، ساختمان زنديه 

 ســرانه فضاهاى آموزشى در كشور ما بيش از سه متر پايين تر از 
استاندارهاى جهانى است.

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى در همايش تكريم 
خيرين مدرســه ساز كشور كه در برج سپيد دانشگاه علوم پزشكى 
مشــهد برگزار شــد، با بيان اين كه «خيران حداقل يك سوم فضاى 
آموزشى كشور را احداث كردند»، اظهار كرد: در حال حاضر حداقل 

بيش از 30 درصد فضاى آموزشى كشور آسيب پذير است.
به گزارش ايسنا، محمدرضا رضايى با اشاره به اين كه «سرانه فضاهاى 
آموزشى در كشور ما بيش از سه متر پايين تر از استاندارهاى جهانى 
اســت»، تصريح كرد: هر دانش آموزى بايد 8 تا 14 متر مربع فضاى 
آموزشى داشته باشد كه در كشور ما اين عدد به 5,2 مترمربع كاهش 
يافته اســت. هنوز خيلى فاصله داريم كه به اســتانداردهاى جهانى 

برسيم.
وى اعتبارات دولتى را براى انوســازى و بازسازى  مدارس محدود 
دانســت و عنوان كرد: براى نوسازى و مقاوم سازى اين سى درصد 
فضاى آموزشى آسيب پذير در كشور، بيش از نود هزار ميليارد تومان 

اعتبار نياز داريم اما حداكثر اعتبارى كه در قانون بودجه براى نوسازى 
مدارس پيش بينى شــده كمتر از دو هزار ميليارد تومان اعتبار است. 
با همين اعداد محدود هم دستگاه ها به تكاليفى كه براى آن ها معين 

شده عمل نمى كنند.
رئيس كميسيون عمران مجلس با اشاره به اين كه «آموزش و پرورش 
مبناى توسعه كشور است»، گفت: سرمايه گذارى در اين حوزه يعنى 
تضمين آينده كشــور. گاهى اولويت بندى درستى در مخارج كشور 
نمى كنيم؛ مثال چند روز پيش از رئيس نوسازى مدارس كشور آمارى 
از سهم  مدارس از ماليات گرفتم كه گفتند سهم ما صفر است يعنى 

تاكنون هيچ  رقمى براى ما پرداخت نشده است.
وى افزود: در برنامه ششم توسعه تكليف كرديم سه ميليارد دالر 
از صندوق ذخيره ارزى برداشــته و به نوســازى مدارس كمك 
شــود، اما متاسفانه نوسازى مدارس از اين بند هم  محروم شده. 
همچنين معافيت هاى مالياتى كه براى تشــويق  خيران پيش بينى 
شــده  ناديده گرفته شــده كه دولت بايد عنايت بيشترى در اين 

زمينه داشته باشد.

تويسركان به دنبال تجهيز 
مدارس به پكيج

 مدير آموزش و پرورش شهرســتان تويســركان گفت: اكنون در 
هيچ مدرسه اى در شهرستان بخارى نفتى استفاده نمى شود و در حال 
حاضر هم دنبال خارج كردن بخــارى گازى و جايگزينى پكيچ در 

مدارس هستيم .
جواد اســدبيگى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ساخت 92 كالس 
درس در تويسركان ظرف 5 ســال اخير افزود: اين تعداد كالس در 
قالب مدارس خيرســاز و دولتى ســاخته و تحويل شده و چندين 

مدرسه در حال ساخت است.
وى با بيان اينكه قرار اســت دو آموزشــگاه ديگر نيز طى ماه هاى آينده 
تخريب و عمليات اجرايى آنها آغاز و ايمن سازى شوند، اعالم كرد: در 

كنار ســاخت مدارس، دو آموزشگاه ديگر نيز مقاوم سازى شده است و 
همين امر باعث شده آموزش و پرورش شهرستان در بحث سخت افزارى 

مدارس گا م هاى بزرگى بردارد و در استان پيشرو باشد .
اســدبيگى با اشــاره به رتبه تويســركان در ساخت وســاز مدارس 
خاطرنشان كرد: اســتان همدان در ساخت وساز و نوسازى مدارس 
از ميانگين كشــورى بيشتر بوده و شهرستان تويسركان در اين امر از 

ميانگين استان همدان هم باالتر است.
وى با بيان اينكه با كمك خيرين مدرسه ساز مقدار زيادى لوازم التحرير 
بــا افزون بر 100 ميليون تومان خريدارى و بين دانش آموزان نيازمند 
توزيع شــد، اظهار كرد: در تجهيز مدارس به دســتگاه كپى، ديتا و 
تجهيزات كمك آموزشى خيرين امسال به ميدان آمدند و حتى ما را 
در ساخت درمانگاه فرهنگيان كه ساختمان سابق آن درمانگاه در شأن 
فرهنگيــان نبود، كمك و يارى كردند كه اميدواريم اين درمانگاه هم 

در دهه مبارك فجر آماده بهره بردارى شود.

تفاوت سرانه فضاى آموزشى ايران با استاندارهاى جهانى

جشنواره بيست و پنجم در ايستگاه آخر 
فردا ميهمانان را بدرقه مى كند 

100 سال با تئاتر 
از شهر رى تا همدان

■ حالوت شادپيمايى كام همدان را شيرين كرد

فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) همدان:

تفاهم نامه پروژه هاى محروميت زدايى 
سال 98 زودتر منعقد شود

عيد بر شما مبارك باد/ سالم بر پيامبر رحمت

وزير 
جهاد كشاورزي

 115 طرح
 استان همدان را 

افتتاح كرد

والدت حضرت رسول اكرم (ص)  و 
والدت امام جعفر صادق (ع) مبارك باد
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اجراى طرح دادرس در 47 مدرسه همدان
رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان همدان از اجراى طرح دادرس در 47 مدرسه اين شهرستان خبر داد.

جالل نانكلى در گفتگو با  مهر از اجراى طرح دادرس خبر داد و گفت: اين طرح با هدف آماده كردن دانش آموزان براى شرايط 
سخت و بحرانى اجرا مى شود.

نانكلى افزود: طرح دادرس در 47 مدرســه و با همكارى آموزش و پرورش و مديران مدارس اجرا شــده و به دانش آموزان 
مباحث امدادى آموزش داده مى شود.

وى به ســر فصل هاى آموزشى در طرح اشــاره و اظهار داشت: 8 آيتم آتل بندى، احياى قلبى ريوى، پانسمان و بانداژ، حمل 
مصدوم، پناهگيرى و خروج ايمن، اسكان، ارزيابى و كنترل عاليم حياتى و اطفاء حريق به دانش آموزان آموزش داده مى شود.
نانكلى با بيان اينكه برگزارى مسابقات امدادى بين دانش آموزان نيز پيش بينى شده است، گفت: در طرح دادرس مسابقه هاى 

امدادى در سطح مدرسه، نواحى، شهرستان و استان برگزار شده و تيم منتخب استان در مسابقات كشورى شركت مى كند.
رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان همدان يادآور شد: سال گذشته تيم دادرس اين شهرستان در بخش خواهران به مسابقات 

كشورى راه يافت.

خيران سالمت 60 هزار ميليارد ريال به حوزه بهداشت كمك كردند
 در يك سال گذشته 60 هزار ميليارد ريال توسط خيران سالمت در حوزه بهداشت و درمان كشور كمك مالى شده است.

دبيركل مجمع خيرين سالمت كشور در همايش تجليل از خيران سالمت استان همدان، افزود: همدان در حوزه خيران سالمت 
فعال است و الگوى مناسبى براى ساير استان ها محسوب مى شود.

به گزارش ايرنا، حسينعلى شهريارى ادامه داد: در چند سال گذشته دولت فعاليت هاى خوبى در حوزه سالمت داشت و حال 
انتظار داريم مشاركت مردمى بيشتر شود.

شهريارى تاكيد كرد: ما بايد كارى كنيم تا وقتى بيماران ما به مراكز درمانى مراجعه مى كنند به جز دغدغه بيمارى هيچ چالش 
ديگرى نداشته باشند.وى اضافه كرد: برگزارى اين جلسات و همايش ها به دنبال تشكر و قدردانى از نيت خير نيكوكاران است 
و مى تواند در ترويج فرهنگ نيكوكارى موثر باشــد.رئيس هيات مديره مجمع خيرين ســالمت استان همدان نيز در اين آيين 
گفت: مرحوم فرشــچيان در حوزه هاى مختلفى نيات خير خود را به ثمر رساند.ســيد حبيب ا... موسوى بهار افزود: زيباترين 
و باشــكوه ترين بيمارستان كشور را با كمك مرحوم فرشچيان با نام بيمارستان قلب و عروق فرشچيان در همدان داريم و در 

اهداى عضو يكى از استان هاى پيشرو كشور هستيم.

مجلس در رأس امور باشد
فيض ا... مظفرپور »

  امام راحل عظيم الشأن(ره) جمله زيبايي دارند كه مي فرمايد: «مجلس 
در رأس امور اســت». و از آنجايي كه قانون اساسي اختيارات زيادي به 
مجلس داده كه از جمله اظهارنظر يك نماينده در تمامي مسائل كشور 
و نيز تصويب قوانين و نظــارت بر اجراي آنها از طرف مجلس كه به 
نوعي اشــراف اين قوه به قواي ديگر را نشــان مي دهد، در رأس امور 
بودن مجلس آشكار مي شود. گرچه همواره برخي سعي مي كنند اين در 
رأس امور بودن مجلس را زير ســؤال برده يا خدشه دار نمايند ولي اين 
نوع تالش ها كه معموالً ريشه در خودخواهي ها و قانون گريزي ها دارد، 
نتوانسته و نخواهد توانست جايگاه قانوني مجلس كه از آن به رأس بودن 

نيز تعبير مي شود، تنزل دهند.
اگرچه برخي مواقع عملكرد ضعيف خود مجلسيان و نمايندگان منجر 
به به وجود آمدن شائبه تنزل جايگاه مجلس را به وجود مي آورد كه در 
اين زمينه بايد نمايندگان دقت بيشتري داشته و به قول معروف حرمت 
امامزاده را بايد اول متولي نگه دارد. غيبت 9 نماينده استان در روزي كه 
مجلس جلسه علني داشــت، و حضور آنان در مراسم معارفه استاندار 

نمونه اي از رفتارهايي بود كه واكنش منفي مردم را در پي داشت.
تشكيل هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان در راستاي جلوگيري از برخي 
رفتارها و گفتارهاي نمايندگان مي باشــد كه نكند به وســيله خود آنها 

جايگاه و منزلت مجلس تضعيف شود.
بگذريم. يكي از طرح هاي مثبت و اثرگذار در حوزه مديريتي كشــور، 
تصويب قانون منع به كارگيري بازنشستگان در مشاغل دولتي از سوي 
مجلس دهم بود كه با اصالح مصوبات قبلي مجلس در اين زمينه شمول 
اين قانون را گســترش داده و اســتثنائات آن را به شدت كاهش داد به 
طوري كه در حال حاضر بجز وزرا و وكال و اعضاي شــوراي نگهبان، 
تمامي مديران ارشــد از قبيل معاوان وزرا و استانداران و همترازان آنان 
را شــامل شده و با پيگيري و نظارت هرچه بيشتر نمايندگان علي رغم 
حرف وحديث ها در خصوص تاريخ اجراي آن قانون و نيز تالش برخي 
مديران فسيل شده براي پيدا كردن راه فرار از اين قانون مشابه آنچه كه 
درباره شهردار تهران روي داد و استفساريه دو فوريتي كه با 130 امضا 
به مجلس رفته بود، تنها 98 رأي مثبت از مجلس گرفت و رد شد و اين 
يك نكته منفي در كارنامه مجلس دهم ثبت شــد؛ زيرا كه مي خواست 
قانوني را كه خود تصويب كرده بود، بي اعتبار كند ولي در نهايت با رأي 
منفي مواجه شد. پس از صحن در كميسيون هاي اجتماعي و امور داخلي 
و شوراها نيز رد شد و آب پاكي به دست شهردار تهران و ساير افرادي 
كه در تالش براي دور زدن و راه دررو پيدا كردن از قانون بودند، ريخت.

جديت هيأت رئيســه و نمايندگان و پيگيري آنان قاطعانه بود كه همان 
تاريــخ 26 آبان، يعني 2 ماه پــس از تصويب قانون با همكاري دولت 
و مجلس به اجــرا درآمد و معاونت قوانين مجلس و معاونت حقوقي 
رئيس جمهور تاريخ 26 آبان را براي اســتانداران و شــهرداران در نظر 
گرفتند و تاريخ 15 آذري كه سازمان بازرسي كل كشور اعالم كرده بود، 
مورد پذيرش مجلس و دولت قرار نگرفت؛ زيرا كه اين قانون مجازاتي 
براي مديران خاطي و همچنين مقاماتي را كه مديران بازنشسته را پس 
از ايــن تاريخ به كار مي گرفتند، در نظــر گرفته بود و آن جرم تصرف 
غيرقانوني در اموال دولتي بود كه مجازاتي نظير شالق، حبس و جزاي 

نقدي براي متخلفان در نظر گرفته بود.
قانون آنچنان قاطع و محكم بود كه وزارت كشــور مجبور شد در يك 
شب 11 سرپرست براي استانداري هايي كه استاندار آنان بازنشسته بود، 
انتخاب كند و حتي معاون سياسي وزير كشور نيز خداحافظي و حكم 

سرپرستي براي جايگزين وي صادر شد.
از طرفي وزارت كشور روز يكشنبه 97/08/27 با نامه اي به شوراي شهر 
تهران اعالم كرد كه افشــاني از اين تاريخ نمي تواند در شهرداري تهران 
بماند و بايد شورا به سرعت سرپرست براي شهرداري انتخاب نمايد. 
شورا پيش از اين گفته بود افشاني تا 15 آذر مي تواند شهردار باقي بماند 
كه اينگونه نشد. از بابت تصويب و اجراي اين قانون كه اميدهاي تازه اي 
در بين مردم و بويژه قشر جوان و متخصص كشور براي ورود به چرخه 
مديريتي ايجاد نمود، بايد از نمايندگان سپاسگزاري شود و اجراي كامل 
اين قانون در همه نهادها را از نمايندگان مطالبه نمود. و نيز اجراي تمامي 
قوانيني كه به تصويب مي رسد و با كمال تأسف برخي موارد از اجراي 
آنها خودداري مي شود كه تنها راه، نظارت قاطع مجلس بر اجراي دقيق 
آنهاست، همانگونه كه در خصوص قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
انجام شد. اصوالً تخلف و خودداري از قانون جرم محسوب مي شود و 
ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 و از طرفي نيز قوه قضاييه بايد با 
قاطعيت هرچه تمام متخلف از قانون را معرفي و به دادگاه هاي مربوطه 
بكشانند. امام راحل به يك مسئولي فرموده بود كه «تو غلط مي كني قانون 

را قبول نداري، قانون تو را قبول ندارد».
مقام معظم رهبري همواره بر اجراي صحيح و دقيق قوانين در كشــور 
تأكيد دارند. معظم له مي فرمايند: «وظيفه مجلس ريل گذاري اســت و 
وظيفه دولت حركت بر روي اين ريل اســت»؛ طبيعي اســت كه اگر 
دولت از روي آن ريل منحرف شــود، به مشــكل خواهد خورد. بايد 
قانون پذيــري و احترام به قانون را به جــاي قانون گريزي حاكم كنيم. 
اصوالً در نظام مقدس جمهوري اسالمي عمل به قوانين عادي و جاري 
كشــور در حقيقت عمل به قانون شرع اســت. به طور مثال در حوزه 
راهنمايي ورانندگي عمل درســت به قوانين به حفظ جان افراد كمك 
خواهد كرد كه تأكيد شــرع مقدس نيز همين اســت كه حفظ جان از 
اوجب واجبات است و نبايد با بي توجهي به قوانين راهنمايي ورانندگي 

جان خود و ديگران را به خطر اندازيم.
با كمال تأسف در تصادف اخيري كه منجر به درگذشت 2 تن از مديران 
كشور گرديد، تخلف از قوانين راهنمايي ورانندگي بويژه از طرف راننده 
خودروي دولتي محرز شد و اين تنها يك نمونه بود. بايد به همه قوانين 
مصوب مجلس كه عدم مغايرت آن با شــرع مقدس و قانون اساسي از 
طرف شوراي نگهبان تأييد شده، احترام بگذاريم و به آن عمل كنيم. البته 
در اين زمينه وظيفه خود قانونگذاران و قانون دانان سنگين تر است و نبايد 
اجازه داد قانون دانان بي قانون، قانون را ملعبه مطامع شــخصي خويش 

نمايند و از آن فرار كنند.

نقاط ضعف طرح جامع شهر همدان 
شناسايى شود

 بايد نقاط ضعف طرح جامع شهر همدان احصا و ضمن ارائه آن به 
مشاور؛ اصالح موارد در اسرع وقت تعيينتكليف شود.

رئيس كميسيون شهرسازى و معمارى شوراى شهر همدان در نشست 
اعضاى شــوراى شهر همدان با هيئت مديره ســازمان نظام مهندسى 
ساختمان اســتان همدان افزود: همگان از سازمان نظام مهندسى انتظار 

مطرح كردن بحث هاى تخصصى دارند.
به گزارش مهر، نرگس نورا... زاده با تأكيد بر اثربخشى تصميمات اين 
دو نهاد مردمى، افزود: سازمان نظام مهندسى و شوراى شهر مى توانند در 
مباحث كالن و تخصصى ورود جدى داشته باشند تا زيرساختها براى 

توسعه شهر فراهم شود.
وى با بيان اينكه رويكرد بررســى و تدوين طرح جامع شــهر همدان 
بايد مناسب، علمى و كارشناسى شده باشد، عنوان كرد: در اين دوره از 
فعاليت شوراى شهر و سازمان نظام مهندسى استان همدان، بحث طرح 
جامع شهر همدان مطرح است كه متأسفانه شاهد اتفاقات خوبى نبوديم 

و رويه كارشناسى و علمى را در برخى حوزه ها، شاهد نيستيم.
نورا...  زاده با تأكيد بر اينكه بايد نقاط ضعف طرح جامع شــهر همدان 
را احصا كنيم و براى ارائه به مشــاور و اصالح آن به صورت فوريت 
تعيين تكليف شــود، گفت: صرفاً نگاه توســعه اى بدون بررسى آثار و 
تبعات اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى موجب بروز مشــكالت عديده 
و غيرقابل جبرانى براى آينده شهر همدان و شهروندان همدانى خواهد 

شد.
 ضرورت تعامل بين دستگاه هاى اجرايى و نهادهاى مردمى 
رئيس شوراى شهر همدان نيز افزود: تعامل بين دستگاه هاى اجرايى و 
نهادهاى مردمى هر چقدر بيشتر باشد، موجب دلگرمى مردم مى شود و 
سعى داريم با تمامى دستگاه هاى اجرايى و صاحب نظران، تعامل ويژه 
داشته باشيم. كامران گردان با تأكيد بر تعامل بيشتر نظام مهندسى، شوراى 
شــهر و شهردارى براى بهبود روند شهرســازى، عنوان كرد: تعامالت 
مجموعه مديريت شهرى هر چقدر با سازمان نظام مهندسى استان بيشتر 
شــود، مى توانيم در چارچوب قانون، كارهاى تخصصى و مناســبى را 
در شــهر به ثمر برســانيم، همچنين در اين راستا بايد تعامل كميسيون 
شهرسازى معمارى شــورا با گروه تخصصى شهرسازى سازمان نظام 
مهندسى استان افزايش يابد. گردان با بيان اينكه خدمات به نفع مردم و 
در چارچوب قانون سرلوحه كار شوراهاست، ادامه داد: با توجه به نقش 
اجتماعى شــوراى شهر همدان در ابعاد نظارتى، هماهنگى و مديريتى، 
برگزارى جلســات هماهنگى را با سازمان نظام مهندسى استان در نظر 

خواهيم داشت.
وى همچنين با تأكيد بر اينكه انتظار ميرود نظام مهندســى در جلسات 
كارشناســى استان حضور مســتمر داشته باشــد، گفت: سازمان نظام 
مهندسى استان همدان مى تواند مباحث تخصصى را در شصت و دومين 
اجالس مجمع مشورتى رؤساى شوراهاى اسالمى كالن شهرها و مراكز 

استان ها كه به ميزبانى شوراى شهر همدان برگزار مى شود، ارائه دهد.
 كارهاى تخصصى ترى در حوزه شهرسازى صورت گيرد

رئيس كميسيون نظارت، بازرســى و امور ادارى شوراى اسالمى شهر 
همــدان نيز با تأكيد بــر اينكه بايد كارهاى تخصصى تــرى در حوزه 
شهرسازى صورت گيرد، گفت: اگر ميخواهيم براى شهر و شهروندان 

كار كنيم؛ بايد تعامل بيشترى داشته باشيم.
سيد مسعود عسگريان با تأكيد بر اينكه سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان و شوراى اســالمى شهر همدان جزو نهادهاى مردمى محسوب 
مى شوند، افزود: سازمان نظام مهندسى به عنوان نهاد تخصصى مى تواند 
تعامل ارزشــمندى با شوراى شــهر به منظور تالش براى تسهيل امور 

اجرايى شهروندان همدان داشته باشند.
وى عنوان كرد: تسهيل در امور شــهروندان و روان سازى آن مى تواند 
موجب توسعه شهر شود. رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان 
همدان نيز تعامل با تمامى دستگاه هاى اجرايى به ويژه شورا و شهردارى 
را سرلوحه كارهاى نظام مهندسى دانست و گفت: اين سازمان آمادگى 
دارد به عنوان عامل چهارم طرح جامع شهر همدان با نهاد هاى ذيربط 
همكارى كند. ســعيد يزدانى از سوى كارشناسان اين سازمان پيشنهاد 
داد: كميته هم افزايى با حضور نمايندگان شوراى شهر و نظام مهندسى 
براى تعامل بيشتر شكل گيرد تا راهكارهاى مثمرثمرى در مورد مميزى 

ساختمان ها بدست آيد.

1- معاون سياســي امنيتي اســتان معرفي شده اســت. گفته مي شود 
شــاهرخي هفته پيش مصطفي آزادبخت رابه عنــوان معاون خود به 
وزارت كشــور معرفي كرده اســت. گويا به زودي حكم وي صادر 
خواهد شــد. گفتني اســت آزادبخت در حال حاضر ِسمت مديركل 

حراست استانداري را بر عهده دارد.
2- اعالم شكست فياترينگ تلگرام از سوى يكى از نماينده هاى استان 

بازتاب فراوان داشته است.
گفته مى شــود نماينده بهاروكبودراهنگ از بازگشــت برخى نهادها 
وارگانهادبه تلگرام اســتقبال كرده و محدودســازى را اشتباه خوانده 

است.
گويا پورمختار از اينكه ميدان براى اســتفاده دشمن خالى شده است 

انتقادكرده است.
3- انتشار اطالعات جديد از قتل هاى زنجيره اى پس از 20 سال مورد 
توجه قرارگرفته اســت. گفته مى شود مصاحبه دبير سرويس حوادث 
روزنامه ايران وافشاى جزئيات جديد از قتل هاى زنجيره اى بارديگر 
افكارعمومى رابه سوى اين پرونده جنجالى دهه 70 جلب كرده است.
گفتنى اســت برخى چهره هاى فرهنگى ويا سياســى درآن دوران به 
طرز مشكوكى به قتل رسيدند كه عامل آن پس از دستگيرى واعتراف 

درزندان خودكشى كرد. 

 فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) استان 
همــدان بــا بيان اينكــه با حضور بســيج 
پروژه ها ارزان تر و با ســرعت بيشــترى به 
اتمام مى رسد، خواستار انعقاد هرچه زودتر 
تفاهم نامه هاى الزم براى اجراى پروژه ها در 

سال 98 شد.
به گزارش فــارس، مظاهر مجيدى در آيين 
افتتــاح پروژه هاى محروميت زدايى ســپاه 
انصارالحســين(ع) در مناطق محروم استان 
همدان اظهار كرد: يكى از برنامه هاى اصلى 
ســپاه و بســيج محروميت زدايــى از نقاط 

محروم استان است.
وى با بيان اينكه درهفته بســيج تعدادى از 
مى شود،  افتتاح  محروميت زدايى  پروژه هاى 
افــزود: مديران اســتانى در تأميــن اعتبار 

پروژه هاى مشترك كمك كردند.
استان  انصارالحســين(ع)  ســپاه  فرمانده 
همدان با بيان اينكه ســپاه اســتان با تمام 
توان آماده همكارى در مســائل اقتصادى، 
اجتماعــى، فرهنگى و امنيتى در اســتان 
اســت، گفت: در حــال برنامه ريزى براى 
اجرا پروژه هاى محروميت زدايى در ســال 

98 هستيم.
وى با بيان اينكه با حضور بســيج پروژه ها 
ارزان تر و با ســرعت بيشــترى بــه اتمام 
مى رســد، خواســتار انعقاد هرچــه زودتر 
تفاهمنامه هاى الزم براى اجراى پروژه ها در 

سال 98 شد.

مجيدى با اشــاره به اينكه با استفاده از اين 
ظرفيت مى توانيم كمك حالى براى شكوفايى 
هرچه بيشــتر استان باشيم؛ خاطرنشان كرد: 
در هفته بسيج يك هزار و 41 برنامه در نظر 
گرفتيم كه نقش مردم به اجراى آنها به خوبى 

هويداست.
 بســيج محروميت  در كشور را با 

كمترين هزينه برطرف كرده است
اســتاندار همدان نيز در اين مراســم گفت: 

بســيج محروميت هاى مناطق مختلف را با 
كمترين هزينه ممكن برطرف كرده است.

 سيدسعيد شــاهرخى اظهار كرد: همه ما 
به دنبــال خدمت به مــردم و تحقق اين 
هدف واال هســتيم اما بين ما تقســيم كار 

شده است.
وى با بيان اينكه براى تحقق خدمت به مردم 
نياز به وحدت، همراهى و همدلى با يكديگر 
داريم، افزود: با هماهنگى و هم افزايى توان ها 

اين هدف بزرگ محقق مى شود.
اســتاندار همدان بــا بيان اينكه بســيجيان 
ارزشــمند همدان در تاريخ انقالب اسالمى 
نقش برجسته اى در همه مقاطع ايفا كردند، 
در ادامه بسيج را مجموعه اى موثر در كشور 
دانســت و ادامه داد: بســيج يكى از بركات 
بزرگ انقالب اســالمى بود كه در 40 سال 
گذشته توانســت به خوبى در كشور ايفاى 

نقش كند.

 معاون خدمات شهرى شهردارى همدان 
گفــت: 13 هزار نفرشــب، كارتن خواب از 
ابتداى امســال تاكنون در گرمخانه متعلق به 

شهردارى اسكان داده شدند.
وحيد على ضميــر در اين خصوص گفت: 
شــهردارى به منظور ســاماندهى متكديان، 
كارتــن خواب ها و افراد بى سرپرســت، از 
ابتداى ســال 97 تاكنون بيش از  85 متكدى 
جمــع آورى كرده كه پــس از غربالگرى به 
بهزيستى، كميته امداد، مراجع قضايى معرفى 
گرديــده و يا به خانواده يا شهرســتان محل 

سكونتشان انتقال داده شده اند.
على ضميــر خاطرنشــان كــرد: نيروهاى 
 شهردارى نسبت به جمع آورى افراد كارتن 
خواب اقدام مى كننــد و بعضى از آنها خود 
متقاضى اسكان هستند كه شبانه بالغ  بر 60  
نفر از افراد بى ســرپناه در اين مركز اسكان 

داده مى شوند.
وى با اشــاره به اســكان افراد كارتن خواب 
در گرمخانه شــهردارى كه روزانه گنجايش 
پذيرش بطور ميانگين 80 نفر را دارد، اظهار 
كرد:  كارتن خوابها حضورشان در گرم خانه 

تنها محدود به ساعات شب مى باشد و افراد 
متقاضى براى حضور در گرم خانه  بدون هيچ 

محدوديتى مى توانند مراجعه نمايند.
على ضمير با بيان اين كه گرمخانه در طول 
ســال داير و دو نفر نيرو بصورت ثابت در 
آنجا مستقر مى باشند، عنوان كرد: از ابتداى 
امسال تاكنون، گرمخانه بيش از يك ميليارد 
و 200 ميليون ريال هزينه داشــته اســت و 
توزيع غذا در دو نوبت شام و صبحانه، مواد 
شوينده و بهداشــتى جهت مصرف كارتن 
خوابها و ... خدماتى است كه در آنجا ارائه 

مى گردد.
وى  با اعالم اين مطلب كه متوليان گرم خانه 
در خصوص اسناد هويتى، اشتغال و بازگشت 
به خانواده افــراد مذكور با ثبت احوال، امور 
اجتماعى استاندارى، سازمان فنى و حرفه اى 
و سازمان بهزيستى همكارى الزم را دارد ادامه 
داد: شهروندان همدانى مى توانند در صورت 
مشاهده افراد كارتن خواب، در تماس تلفنى 
با مركز 137 موضوع را اعالم كنند تا اين افراد 
توسط نيروهاى گشت شهردارى به گرمخانه 

منتقل گردند.

 تحريم هاى ظالمانه موجب پايين آمدن 
كيفيت كاالها شــده و انتظــار مى رود كه 
توليدكنندگان با پايبندى به اصول اخالقى، 

تعهد بيشترى از خود نشان دهند. 
مديــر كل ارزيابى كيفيــت كاال و خدمات 
ســازمان ملى اســتاندارد ايران در همايش 
روز ملى كيفيت گفت: تنگناهاى اقتصادى 
و تحريم هاى ظالمانه در چند ماه گذشــته 
موجب پايين آمدن كيفيت كاالها شــده و 
وظيفه سازمان ملى استاندارد كنترل كيفيت 

محصوالت است.
پرويــز درويش همدان بيان كــرد: مديران 
كنترل كيفيت پرچم داران استاندارد و كيفيت 
در واحدهــاى توليدى هســتند و تضمين 

كيفيت كاال با آن هاست.
وى تاكيد كرد: پايبندى به اصول اخالقى از 
مولفه هاى تاثيرگذار بر كيفيت محصوالت 

در اين شرايط است و توليدكنندگان بايد در 
شرايط تحريم و تنگنا تعهد بيشترى از خود 

نشان دهند.
به گــزارش تســنيم ، درويــش تصريح 
كــرد: از طرف ديگر اگــر مصرف كنندگان 
مطالبه گر بــوده و كاالى بــا كيفيت باال را 
بخواهند موجب ارتقاء كيفيت محصوالت 
مى شوند، اما اگر به حداقل  ها راضى باشند، 

توليدكنندگان هم همان را درنظر مى گيرند.
معــاون امور عمرانى اســتاندار همدان هم 
گفت: براى تحقق اقتصاد مقاومتى و تأمين 
نيازهاى جامعه از درون بايد اعتماد مردم را 
جلب كرد و راه جلب اعتماد، كيفيت بخشى 

به كاالهاى داخلى است.
محمودرضا عراقى افزود: بزرگترين سرمايه 
هر جامعه، اعتماد مردم اســت و اگر آ ها به 
يك برند يا نوعى از كاال اعتماد كنند، تمايل 

به خريد آن دارند و نشــان اســتاندارد از 
برندهايى است كه مردم به آن اعتماد دارند.

وى بيــان كرد: از ديگــر مباحث مطرح 
در حــوزه اقتصاد مقاومتــى، واگذارى 
بســيارى از كارهــاى حاكميتى به مردم 
است و براســاس قانون، كار مردم بايد 

به مردم واگذار شود.
عرافى با تأكيد بر لــزوم مطالبه گرى مردم 
نســبت به توليد كاالى بــا كيفيت مطرح 
كرد: وجود تشكل هاى ســازماندهى شده 
از راه هاى طرح خواســته هاى مردمى است 
و بايد اين تشــكل ها و انجمن هاى صنفى 

حمايت شوند.
مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان 
همدان هــم از حضــور 363 مدير كنترل 
كيفيت واجد شرايط در واحدهاى توليدى 
و صنعتى اســتان خبر داد و افزود: اين افراد 

در مكان هايى كه كاال و خدماتشان مشمول 
استاندارد اجبارى است، فعاليت مى كنند.

محمد مددى تصريح كرد: شــرايط امروز 
كشــور خاص اســت و بايــد كارى كرد 
كه بتوان از توليدات كشــور حمايت كرد 
كه الزمه آن، اســتمرار نظــارت بر كيفيت 

محصوالت داخلى است.
وى گفــت: اســتان همــدان در بحــث 
برون ســپارى كارها از اســتان هاى پيشرو 
اســت به طورى كه 25 آزمايشگاه همكار 
در حوزه هاى مختلف ايجاد شده و بيش از 
100 فارغ التحصيل دانشگاه در آن ها حضور 

دارند.
مددى اعالم كرد: 4 مركز تدوين استاندارد 
ملى هم دراســتان همدان وجــود دارد كه 
اعضاى آن داراى مرتبه هيئت علمى، استادى 

و استاديارى هستند.

مديركل آموزش فنى و حرفه اى 
استان همدان:

آموزش  كالسيك و 
تئورى پاسخگوى 
فرصت هاى شغلى 
نيست
 مديركل آموزش فنى و حرفه اى همدان 
با بيان اينكه امروزه آموزش هاى كالسيك و 
تئورى پاسخگوى نياز افراد براى دستيابى 
گفت:  نيســت،  شــغلى  فرصت هاى  بــه 
بسيارى از مشــاغل عمر چندانى ندارند و 
بر اين اســاس آموزش هاى ما نيز در حال 

تغيير است.

بــا  گفت وگــو  در  مختــاران  وهــب 
فــارس ضمــن گراميداشــت هفتــه جهانــى 
ــى  ــه جهان ــرد: هفت ــار ك ــى اظه كارآفرين
كارآفرينــى فرصتــى اســت كــه ميليون هــا 
نفــر از جوانــان در سراســر دنيــا بــه 
متصــل  كارآفرينــى  شــتابان  حركــت 

ند. مى شــو
وى با بيان اينكــه در اين حركت ايده هاى 
جديد براى بهتر انجام دادن كارها و ايجاد 
مشــاغل جديد مطرح مى شــود، افزود: به 
طور حتم كارآفرينان به هدفى باالتر از پول 

مى انديشند.
مديــركل آموزش فنى و حرفه اى اســتان 
همدان بــا بيان اينكه ما آمــوزش را براى 
ايجاد كســب و كار، ارائه مى كنيم، گفت: 

بايد ديد كه طول عمر كســب و كارها چه 
مقدار است زيرا بســيارى از مشاغل عمر 
چندانى ندارند و بر اين اساس آموزش هاى 

ما نيز در حال تغيير است.

وى مهــارت، فنــاورى و تربيــت نيروى 
انســانى ماهر را يكى از عوامل اصلى رشد 
و توسعه اقتصادى پايدار در جامعه عنوان 
كرد و يادآور شد: فرد يا افرادى كه مهارت 

دارند در توليد نيز موفق عمل مى كنند.
مختاران با بيــان اينكه مهارت آموزى يكى 
از مهمتريــن مولفه ها بــراى تبديل مفهوم 
«دانستن به توانستن» است، عنوان كرد: بايد 
در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى گام هاى 

موثرى برداشت.
وى با تاكيد بر اينكه مهارت آموزى بايد در 
ســبد مطالبات مردم قرار گيرد خاطرنشان 
كــرد: امــروزه آموزش هاى كالســيك و 
تئورى پاسخگوى نياز افراد براى دستيابى 

به فرصت هاى  شغلى نيست.

فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) همدان:

تفاهم نامه پروژه هاى محروميت زدايى 
سال 98 زودتر منعقد شود

اسكان13 هزار كارتن خواب در گرمخانه شهردارى

تنگناهاى اقتصادى بر كاهش كيفيت كاالها مؤثر است
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چهارهزار بسته آموزشى بين دانش آموزان نيازمند توزيع شد
 بيش از چهار هزار بسته آموزشى بين دانش آموزان نيازمند اين استان از هفته دانش آموزى تا هفته 

بسيج توزيع شده است.
رئيس سازمان بسيج دانش آموزى همدان گفت: بسيج دانش آموزى شناسايى دانش آموزان نيازمند را در 
دستور كار دارد و هم اينك بانك اطالعاتى دقيق با سطح بندى بر اساس ميزان نيازمندى تهيه شده است.
محمد تقى اميدى ســاكت در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: بســته هاى آموزشى شامل نوشت افزار و 
اقالم مورد نياز براى تحصيل يك دانش اموز مقطع ابتدايى و راهنمايى بر اســاس اولويت، به خانواده 

ها تعلق مى گيرد.

اميدى ســاكت بيان كرد: به منظور حفظ كرامت و حرمت دانش آموزان و خانواده هاى بى بضاعت و 
پرهيز از شــكل گيرى حس ترحم و تحقير، بسته هاى آموزشى در آيين هاى مختلف به بهانه فعاليت 

مثبت و موثر دانش آموز در قالب جايزه به او اهدا مى شود.
وى بيان كرد: اصناف همكارى بسار مطلوبى با بسيج دانش آموزى دارد و كمك هايى از طريق صنف 
كيف و كفش، لباس و نوشــت افزار در اختيار بسيج دانش آموزى براى توزيع بين محرومان قرار مى 

گيرد.
اميدى ساكت بيان كرد: هر چند برخى در اقدامى ناشايست نيازهاى ضرورى مردم را احتكار مى كنند 
اما در اين وضعيت افراد خيرى نيز به صورت پنهانى و بدون تمايل به شــناخته شــدن، براى كمك به 

محرومان و اقشار ضعيف تالش مى كنند.

خيابان 15 فروردين واقع در بلوار مدني به ســمت طالقاني چندين 
ســال اســت پياده رو اصالح نشده است و قســمتي از خيابان كًال 
پيــاده رو ندارد مــردم مجبورند از خيابان اصلي تــردد كنند كه با 
خطرات زيادي همراه است. عالوه بر اين در قسمتى از اين خيابان 
روشنايي  نيست طوري كه به محض تاريك شدن هوا امكان تردد 
خطرناك مى شــود آيا رسيدگي به خيابان ها و روشنايي معابر جزو 

وظايف شهرداري نيست؟
صداى مردم 

مديريت جمع آوري آب هاى ســطحى بخصوص بارندگي در استان 
همدان خيلي ضعيف اســت و مديران مربوطه اين موضوع مهم را به 
فراموش سپرده اند. با وجود اينكه از ابتداي فصل پاييز تا انتهاي فصل 
بهار بارندگي هاي زيادي در اســتان و شهر همدان داريم اما هدايت و 
مديريت جمع آوري آب در سدها بسيار ضعيف است و اين موضوع 

بايد توسط مديران ارشد استان جدي گرفته شود.

نظارتي بر كرايه هاي وسايل نقليه  روستاي عليصدر به گل تپه نيست.
با وجود اينكه مسير عليصدر به گل تپه فقط 20 كيلومتر است ولي مبلغ 
كرايه هاي اين مسير به اندازه كرايه ميني بوس ها از عليصدر به همدان 
است. از مسئولين مربوطه تقاضامنديم به كرايه وسايل نقليه روستاهاي 

منتهي به گل تپه نظارت جدي تري داشته باشند.
يك شهروند

چندين ســال است موضوع نبود مركز فوريت و امكانات مربوطه در 
شهر صالح اباد مورد تقاضاي مردم است و اين موضوعتوسط مسئولين 

شهر نيز پيگيري شده ولي تاكنون هيچ نتيجه اي نداشته است.
از مديران مربوطه تقاضامنديم براي حل اين مشكل چاره انديشي كنند.
تماس تلفني

خيابــان روبه روي مركز بهداشــت شــماره 2 كبودراهنگ، جنب 
فرمانداري متأســفانه بــا كمترين بارش بحث جمع شــدن آب و 
ِگل شــدن كوچه ها اتفاق مي افتد و در اين خيابان وضعيت بســيار 
نامناسبي ايجاد مي شود كه متأســفانه عبورومرور با مشكل مواجه 
مي شــود. از شهرداري محترم تقاضا داريم هرچه سريع تر نسبت به 

آسفالت اين خيابان اقدام كند.
مختاري فاطمه 

نگاهى به سيره امام على(ع)  
به مناسبت هفته وحدت

علي حيدري »
 بر اســاس باور شيعيان، رسول گرامى اسالم در هجدهم ذى الحجه 
ســال دهم ه.ق و پس از بازگشت از حجة الوداع مسئله زعامت جامعه 
اســالمِى پس از خود را با باال بردن دست امام على عليه السالم به طور 
صريح مشــخص نمود و امت اسالم را در اين امر مهم به حال خود رها 
نكرد. اما در مقابل، گروه ديگرى از مسلمانان چنين گزارشى از روز غدير 
را نمى پذيرند و برداشت متفاوتى از مسئله جانشينى حضرت رسول اكرم 
صّلى ا... عليه و آله دارند. از اين پس بود كه جامعه مسلمين به دو گروه 
شيعه و سنّى تقسيم شد كه البته هريك از فرقه هاى مذكور به گروه هاى 
خردترى تقسيم شــدند. ترديدى نيست كه اهل تشيّع و تسنّن با وجود 
اختالفات اما در اصول و مبادى مشترك هستند و اساساً معنادارى مقوله 
وحدت بر پايه توجه نمودن به همين اشتراكات بنيادين است. دو روايت 
از شيعه و سنى در مورد والدت حضرت ختمى مرتبت(ص) وجود دارد 
كه قرائت سنى روز 12 ماه ربيع االول را معتبر مى داند و گزارش شيعيان 
بر درستى 17 ماه ربيع صحه مى گذارد. به همين مناسبت فاصله بين اين 

دو روز در تقويم كشور هفته وحدت نامگذارى شده است.
اين نوشتار قصد پرداختن به صحت و سقم ادعاى فريقين را ندارد، بلكه 
در اين مجال مى كوشــيم نگاهى به مبحث پراهميت وحدت مسلمين 
بر اســاس سيره موالى متقيان على(ع) بررســى نماييم. بازخوانى سيره 
اميرمؤمنان على(ع) از اين جهت حائز اهميت اســت كه ايشان پيشواى 
گرامى شــيعيان و مورد احترام زياد اهل سنّت است. نيز موضوع اصلى 
در واقعه غدير و حــوادث پس از رحلت حضرت پيامبر(ص)، رهبرى 

امام على(ع) است.
به گزارش منابع تاريخى، پس از رحلت جانگداز رسول گرامى اسالم(ص)، 
كه چندى پس از واقعه غدير رخ داد، گروهى از مســلمانان در سقيفه بنى 
ساعده گردآمده و بر خالف تلقى بخش ديگرى از مسلمين از مسئله رهبرى 
جامعه اسالمى، جانشين پيامبر اسالم(ص) و زعامت قلمرو پهناور اسالمى 
را مشخص نمايند و بدين وسيله امت اسالمى را از اختالف هاى احتمالى 
نجات دهند. در اين مطلب نيز ترديدى نيست كه امام على (ع) خالفت را 
حق مّسلم خويش مى دانست، حال مسئله اين است كه واكنش امير مؤمنان 
نســبت به اين موضوع چه بود. با مراجعه به كتاب هاى تاريخى اين نكته 
به دســت مى آيد كه ايشان در قبال اين موضوع به حسب شرايط، واكنش 
هاى مختلفى داشــت اما در همه آنها مى توان يك روح مشترك يافت كه 
پرداختن به آن هدف اصلى اين مقال اســت. امام على(ع) در گام نخست 
اقدام به پس گيرى حق خالفت نمود و از برخى بزرگان كه در واقعه غدير 
حضور داشتند خواست كه براى ديگران روشن گرى كنند. بعضى صحابى 
پيامبر (ص) كه البته در شــمار ياران نزديك ايشان نيز بودند، با هماهنگى 
حضرت على(ع) با حضور در ميان گروه مخالفين اســتدالل هاى روشنى 
در حمايت از حق خالفت امام على(ع) ارائه نمودند. افرادى مانند سلمان 
فارسى، ابوذر غفارى و عبداهللا بن مســعود در شمار اين افراد بودند. اين 
گروه پس از بازگشت از تجمع مخالفين، گزارشى از آنچه در آن جلسات 
گذشته بود به امام ارائه نمودند. امير مؤمنان على (ع) پس از شنيدن استدالل 

مهاجرين و انصار طرفدار سقيفه، به نقد منطقى آن پرداخت.
اما پس از آنكه تالش هاى دوســتداران امام على(ع) و مؤمنين به واليت 
و خالفت ايشــان به جايى نرسيد، موالى متقيان گوشه عزلت اختيار كرد 
و صبر پيشــه گرفت. كلمات ايشان خود گواهى حس و حال آن روزهاى 
حضرت است:« چون  چنين ديدم- دامن از خالفت در چيدم، و پهلو از آن 
پيچيدم  و ژرف بينديشــيدم كه چه بايد، و از اين دو كدام شايد؟ با دست 
تنها بســتيزم يا صبر پيش گيرم و از ستيز بپرهيزم؟... چون نيك سنجيدم، 
شكيبايى را خردمندانه تر ديدم . و به صبر گراييدم حالى كه ديده از خار غم 
خسته بود، و آوا در گلو شكسته . ميراثم ربوده اين و آن، و من بدان نگران ». 
آرى! امام على (ع) با آنكه خود بيش از همه به حقانيت خالفت خويش 
واقف بود اما از هرگونه اقدامى كه اتحاد مسلمين را به خطر اندازد پرهيز 
كرد: نه زبان به دشنام گشــود، نه افكار عمومى را تحريك كرد، و نه به 
مبارزه با حاكميت پرداخت، هرچند براى بازپس گيرى حق خويش تالش 
كرد و به محاجه با مخالفين پرداخت. در گراميداشت هفته وحدت عنايت 
به سيره امام على(ع) درس آموز است. در مرام و مسلك امير مؤمنان در 
مســير اعتالى كلمه حق، هيچ جايى براى زير پا گذاشتن اخالق نيست. 
مورخان بزرگ جهان اسالم شهادت مى دهند كه امام على(ع) هيچگاه در 
دوران خلفاى سه گانه در مسير حكومت اسالمى سنگ اندازى نكرد بلكه 
كوشش هاى ايشان در جهت يارى رساندن به امور حاكميت بود. بنابراين 
هنگامى كه ســخن از وحدت مى گوييم، به تعبير اســتاد شهيد مطهرى 
مقصود ما دست برداشتن و حذف باورهاى مذاهب اسالمى نيست، بلكه 
مقصود پاى فشردن بر اشتراكات بنيادين و در جبهه واحد قرار گرفتن در 
برابر دشمن مشترك است. گفتگوى منطقى و پرهيز از جدل مى تواند به 
پويايى انديشــه ها كمك كند. حضرت خاتم االنبياء صلى اهللا عليه و آله 
مورد احترام و تعظيم عظيم همه مسلمانان است، قرآن كتاب مقدس همه 
فرقه هاى اسالمى است و همه مسلمين به سوى قبله اى واحد نماز مى 
گزارند و رمضان الكريم براى آحاد مسلمانان از قداست و حالوت خاصى 
برخوردار است. بدون ترديد رسول ختمى مرتبت(ص) راضى نيست كه 
دو فرقه بزرگ اســالمى يعنى تشيع و تســنن وجوه اشتراك بسيار مهم 
خويش را ناديده گرفته و در عوض با دميدن در كوره افتراق آتش اختالف 

را شعله ور سازند و دشمنان دين مبين اسالم را خرسند. 
اما سخن آخر با شيعيان است كه مفتخر به پيروى از امير مؤمنان على عليه 
الســالم هستند. پرواضح است كه مسؤوليت خاصى متوجه ايشان است 
زيرا مقتداى آنها كوچكترين حركتى در مســير ناحق انجام نداد و هماره 
در انديشه اعتالى دين اسالم بود. نيك مشخص است كه حساب برادران 
عزيز اهل سنت از تكفيرى ها و كج انديش ها جداست. امام على(ع) و 
اهل بيت عصمت و طهارت(ع) همواره و در طول تاريخ مورد احترام اهل 
سنت بوده اند و اكنون و در دوران كنونى نيز عاقالن و دلسوزان فرقين به 

اقليتى جاهل اجازه خدشه دار كردن وحدت جهان اسالم را نمى دهند.
*منابع
نهج البالغه، ترجمه مرحوم سيد جعفر شهيدى
غدير و مسئله وحدت اسالمى، شهيد مطهرى

https://telegram.me/bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيدلطفاً  بـه كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

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

 ربيــع االول كه مقارن به خجســته زاد 
روز نبى مكرم اسالم حضرت محمد(ص) 
و ميــالد امام جعفر صادق(ع)اســت يكى 
از چهار روزى اســت كه در تمام ســال به 

فضيلت روزه امتياز دارد.
صداى قدم مبارك مولودى مى آيد كه بهانه 
خلقت اســت؛ هم او كه جهانى را دگرگون 
مى كند؛ كسى كه اهل آسمان او را به "احمد" 
و زمينيان به"محمد" مى شناسندش؛ عرشيان 
از آمدنش به وجد آمده اند و زمينيان رقص 

كنان ورودش را نظاره مى كنند.
وقت طلوع فجر روز جمعه سال عام الفيل 
است؛ استحيائيل ــ يكى از فرشتگان بزرگ 
خدا ــ در شب تولد حضرت محمد صلى 
اهللا عليه و آله و سلم بر كوه ابوقبيس ايستاد 
و با صدايى بلند گفــت:« اى مردم مكه! به 
خــدا و فرســتاده او و نورى كــه با او فرو 

فرستاده ايم ايمان بياوريد.
جبرئيل و ميكائيل به صورت دو جوان وارد 
خانه آمنه شــدند، در دست جبرئيل ظرف 
بزرگى از طال و با ميكائيل آبريزى از عقيق 
سرخ بود پس جبرئيل بدن حضرت محمد 
صلى اهللا عليه وآله وسلم را شست و شو مى 
داد و ميكائيل بــر آن آب مى ريخت، پس 
از پايان شستشــو در چشمان كودك سرمه 
كشــيدند و بر سر او ماده اى ساخته شده از 

مشك و عنبر و كافور قرار دادند.
پس مالئكه هفت آسمان به ديدار حضرت 
محمد (صلى اهللا عليه و آله) آمدند و گروه 
گروه بر او سالم كردند؛ محمد به دنيا آمده 
است، حوريان بهشــتى كودك را در پارچه 
اى پيچيده در برابر آمنه نهادند و به آســمان 
بازگشتند تا بشارت والدت حضرت محمد 
صلــى اهللا عليه و آله و ســلم را به مالئكه 

برسانند.
آن حضــرت در آغاز جوانى براى رهايى از 
پليدى هاى عصر جاهلى و نيز انديشــه در 
جهان آفرينش، به غار حرا در نزديكى مكه 
پناه مى برد و در آنجا ســاعتها عبادت مى 
كرد . هنگامى كه چهل سال از عمر پربركت 
پيامبر اكرم (ص) گذشته بود، جبرئيل بر آن 
حضرت نازل شــد و پيــام خداوند يكتا را 

مبنى بر پيامبرى ايشان، ابالغ كرد.
بدين ترتيب حضرت محمد (ص) آخرين 
رسول و فرســتاده خدا وظيفه هدايت مردم 
به ســوى توحيد و يكتاپرســتى را به عهده 

گرفت. 
رسول گرامى اسالم (ص) در مدت رسالت 
خويــش با تحمل ســختى هاى فــراوان، 
بت پرســتى را در حجاز ريشــه كن كرد و 

حكومتــى مبتنى بر تعاليــم كامل و متعالى 
اسالم برپا نمود.

همچنين در 17 ربيع االول سال 83 هجرى 
والدت با ســعادت امام جعفر صادق عليه 

السالم در مدينه منوره اتفاق افتاده است.
آن حضرت دوازده ســال از عمر خود را در 
كنار جدش امام سجاد (ع) و نوزده سال را 
در كنار پدرش امام محمد باقر (ع) گذراند 
و در ســال 148 هجرى قمرى به شهادت 
رسيد. دوران زندگى اين امام بزرگوار، عصر 
شــكوفايى علم و دانش، تفسير قرآن و نشر 

علوم گوناگون بود.
ايــن دوران كه مصادف با ســقوط بنى اميه 
و روى كارآمــدن بنى عبــاس بود، فرصت 
مناســبى براى امام صادق (ع) فراهم آورد 
تا مــردم را از حقايق و تعليمات دين مبين 

اسالم آگاه و نخستين دانشگاه بزرگ اسالمى 
را پايه گذارى كند.

امام صادق (ع) عالوه بــر آگاهى عميق از 
علوم و معارف اســالمى، بر علوم مختلفى 
ازجمله طب، شيمى، رياصى و بسيارى فنون 
ديگر احاطه كامل داشت. دوستداران علم و 
دانش در هر زمينه بــه محضر آن حضرت 
شــرفياب مى شــدند و درباره هر موضوع 
علمى و دينى كه مى خواستند از آن حضرت 

سوال مى كردند.
امــام صادق (ع) نيز به فراخور اســتعداد و 
فهم هر شــخص به او پاسخ مى داد. حدود 
چهار هزار شاگرد برجسته در محفل درس 
امام صادق (ع) تربيت شدند و دانشمندانى 
همچون جابربن حيّان، شيميدان معروف و 

كاشف گوگرد، از دانش ايشان بهره بردند.

پ

آگهـي مزايـده

  محمد حسين پور-   شهردار نهاوند

ــتناد  ــهرداريها و باس ــي ش ــه مال ــن نام ــاده 13 آئي ــر اســاس م ــد ب ــهرداري نهاون ش
مصوبــه بنــد يــك از يكصــد و يكميــن جلســه شــوراي اســالمي شــهر در نظــر دارد 
آهــن آالت مســتهلك شــده خــود را از طريــق آگهــي مزايــده حضــوري و بــا قيمــت 
پايــه كارشناســي واگــذار نمايــد بدينوســيله از اشــخاص حقيقــي يــا حقوقــي واجــد 

شــرايط جهــت شــركت در مزايــده حضــوري دعــوت بعمــل مــي آيــد.
متقاضيــان مــي بايســت طبــق جــدول فــوق مبلــغ ســپرده شــركت در مزايــده را بــه 
شــماره حســاب 0104868466003 نــزد بانــك ملــي شــعبه زاگــرس بنــام شــهرداري 
نهاونــد واريــز نماينــد و فيــش واريــزي را زمــان برگــزاري مزايــده تحويــل اعضــاي 
ــده را  ــركت در مزاي ــق ش ــورت ح ــد درغيراينص ــالت نماين ــي معام ــيون عال كميس

نخواهنــد داشــت.

* متقاضيان جهت بازديد از اقالم مورد مزايده صبحها از ساعت 8 لغايت 12 و بعدازظهر ها 
از ساعت 3 لغايت 5 عصر به شهرداري مراجعه نمايند . به استثناي روزهايي كه تعطيل مي 

باشد.
* هزينه كارشناسي و همچنين هزينه انتشار اين آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد .

* كليه هزينه هاي پس از فروش بر عهده برنده مزايده مي باشد (هزينه باسكول - هزينه 
محل و ... )

- در حين انجام موضوع مزايده و جداسازي قطعات در صورت بروز هرگونه خسارت مالي و 
جاني مسووليت آن برعهده برنده مزايده مي باشد.

شهردارى  نماينده  توسط  بايست  مي  مزايده  برنده  به  آالت  آهن  تحويل  و  آوري  جمع   *
( مسئول انبار و حراست ) صورت گيرد و در هنگام باسكول نمودن قبض باسكول مي بايست 

به تأييد نماينده هاي شهرداري گردد.
* كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد.
* شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار مي باشد.

* مزايده راس ساعت  11 صبح روز پنج شنبه 97/09/15 در محل شهرداري و با حضور 
اعضاء كميسيون عالي معامالت برگزار مي گردد./ب 

چاپ آگهي نوبت اول97/08/24  
چاپ آگهي نوبت دوم 97/09/03 

مبلغ سپرده شركت قيمت كارشناسىواحدنام كاالرديف
در مزايده

000/000/50 ريالهر كيلوگرم 2100 تومان كيلوگرم آهن آالت1

عيد بر شما مبارك باد

سالم بر پيامبر رحمت

معاون فرماندار اسد آباد در كارگروه 
ســالمت و امنيت غذايــى از خدمات 
شايســته و كــم نظير دانشــكده علوم 
پزشــكى و خدمات بهداشــتى درمانى 
اسدآباد در ايام پياده روى اربعين امسال، 

تجليل كرد .
آزرمى در اين كارگروه ضمن هشــدار 
در رابطــه با آمار چاقــى و اضافه وزن 
در نوجوانان اظهار داشت ؛ سال گذشته 
ميــزان اضافه وزن و چاقــى نوجوانان 
اسدآبادى 7,4 درصد بوده كه امسال اين 
ميزان اضافــه وزن و چاقى به 9 درصد 

افزايش يافته .
وى اضافه وزن و چاقى جوانان كشــور 
را 20 درصد برشمرد و افزود:  به نسبت 
وضعيت كشــور وضعيت شهرستان در 
اين باره بهتر اســت اما با توجه به اين 
افزايش ميزان درصد چاقى در نوجوانان 
شهرستان زنگ خطر است وبايد در اين 

باره  امر پيشگيرانه اى اتخاض كرد.
دبير اين كارگروه ســالمت و معاونت 
بهداشتى دانشكده علوم پزشكى اسدآباد 

غذايى تصريح كرد:
تغذيه ســالم، اصالح شــيوه زندگى، 

ورزش  مــدارس،  ســالم  بوفه هــاى 
جوانان، نظارت بر غذاخورى و سلف 
ســرويس مدارس شبانه روزى در باره 
تغذيه و مشــاوره تغذيــه اى از جمله 
مواردى اســت كه بايد به اين آيتم ها 

توجه ويژه شود. 
الزم به ذكر اســت كارگروه سالمت و 
امنيت غذايى هر دوماه يك بار به رياست 
فرماندارى و با دبيرى دانشــكده علوم 
پزشــكى و خدمات بهداشــتى درمانى 
شهرستان،  فرماندارى  محل  در  اسدآباد 

تشكيل مى شود .

 مديرعامل ســازمان آتش نشــانى 
و خدمات ايمنى مالير گفت: توســط 
كارشناســان اين ســازمان در آبان ماه 
از 453 دودكش و وســايل گازســوز 
شــهروندان ماليــرى بازديــد رايگان 

صورت گرفت.
وحيد جوادى در گفت و گو با ايســنا، 
افــزود: بــا توجه به فرارســيدن فصل 
ســرما اين طرح براى نخســتين بار با 
هــدف جلوگيــرى از بــروز حوادث 
ناخوشــايند، براى رفــاه و ايمن بودن 
مــكان هــاى زندگــى و فعاليت هاى 
اقتصادى شهروندان، جلوگيرى از بروز 

مســموميت گاز گرفتگى به علت عدم 
درســت اســتفاده كردن از وسايل گاز 
سوز و دودكش ها و جلوگيرى از بروز 
حوادث آتش ســوزى ناشى از خوراك 

پزى ها انجام شد.
وى اظهاركرد: طــرح بازديد رايگان از 
منازل از اول آبان ماه توسط كارشناسان 
ســازمان آغاز شــد و با اســتقبال گرم 
شهروندان قرار گرفت و در اين راستا از 
تعداد 388 باب منزل مسكونى و تعداد 

65 واحد تجارى بازديد شد.
هنگام  در  كــرد:  خاطرنشــان  جوادى 
بازديد توسط كارشناسان نكات ضعف 

و ايرادات هركدام به تفكيك به مالكين 
ابالغ و گاهى توســط كارشناســان در 
همان محل رفع عيب شد، همچنين در 
اين زمينه مجدداً به اطالع مى رســد كه 
سازمان اين آمادگى را دارد كه تا تاريخ 
دهم آذر ماه سالجارى به طور مستمر در 

حال اجرا طرح و ارائه خدمات است.
مديرعامــل ســازمان آتش نشــانى و 
خدمات ايمنى مالير در ادامه به ارتباط 
تنگاتنگ كارشناسان سازمان آتش نشانى 
با كارشناســان بهداشــت محيط مركز 
بهداشت مالير در زمينه آموزش اطفاى 

حريق و امداد نجات اشاره كرد.

معاون فرماندار اسد آباد :

اقدامات دانشكده علوم پزشكى اسدآباد 
در اربعين كم نظير بود

آتش نشاني مالير انجام داد

بازديد رايگان از 453 دودكش 
و وسايل گازسوز شهروندان ماليرى

5 سارق 
در ماليــر
به دام افتادند

 فرمانده انتظامى شهرستان مالير از دستگيرى 5 سارق و 
كشف 4 فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.

بــه گــزارش مهــر، داود علــى بخشــى در تشــريح ايــن خبر 
افــزود: در راســتاى مبــارزه بــا ســارقان و برخــورد قانونــى 
ــى در  ــرح ضربت ــه ط ــرقت، 4 مرحل ــم حــوزه س ــا جراي ب

نقاطــى از شهرســتان ماليــر اجــرا شــد.
وى افــزود: در اجــراى ايــن طــرح يــك ســارق خــودرو، 
ــودرو  ــل خ ــارق داخ ــيكلت و 2 س ــور س ــارق موت 2 س

ــتگير شــدند. دس
فرمانده انتظامى شهرســتان مالير اظهارداشت: همچنين يك 
دستگاه ســوارى پرايد، 2 دستگاه موتور سيكلت و مقدارى 
لوازم داخل خودرو سرقتى كشف و متهمان با تشكيل پرونده 

به مرجع قضايى معرفى شدند.
رئيس پليس مالير بيان داشت: برخورد با مجرمان و توانمندى 
در اقدامات پيش دستانه پليس، همچنين كاهش وقوع جرايم 
از جمله اولويت هاى مهم پليس مالير در سال جارى است.
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مريم مقدم  »
  جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان كه حاال 
25 ساله است ، به عنوان يكى از بزرگترين رويدادهاى مهم 
هنرى دنيا فردا از ايستگاه پايانى بدرقه ميشود . اين رويداد  
مهم كودكانه ميرود تا با دستان پر سال  1398از راه برسد 
و همدانى ها را براى فراخواندن ميهمانان و همراهان بيست 

و شش سالگى پاى كار آورد. 
فردا 4 آذر ماه  دوستداران جشنواره بيست و پنجم رسيدن 
به ايستگاه پايانى را در مجتمع فرهنگى هنرى بوعلى سينا  

جشن ميگيرند .
 مشــاركت و حضور مردم شــاخص اصلى اين 

رويداد جهانى
 شــاخص اصلى اين رويداد جهانى كه توســط كميته هاى 
بيســت گانه برگزار شد  ، مشــاركت و حضور مردم در اين 
جشــنواره بود كه آن را  به يك جشــن عمومى تبديل كرد. 
پيش از اين مدير كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان 
و رييس جشنواره اعالم كرده بود ؛  در جشنواره امسال سعى 
شــد يك غناى متمايز نسبت به جشنواره هاى گذشته داشته 
باشيم و معتقديم كه بايد رنگين كمان شادى در آسمان زندگى 
مردم همدان  پر رنگ تر شــود و حاال پــس از پايان رويدا د 
گويا اين مهم محقق شــده است و اين را مى توان از تصاوير 
شادپيمايى كه در ذهن تاريخ هنر شهرى همدان تا هميشه به 

ثبت رسيد دريافت 
عليرضا درويش نژاد  در روزهــاى آغازين اين رويداد گفته 
بود :  نوع  نگاه به جشنواره امسال نگاه تحول آفرين و نشاط 
آفرين با شــعار حقوق اجتماعى و شهروندى كودك بوده كه 
موجب شد نهاد رياست جمهورى در اين حوزه وارد شده و 
بپذيرند كودك و نوجوان تاثيرگذارترين اثر را به لحاظ جامعه 

شناسى و روانشناختى در جامعه دارد.
همــدان در اجــراى برنامه هاى بهار مهربانى در كشــور (كه 
مهمترين دغدغه رهبر معظم انقالب اســت)، پيشتاز است و 
به منويات مقام معظم رهبرى درافزايش و ايجاد اميد و نشاط 
در جامعه، جامه عمل پوشــانده  و امروز شاهد ايجاد نشاط 
اجتماعى در شهر همدان هستيم. وى اضافه كرد: در جشنواره 
امسال سعى شد به صورت علمى و موشكافانه و كارشناسى 
شده در جهت رشد و ارتقاى آن تالش شود و ما امروز بدنبال 
رشد جشنوار هستيم كه اين يك امتياز بين المللى براى كشور، 
نظام و مردم است كه بايد نهادينه شود و بايد در پويا كردن و 

زيبا كردن جشنواره تالش كنيم.
جشــنواره اى كه 25 سال از عمر آن مى گذرد به طور قطع از 
تجربه هاى بسيارى برخوردار است و الزم است ويژگى هاى 
جديدى براى ارتقاى بيشــتر به آن اضافه شود. امسال برنامه 
هاى متعدى از جمله برنامه شاد پيمايى و  جشن صد سالگى 
تئاتركودك و نوجوان ويژه يادمان جبار باغچه بان بر مزار اين 

هنرمند به جشنواره افزوده شد.
  از شهر رى تا همدان 

برگــزارى يادمان بنيانگذار تئاتر كودك و نوجوانان نگاهى نو 
به جشــنواره امســال بود و اين مهم  نگاهى بود كه  باغچه 
بان به صــورت علمى و بنيادى به  تئاتــر كودك و نوجوان 
داشــت.و به اين ترتيب  آغاز مراسم جشن صدسالگى تئاتر 
كودك و نوجوان روز پنجشنبه 24 آبان ماه در شهررى (منطقه 
20 تهران با حضور هنرمندان و مسئوالن تئاتر و تئاتر كودك و 
نوجوان همچنين مسئوالن و مديران شهردارى تهران و منطقه 
شهررى در مزار مرحوم جبار باغچه بان برگزار شد بر اساس 

پژوهش هاى به عمل آمده ميرزا جبار عسگرزاده كه او را با نام 
جبار باغچه بان مى شناسيم، فعاليت هاى تئاترى خود در زمينه 
تئاتر كودك را ســال 1296 يا 1297 در شهر مرند آذربايجان 
آغــاز كرده بود و همين تاريخ را به عنوان منشــا تئاتر كودك 
در ايران قلمداد شده است. امسال كه مصادف با يك صدمين 
ســال از آغاز اين حركت فرهنگى اســت، از سوى اداره كل 
هنرهاى نمايشى، بيســت وپنجمين جشنواره بين المللى تئاتر 
كودك ونوجوان همدان و با همكارى بنياد تئاتر كودك مراسم 
ويژه اى برگزار شــد و دومين مراسم گراميداشت صدسالگى 
تئاتر كــودك و نوجوان ايران نيز در تاريــخ جمعه 2 آذرماه 
در شــهر همدان و با حضور مهمانان جشنواره ، هنرمندان و 

مسئوالن استان همدان بود 
  استقرار دبير خانه دائمى جشنواره از فردا 

اتفاق ديگر وعده ايست كه در زمينه استقرار دبير خانه دائمى 
جشــنواره  تئاتر كودك و نوجوان درهمدان اعالم شده است  
و قرار اســت ،  دبير خانه دائمى جشــنواره يك روز پس از 
اختتاميه جشــنواره كار خود را آغاز كند تا برنامه ريزى هاى 

دقيقى براى جشــنواره سال آينده در آن انجام شود   اين دبير 
خانه محلى براى همايش هاى تئاتر كودك و نوجوان  و محلى 
براى اجرا و آموزش  در حوزه كودكان خواهد شد. بر اساس 
اخبار منتشر شده  يكصد كشور متقاضى شركت كننده در اين 
جشنواره بودند،  اما 13 كشور در جشنواره امسال پذيرفته شد.
كودك و حقوق شهروندى شعار امسال جشنواره انتخاب شد 
و محوريت اين اتفاق  اعتقادى بود  كهمديركل ارشاد اسالمى 
اســتان همدان بر آن تاكيد داشت كه نبايد هيچگونه تبعيضى 
در بين كودكان شهر باشد و براى برداشتن اين تبعيض برنامه 
ريزان و مديران جشنواره بخشى از برنامه هاى جشنواره را در 
مناطق حاشيه شهر اجرا كردند   و رونمايى از پوستر جشنواره 

در مدرسه اى در حاشيه شهر همدان برگزار شد.
برگزارى برنامه شادى پيمايى  مهمترين برنامه امسال جشنواره 
بود و هنوز حالوت پخش موســيقى با اشــعار كودكانه، رژه 
كــودكان مهدهــاى كودك با لبــاس محلى، اجــراى گروه 
عروســكى، اجراى گروه دلقك ها، اجراى نمايش خيابانى، 
رونمايى از تريلى ســيار نمايش، و حضور عروسكهاى غول 

جشنواره بيست و پنجم در ايستگاهجشنواره بيست و پنجم در ايستگاه آخر فردا ميهمانان را بدرقه ميكند 

100100 سال با تئاتر از سال با تئاتر از شهر رى تا همدان
■■ حالوت شادپيمايى كام حالوت شادپيمايى كام همدان را شيرين كرد

پيام استاندار همدان به بيست و پنجمين جشنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان همدان

   
 سيد سعيد شاهرخى استاندار همدان در پيامى كه براى برگزارى بيست و پنجمين دوره 
اين رويداد هنرى نوشــته؛ تقارن جشن صدسالگى و ربع قرن جريان مداوم تئاتر كودك را 

تبريك گفت.
 در متن پيام استاندار همدان آمده است:

زيباتر از تبسم گل در نسيم صبح        خندان و تازه رو و دل آرا خوش آمدى
همــدان، قديمى تريــن پايتخت فرهنگ و تمــدن ايران زمين به موهبت برگزارى جشــنواره 

بين المللى تئاتر كودك و نوجوان، ميزبان هنرمندان با ذوق و نام آشــناى تئاتر ايران و گروه هاى نمايشــى بين المللى 
اســت. اين رويداد فرهنگى نيزگامى در راستاى شعار ســال 2018همدان،پايتخت گردشگرى آسياست كه مى تواند 

زمينه تعامالت فرهنگى و هنرى اين اســتان كهن را با ساير ملل،بيش از پيش برقرار سازد.
در ايــن ميــان هنرهاى مختلف هر كدام شــأن و منزلت خود را دارند. هنر تئاتــر  و نمايش به دليل عنصر(زنده 
بودن) و (هم نفســى با تماشاگران)از امتياز ويژه اى برخوردار است، چندان كه صاحب نظران آن را (آينه طبيعت) 
واالترين هنرها نام نهاده اند وچه زيباترآن كه اين هنر واال به آينده سازان اين مرز و بوم يعنى كودكان و نوجوانان 

باشد. داشته  اختصاص 
تقارن جشــن يكصد ســالگى تئاتركودكان و نوجوانان درايران و همزمانى يك ربع قرن جريان متداوم جشــنواره 
تئاتر كودك در اين اســتان همه و همه از فضايل و مواهب اين رخداد بزرگ فرهنگى اســت كه جاى بســى تقدير 

و تبريك دارد.
اين فرصت مغتنم فرهنگى را دراســتان همدان به فال نيك گرفته و مراتب تهنيت و خوش آمد خود را به مناســبت اين 
جشــن بين المللى اعالم داشته و اميدواريم هنرمندان شركت كننده هر كدام سفيران فرهنگى و هنرى براى معرفى هرچه 
بيشتر اين ديار باستانى و تاريخى باشند. در پايان از توانمندى هاى متعهدانه و خدمات ارزشمند و حمايت هاى بى دريغ 
جناب آقاى مهندس نيك بخت استاندار سابق همدان در برگزارى رخداد هاى بزرگ فرهنگى ، هنرى ملى و بين المللى 

در استان كمال تشكر را دارم و موفقيت روزافزون ايشان را از خداوند منان خواستارم .  

پيام دبير بيست وپنج جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان
 مريم كاظمى دبير بيست وپنج جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان در پيامى كه به اين 

مناسبت نوشت آموزش انســان بودن و بهره مندى از هنر و زيبايى را براى كودكان سرلوحه 
اهداف زندگى دانست. به گزارش ايران تئاتر در متن پيام مريم كاظمى دبير جشنواره آمده 

است:
بيست وپنج سال برگزارى فرخنده باشد.

يك چهارم يك قرن گذشــت، نســلى تغيير كرد. امروز ديگر 25 سال براى اختصاص واژه 
تفاوت نسل ها خيلى طوالنى است. تفاوت ها به اندازه سن كودكان كوتاه و گذراست. هر كودكى 

كه متولد مى شود تا به سن مدرسه برسد نسلى ديگر متولد مى شود.
به فرزندان خويش بينديشــيد. به فرزندان خود كمك كنيد شهروندانى مسئول و كارآمد باشند. اطمينان حاصل كنيد در 
كنار علوم و فنون، هنر و زيبايى زندگى را هم آموخته باشند. تأكيد بورزيد كه انسان بودن بايد سرلوحه و الويت اهداف 

زندگى قرار بگيرد.
به عنوان بزرگ تر، نقطه قابل اتكاى او باشــيد تا بتواند مشكالت كوچك امروز و پيچيدگى هاى زندگى فردايش 
را بــه دســت و درايت خود حل كند. يارى گر كــودك و نوجوانتان در احقاق حقوق اجتماعى اش باشــيد و 
بگذاريد بداند هر شــخص بزرگ و كوچك در هر موقعيت اجتماعى، به خاطر انســان بودنش شايسته احترام 

است.
 ايــن كاركــرد و هديه جادويى تئاتر زنده اســت كه نقطه نظرهــا و تئورى ها را محقق مى كنــد. به كودكان و 
نوجوانان كمك مى كند بياموزند و احســاس كنند و ارتباط برقــرار كنند. رفتارهاى متفاوت را در موقعيت هاى 
متفاوت درك كنند. در شــرايط پيشــنهادى محدود، مشق زندگى و نقشــى از عواطف از طريق عمل و گفتگو 
رســم كنند، افكار و احساسات و رؤياهايشان را جهت دهند، اعتمادبه نفس و قدرت ابراز وجود و خالقيت را 
توســعه دهند. به عنوان مادر، پدر و مربى و شــهروند كودكان و نوجوانان را از حق ديدن تئاتر محروم نكنيد. 

است. كودكان  همه  حق  تئاتر  تماشاى 

پيام مديركل هنرهاى نمايشى و مدير كل ارشاد همدان 
به جشنواره تئاتر كودك و نوجوان

 انتشــار پيام هاى شــهرام كرمى مديركل هنرهاى نمايشــى و عليرضا درويش نژاد 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان به جشــنواره تئاتر كــودك و نوجوان 
همــدان و صحبت هــاى منصور خلج درباره بخش خردســال چنــد خبر از اين 

است. جشنواره 
، شــهرام كرمى مديركل هنرهاى نمايشــى در پيامى كه به مناسبت برگزارى بيست و 

پنجمين دوره جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان و صدســالگى تئاتر كودك 
در ايران نوشــت برپايى اين رويداد هنرى را جشن صلح و آرامش و دوستى عنوان كرد.

در متن اين پيام آمده است:
«به نام خداوند هنرآفرين

جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان بيانگر تاريخ روشــن هنر تئاتر اين ســرزمين و مايه غرور و شــادمانى است. 
حاال جايى ايســتاده ايم كه يك قرن پرافتخار اين هنر را ســپرى مى كنيم. صدسالگى تئاتر كودك و نوجوان اتفاق 
شايســته براى بچه هاى اين سرزمين اســت. در همه اين سال ها جماعت زيادى از عاشــقان هنر براى تربيت و 
شــادمانى و تجســم خيال انگيز واقعيت و رويا تالش كرده اند. بازى و خالقيت و آرزو يعنى روياهاى جان بخش 
تئاتــر. آن چيــزى كه در نــگاه پاك و دنياى بچه ها مــوج مى زند. دنيايى به زاللى آب و آبى آســمان و نوازش 

باد. روح بخش 
بيســت و پنجمين جشنواره تئاتر كودك و نوجوان برگ ديگرى از صفحه روشن هنر كودكى و نوجوانى را ورق 
مى زند تا همه ما ميهمان ضيافت خيال و جهان پاك بچه ها باشــيم. ميهمانى ما در اين رخداد هنرى جشــن صلح 
و آرامش و دوســتى اســت. ما از پيامبر رحمت و مهربانى آموخته ايم كه دوستدار بچه ها باشيم تا كه جهان آينده 
را به دور از ســياهى و دشمنى با ستاره هاى روشن اميد داشته باشــيم. بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر 
كــودك و نوجوان ميراث بزرگ دنياى كودكى را بر صحنه هاى تئاتر نقش خواهد بســت تــا پيام مهربانى را به 
مردمان جهان ندا دهيم. آينده در دســتان فرزندان اين ســرزمين مهر است و غنچه هاى آرزو در اين جشن تئاتر 

شد. خواهد  شكوفا 

 مجيد قناد داور بخش خردســال بيســت وپنحمين 
جشنواره بين المللى تئاتر كودك ونوجوان گفت: هنرمندان 
عرصه تئاتر خردسال در قالب اجراهاى نمايش در استان 
خــود به تجربه انــدوزى روى آورده انــد و كار خود را 

تقويت كرده اند.
مجيد قناد كه در بيســت وپنحمين جشــنواره بين المللى 
تئاتــر كودك ونوجــوان به عنوان داور بخش خردســال 
حضــور دارد، گفت: گروه هاى متفاوتى از اســتان هاى 
مختلف سراسر كشور به جشــنواره آمده اند و همچنين 
از كشــورهاى متفاوتى همچون ايتاليــا، آلمان، بلژيك 
و ... بــراى حضــور در اين دوره از جشــنواره به ايران 
آمده اند. خوشــختانه همبستگى الزم ميان گروه ها وجود 
دارد و ما شــاهد نمايش هاى متفاوتى هســتيم. من در 
دوره بيست وســوم در اين جشــنواره حضور داشتم و 
خوشبختانه مى بينيم امســال هم اين جشنواره با دبيرى 
مريم كاظمى با قدرت به راه خود ادامه مى دهد. احساس 
مى كنــم هنرمندانى كه بــراى خردســاالن كار مى كنند 
به خوبــى مخاطبان خود را شــناخته اند چون اگر ذره اى 
در اين مخاطب شناسى غفلت شود، نمايش به سمت كار 
كودك مى رود. نمايشنامه هاى خوبى انتخاب شده است. 
البته ضعف هايى همچنان وجــود دارد اما اين ضعف ها 
كم تر شده اند و اين مساله نشان مى دهد هنرمندان عرصه 
تئاتر خردســال در قالب اجراهاى نمايش در استان خود 
بــه تجربه اندوزى روى آورده انــد و كار خود را تقويت 

كرده اند.
قنــاد ضمن اعالم رضايت از اغلب آثار حاضر در بخش 
تئاتر  بين المللى  جشــنواره  بيســت وپنجمين  خردسال 
كودك ونوجوان، گفت: خوشبختانه بچه ها ارتباط بسيار 
خوبى با آثار برقرار كرده اند. حتى در آثارى كه با مخاطب 
ارتباط مستقيم برقرار نمى كرد، كودكان به نمايش ورود 
مى كردند و مى خواستند به شخصيت هاى نمايش كمك 

كنند. نمايش هاى مخاطبان را جذب كرده بودند.
وى در ادامــه افزود: كار كــودك به رنگ احتياج دارد و 
همچنين نياز است كه متون خردسال با زبانى ساده نوشته 

شده باشند تا در فهم خردسال باشد. همچنين بازى هاى 
نمايشى بايد براى اين سن مناسب باشند. حركت؛ تصوير 

و كالم بايد در كنار هم وجود داشته باشند.
قناد در ادامه به لزوم توجه بيشــتر به تئاتر شهرســتان ها 
اشاره كرد و گفت: بايد در شهرستان ها به هنرمندانى كه 
تئاتــر كودك و يا نوجوان اجــرا مى كنند، توجه ويژه اى 
صورت گيرد. چرا گروه هاى شهرستانى بايد با دشوارى 
تئاتــر كار كنند و همواره به دنبال اجاره كردن پالتو براى 

تمرين تئاتر خود باشند؟!
وى در ادامه افزود: مى توان بــه تئاتر نگاه جدى ترى 
داشت و به عنوان مثال مســئوالن آموزش وپرورش در 
كنار كالس هاى هنرى و ورزشــى ســاعتى را هم به 
تئاتر اختصــاص دهند چون كــودكان از طريق تئاتر 
زندگــى را ياد مى گيرند؛ از طريق ايــن هنر با احترام 
و ... آشــنا مى شــوند. همه چيز در ذهن كودكان باقى 
مى ماند و آن ها مى توانند زمانى كه بزرگ تر شــدند، از 
اين آموخته ها اســتفاده كنند. برخــى از هنرمندان چه 
بازيگران و چه كارگردان ها و ... به دشــوارى زندگى 
روزمره خود را مى گذرانند و تنها عشــق به تئاتر است 
كــه آن ها را در اين حوزه نگاه داشــته اســت. آن ها 
نمى تواننــد تئاتر را به عنوان راهــى براى امرار معاش 
بدانند و بهتر اســت كه اين هنرمنــدان بتوانند از اين 

طريق امور زندگى خود را بگذرانند.
اين هنرمنــد عرصه هنرهاى نمايشــى درباره جشــن 
صدسالگى تئاتر كودك در اين دوره از جشنواره، گفت: 
واقعا مى توانســتيم در جشن صد ســالگى تئاتر كودك، 
بسيار از جايگاهى كه امروز داريم، جلوتر باشيم اما چون 
مشكالتى از قبيل كمبود بودجه و ... در اين حوزه وجود 
دارد، نتوانسته ايم در حد و اندازه هاى استعدادهاى بسيار 
خوبى كه داريم پبش برويم. واقعا گروه هاى شهرستانى 
زيبا كار مى كننــد و بايد به اين نكته توجه كنيم كه همه 

امكانات نبايد به تهران اختصاص يابد.
وى در ادامه افزود: زمانى كه مى بينيم صد سال از اجراى 
نخستين نمايش كودك گذشته است، به اين فكر مى كنيم 

كه در اين صد ســال چه كرده ايم؟! به كجا رســيده ايم 
و كجا مى خواهيم برويم. بايد به ياد داشــته باشــيم كه 
تئاتر بــه تنهايى نمى توانــد پيش برود و رســانه هايى 
همچون صداوســيماَ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
آموزش وپرورش و خانواده ها بايد به كمك اين هنر بيايند 
تا رســالت خوب تئاتر به ســرمنزل مقصود برسد. طبق 
ضرب المثل قديمى، «يك دست صدا ندارد» جشنواره ها 
هم براى اين به وجود آمده اند كه هنرمندان از استان هاى 
مختلف دور هم جمع شــووند، آثــار خود را به نمايش 
بگذارند تا از ميزان پيشرفت خود آگاه شوند و آثار ساير 
هنرمندان را ببينند تا با نظرات ســاير هنرمندان و شيوه 

اجرايى آن ها آشنا شوند.
وى در خصوص شعار جشنواره امسال با عنوان «كودك 
و حقوق شــهروندى» و «كودك و حقــوق اجتماعى»، 
گفت: اين دو شعار بسيار خوب و مناسب هستند. كودك 
همان طور كه حق دارد مدرسه برود، بازى كند، شاد باشد، 
رفاه نســبى داشته باشد و ... حق دارد كه تئاتر ببيند و با 
اين هنر آشنا شود. اگر امروز بذر خوبى در ذهن كودكان 
بكاريم، ســال هاى بعد مى توانيم نتيجه آن را برداشــت 
كنيم. برخى از دوستانى كه براى كودكان و نوجوانان كار 

مى كنند نابغه هستند.
وى در ادامه افزود: از ســويى ديگر به نظر مى رســد كه 
اين شــعارها تا حد قابل توجهــى در متن نمايش ها در 
بخش هاى مختلف جشــنواره امســال گنجانده شده و 
بارزترين نمايشى كه اين شــعار را  در جشنواره امسال 
بســط داده و به آن پرداخته  نمايش «اليور تويست» در 
بخش مهمان جشنواره است، كه مى توان گفت  با توجه 
به نكاتى كه اين تئاتر دارد يكى از بهترين هاى جشنواره 

امسال است.
مجيد قناد در پايان گفت: از همين جا از تمام مســئوالن 
مملكتى و دســت اندركاران مى خواهم پس از پايان اين 
جشــنواره، همه چيز را تا ســال آينــده فراموش نكنند. 
كمبودهــا و مشــكالت را رصد كنيم و اجــازه ندهيم 

سال هاى آينده هم اين مشكالت وجود داشته باشد

مجيد قناد داور بخش خردسال جشنواره تئاتر كودك ونوجوان:

هنرمندان استان ها كار خود را تقويت كرده اند

تيبولــت  كريســتوف   
ضمــن اعالم ايــن نكته كه 
اتفاق هــاى  از  فرانســويان 
غمگيــن طنز مى ســازند از 
اجــراى «بينوايــان» ويكتور 
كمدى  از  اســتفاده  با  هوگو 
دآلرتــه خبــر داد.  نمايش 
«بينوايــان» با نويســندگى و 
كارگردانى كريستوف تيبولت 
از كشور فرانسه در اين دوره 
از جشــنواره حضــور دارد 
و در روز پنج شــنبه؛ يكــم 
آذرماه در ســه نوبت 10:30، 
15 و 17:30 در سالن اصلى 
مجموعه فرهنگى و سينمايى شهيد آوينى روى صحنه 

مى رود. اين نمايش توسط كمپانى تئاتر كريزو است.
كريســتوف تيبولت؛ نويســنده و كارگردان «بينوايان» 
درباره شــيوه اجرايى اين متن مطرح ويكتور هوگو، 
گفت: اين نمايش را با سه كمدين روى صحنه مى رود. 

براى اين كه بتوانيم شخصيت هاى بسيار زياد اين متن 
را با اين ســه بازيگر به مخاطبان ارائه دهيم، از شيوه 
كمدى دآلرته ايتاليا استفاده كرده ايم چون به ما اجازه 
مى دهد با اســتفاده از ماسك اين شخصيت ها را اجرا 
كنيم. دو بازيگر مرد تمام شــخصيت هاى مرد را بازى 
مى كنند و بازيگر زن ما تمام شخصيت هاى زن را ايفا 

مى كند.
وى در ادامه افزود: چون مى خواســتيم نمايش براى 
كودكان مناسب باشــد، كل رمان ويكتور هوگو را با 
حالتى عجيب، در يك ساعت خالصه كرده ايم! رمان 
هوگو از ســويى بسيار طوالنى است و از سويى ديگر 
بسيار غمگين است و هيچ نكته شادى ندارد درنتيجه 
معنا و مفهوم نمايش را نگاه داشــتيم اما در اجرا كمى 
آن را واژگون كرديم و حالت غمگين و جدى آن را به 

حالت شاد برگردانديم.
تيبولت ضمن اعالم اين نكته كه فرانســوى ها از اين 
تغيير در رمان مطرح هوگو اســتقبال كرده اند، گفت: 
طبيعت فرانسوى ها اين است كه از مسائل بسيار جدى 
و حتى غم انگيز، اتفاقى شاد بســازند. مردم ما انتظار 

داشــتند يك نمايش غمگين ببيننــد اما وقتى فضاى 
فانتــزى نمايش را ديدند و خنديدن بچه ها در نمايش 
اتفاق افتاد بســيار از اثر خوششان آمد.  اين نمايش را 
ابتدا در سراسر فرانسه اجرا كرديم و سپس به بلژيك 
و سوييس رفتيم. االن نمايش را در ايران اجرا مى كنيم 

و سپس به شيلى مى رويم.
اين هنرمند عرصه تئاتر فرانسه درباره تجربه حضورش 
در جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان، گفت: 
تا كنون سه بار در اين جشنواره حضور داشتم. اولين 
حضورمان در جشــنواره تئاتر كودك ونوجوان بسيار 
جالب بود چراكه هم ديدارى هنرى بود و هم انسانى. 
سپس براى بار دوم به اين جشنواره آمديم تا بدانيم آيا 
حسى كه داشتيم صحيح است يا نه. سفر نخستمان به 
ايران شگفت انگيز بود و مى خواستيم بدانيم كه آيا در 
ســفر دوم هم به همان اندازه شرايط دل نشين هست 
يا نه كه بار دوم به اندازه بار اول ســفرى شگفت انگيز 
داشــتيم. تصميم گرفتيم بار سوم هم به ايران بياييم تا 
ببينيم آيا باز هم ســفرمان جذاب اســت يا نه كه اين 
بار هم شرايطى بسيار دوست داشتنى را تجربه كرديم.

وى در ادامه افزود: در ايران آدم هايى را ديديم كه شاد 
بودند و مى خنديند. آدم هايى را ديديم كه با فرهنگ ما 
آشنا بودند و از فرهنگ خودشان براى ما گفتند. واقعا 

يك تبادل فرهنگى و تعليمى خوبى داشتيم.
كارگردان «بينوايان» درباره شــرايط تئاتر ايران گفت: 
نمايش در ايران پر از رنگ و پويا است. در نمايش هايى 
كه مــن ديدم، بازيگران بســيار از حركت اســتفاده 
مى كنند. چيزى كه در تئاتر ايران ديديم و با ســينماى 
ايران متفاوت است و من آن را بسيار دوست دارم اين 
اســت كه ديد عميقى در چشم بازيگران ايران وجود 
دارد كه به آن ها جذابيت مى بخشــد.  بيست وپنجمين 
جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان از 28 آبان 

تا 4 آذرماه به ميزبانى شهر همدان برگزار مى شود.
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پداكوژيكى 
و مجرمانى كه به 
زندگى بازمى گردند

 اليزاوتا ســاليِر اعالم كرد: در زندگى ام پســران هنرمندى 
را ديده ام كه گذشــته اى مجرمانه داشته اند و هنر رشد بسيار 
بزرگى در زندگى آن ها پديد آورده است و سبب شده است از 

آن فضا و شرايط خارج شوند
نمايش «ســفر فوق العاده» به كارگردانــى ديميترى نوموُكنوو 
از كشــور آلمان كه توســط كمپانى چرخ پنجم در اين دوره 
از جشــنواره حضــور دارد، در روز 30 آبان ماه و در روز دوم 
اجراهاى جشــنواره بين المللى كودك ونوجوان در سه نوبت؛ 

10:30، 15 و 17:30 در كانون مهديه روى صحنه رفت .
اِليزاوتا ساليِر بازيگر اين نمايش درباره داستان كار، گفت: «سفر 
فوق العاده» يك نمايش عروسكى و موزيكال است ايده اصلى 
نمايش سفر كردن دور دنيا محسوب مى شود. درواقع نمايش 
از تعداد زيادى بخش هاى موزيكال كوتاه تشكيل مى شود كه 
در كست سفيد بزرگى كه روى صحنه است، جريان دارند. هر 

بخش از كشتى، يك سرزمين جديد است.
ســالير ضمن اعالم اين نكته كه ســرزمين هاى جديد خيالى 

نيستند، گفت: كشورهاى هند، عربستان، يونان، آمريكا، فرانسه 
و ... در اين كشــتى به نوبت نشــان داده مى شوند و مخاطبان 
با حركات فولك مردم اين كشــورها با آن ها آشــنا مى شوند. 
درواقع اين نمايش درباره خوبى هاى ســفر كردن در سراسر 

جهان است.
اين هنرمند عرصه تئاتر كودك در آلمان ضمن اعالم اين نكته 
كه درباره تاريخ ايران بســيار مى داند، گفت: ما در مدارسمان 
درباره گذشــته ايران بســيار زياد خوانده ايم و بســيارى از 
هنرمندان و تاريخ بســيار جالب ايران را مى شناسم. چندان با 

تئاتر ايران آشنا نيستم اما مخاطبان تئاتر ايرانى را مى شناسم!
وى در ادامه افزود: ما بســيار ســفر مى كنيم و در بيشــتر از 
سى كشــور متفاوت و 120 جشــنواره تئاتر اجرا كرده ايم. 
درواقع ما بدون توقف ســفر مى كنيــم و اين نوع كار كردن 
براى ما بسيار جذاب اســت. دو سال قبل براى نخستين بار 
براى ايرانيان تئاتر اجرا كرديم و اين تجربه واقعا جذاب بود 
چون مخاطبان بســيار با ما همراه بودند و با شادمانى نمايش 
را دنبال مى كردنــد. واقعا تجربه اى بزرگ بود. همان طور كه 
مى دانيد هر ملتى شــرايط خاص خود را در همراه شــدن با 
اثر هنرى دارد و البته نمى توان هيچ كدام را ناجذاب دانســت 
بلكه هر ملتى رى اكشنى متفاوت نشان مى دهند! به عنوان مثال 
چينى ها بسيار درون گرا هستند، اســپانيايى ها و آرژانتينى ها 
به ســرعت به آنچه احســاس مى كنند رى اكشــن مى دهند. 

ايتاليايى ها هم همين طور هستند.
اليزاوتا ســالير ضمن اعــالم اين نكته كــه در اين دوره از 
جشــنواره تا كنون نمايش «اوليورتويســت» به كارگردانى 
اسماعيل فيروزى را ديده است تئاتر «اوليورتويست» را بسيار 
مفيد ارزيابى كرد و گفت: تئاتر مى تواند آموزشى متفاوت را 
بــه مخاطبان ارائه دهد و اين مســاله براى نوجوانان زندانى 
از اهميت بســيار بااليى برخوردار اســت. همان طور كه در 
پايان نمايش «اوليورتويســت» مطرح شد، واقعا معلمان بهتر 
مى توانند سبب شــوند اين نوجوانان زندگى اى عادى داشته 
باشــند و به ســراغ جرم و جنايت نروند. فكر مى كنم تئاتر 
پداكوژيكى اتفاقى بســيار خوب و بزرگ اســت و مى تواند 
پسران را از شــرايط وحشتناكى كه گرفتار آن هستند نجات 
دهد. هر چيــزى كه بتواند به مردم كمك كند، اتفاقى بزرگ 
است و تئاتر اصوال براى همين منظور ظهور كرده است. در 
زندگى ام پســران هنرمندى را ديده ام كه گذشته اى مجرمانه 
داشــته اند و هنر رشد بســيار بزرگى در زندگى آن ها پديد 
آورده است و سبب شــده است از آن فضا و شرايط خارج 
شوند اما هيچ گاه دخترى را نديده ام كه توانسته باشد از اين 
فضا خارج شود و به همين دليل حس مى كنم جنايتكاران زن 
بسيار متفاوت هستند. بيست و پنجمين جشنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان از 28 آبان تا چهارم آذرماه به ميزبانى 

شهر همدان برگزار شد

جشنواره جشنواره 2525
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پيكر در پياده راه بوعلى ســيناى همدان و ميدان مركزى شهر 
براى همدانى ها محسوس است.

 شادمانى كودكان در ديزج 
پس از برنامه ريزى ها  با حضور مجيد قناد و حســين محب 
اهرى؛ پوســتر جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 
با حضــور 600 مهمان از جمله دانش آمــوزان، هنرمندان و 
خبرنگاران ، 12 آبان ماه در همدان در مدرسه ابتدايى «شهيد 
ســردار حسين همدانى» در ديزج همدان برگزار شد  پس از 
اين آيين نماد جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان در 
محوطه تــاالر فجر همدان نصب و از آن رونمايى شــد  از 
آنجا كه امسال براى 25 سالگى جشنواره برنامه هاى مختلفى 
در نظر گرفته شده بود  جشــن ربع قرن برگزارى جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان و جشــن صد سالگى تئاتر 

كودك از جمله اين برنامه ها بود .
هــا  كارگاه  و  

نمايش خردساالن 
 كارگاه هــاى آموزشــى اين 

دوره از جشــنواره در سه حوزه شامل  يك بخش تخصصى 
براى اهالى تئاتر ، بخشــى براى كودكان و نوجوانان و كارگاه 
هايى هم براى مربيان بود  تعداد كارگاه هاى امســال را بيشتر 
از سال گذشته و تخصصى تر عنوان كرد. در بيست و پنجمين 
جشــنواره بين المللى تئاتر كــودك و نوجوان همدان؛ هفت 

نمايش به بخش مسابقه تئاتر خردسال راه پيدا كرد
هيات انتخاب مســابقه تئاتر خردســال بيســت و پنجمين 
جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان متشكل از على 
اكبر قاضى نظام، نوشــين بيگلريان و رضــا عبدالعلى زاده با 
بررسى آثار راه يافته به اين بخش هفت نمايش را براى حضور 
در جشنواره معرفى كردند. ســتاد برگزارى جشنواره بيست 
و پنجم  با ارزيابى آثار رســيده به بخش دانش آموزى ســه 
نمايش «گيســوان در باد»، «كبوتر ناز» و «آسياب به نوبت» را 
براى حضور در بخش دانش آموزى جشنواره بيست و پنجم 

انتخاب كرده بود 
همزمان با جشــنواره برگزار مى شود؛ كارگاه آموزشى چهار 
مدرس از كشورهاى هلند، روسيه، آلمان و استراليا در همدان 

نيز برگزار شد . 
 حضور 13 كشور در اين جشنواره بين المللى 

13 كشور در امسال در جشنواره بين المللى تئاتر حضور پيدا 
كردند . هادى فيض منش مدير اجرايى جشــنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان با بيان اينكه جشــنواره تئاتر كودك و 
نوجوان در شرايط ويژه اى برگزار شد ، اظهار كرد: در شرايط 
كنونى كــه درگير تحريم ها و اوضاع اقتصادى هســتيم، اين 
جشنواره مى تواند رخداد مفرح و بانشاط براى مردم در جامعه 

باشد.
وى بــا بيان اينكه بيش از 100 كشــور متقاضى حضور در 
جشــنواره تئاتر كــودك بودند كه نتوانســتيم از تمام آنها 
دعــوت كنيم، اضافه كرد: تئاتر كــودك و نوجوان جايگاه 
خود را يافته و جزو برندهاى هنرهاى نمايشــى اســت و 
25 ســالگى خود را به جشن خواهد نشست. مدير اجرايى 
جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجــوان با بيان اينكه 
اداره كل ارشــاد متولــى اصلى برنامه اســت، تصريح كرد: 
20 كميته اجرايى براى اين جشــنواره تعريف شده و تمام 
برنامه ها تدارك ديده شــد. وى افزود: المان جشــنواره با 
مشاركت شهردارى روز دوشــنبه هفته گذشته در محوطه 
تاالر فجر رونمايى شــد  كه ايــن المان هديه اى به همدان 
و تئاتر كودك و نوجوان بود. فيض منش با اشــاره به برنامه 
شــادپيمايى كودكان و نوجوانان در روز افتتاحيه بيان كرد: 
اين برنامــه از پياده راه بوعلى به ســمت پيــاده راه ميدان 
امام(ره) انجام شد كه كودكان و نوجوانان با عروسك هاى 

خود در اين كارناوال شادى شركت كردند.
وى اضافه كرد: در اين مســير برنامه هاى جذاب مانند گروه 
نقره اى تنان، تــن پوش هاى عروســكى و گروه هاى تئاترى 
اجرا داشت. مدير اجرايى جشنواره بين المللى تئاتر كودك و 
نوجوان با بيان اينكه پس از برنامه شادپيمايى رسماً بيست و 
پنجمين جشــنواره افتتاح شد  وى با بيان اينكه اجراى برنامه 
در حاشيه هاى شــهر نيز پيش بينى شده بود، گفت: اميدواريم 
جشنواره امسال متفاوت از سال هاى قبل بتواند فضاى شادى 

را به ارمغان آورده و در ارتقاى فرهنگ عامه اثرگذار باشد.
فيض منش با اشــاره به بخش هاى تئاتر حاضر در جشــنواره 
يادآور شــد: در بخش خيابانى 9 گروه، در بخش خردســال 
هفت گروه، در بخش نمايشــى كودك هفت گروه، در بخش 
نمايش نوجوان هشــت گروه، در بخش دانش آموزى كشور 
ســه گروه، در بخش دانش آموزى داخلى سه گروه، در بخش 
شهرســتان ها هشت گروه و در بخش كانون اصالح و تربيت 

يك گروه شركت كردند .
وى اســتان هاى حاضر در جشــنواره را 14 گروه دانست و 
گفت: تهران، اصفهان، لرســتان، هرمزگان، خراسان رضوى، 
همدان، بوشــهر و اردبيل از جمله استان هاى شركت كننده در 

جشنواره حضور داشتند 
به هر ترتيب مى توان ادعا كرد ؛  برگزارى بيســت و پنجمين 
جشــنواره بين المللى تئاتر كــودك و نوجوان تجلى اميد در 
جامعه اســت و قطع يقيــن جامعه اى كه براى نســل آينده 
ســرمايه گذارى مى كند آهنگ متعادلى را به ســمت نشاط و 
توسعه مينوازد و امروز بيست و پنجمين جشنواره بين المللى 
تئاتــر كودك و نوجــوان به دبيرى مريم كاظمى و با شــعار 
«كودك و حقوق اجتماعى و كودك و حقوق شهروندى» كه 
از 28 آبان ماه  تا چهارم آذرماه در همدان برگزار شد ميرود تا 
بانشاط بيشتر همدست در جشنواره بيست وششم سال 1398 

به همدان بازگردد .

ه آخر فردا ميهمانان را بدرقه ميكند جشنواره بيست و پنجم در ايستگاه آخر فردا ميهمانان را بدرقه ميكند 

100 شهر رى تا همدان سال با تئاتر از شهر رى تا همدان
م همدان را شيرين كرد حالوت شادپيمايى كام همدان را شيرين كرد ■

 به مناسبت برگزارى بيست و پنجمين جشنواره بين 
المللى تئاتر كودك و نوجــوان؛ چهار عنوان كتاب در 

انتشارات نمايش به چاپ رسيد
به مناسبت برگزارى بيســت و پنجمين جشنواره بين 
المللى تئاتر كودك و نوجوان چهار عنوان كتاب جديد 
بــا نام هاى «دفتر طاليى 1»، «راز دژ كالت، شــاهزاده 
اژدها»، «لوبياى ســحرآميز، برزوى بــى باك» و جلد 
ســوم «اوراند هريس- زندگى، انديشه و آثار» توسط 
انتشارات نمايش چاپ شده است. كتاب «دفتر طاليى 
1» نمايشــنامه هايى مختص كودكان است. نمايشنامه 
هاى اين كتاب را مريم منصورى، اســداله اسدى، اميد 

نياز و شادى غفوريان نوشته اند.
اما «راز دژ كالت، شاهزاده اژدها» يك كتاب نمايشنامه 
ديگر است كه توسط آتُسا شاملو براى مخاطبان كودك 

نگارش شده است.
كتاب ديگرى كه در اين دوره چاپ شده است، «لوبياى 
سحرآميز، برزوى بى باك» نام دارد كه از دو نمايشنامه 
«لوبياى سحرآميز» و برزوى بى باك» تشكيل شده است 
و هر دو نمايشنامه را فاطمه ابطحى نگاشته است.طراح 
جلد «دفتر طاليــى 1»، «راز دژ شــكالت» و «لوبياى 

سحرآميز، برزوى بى باك» بهرام شادان فر است.
اما در اين دوره عالوه بر نمايشنامه، يك كتاب پژوهشى 

هم با نام «اوراند هريس- زندگى، انديشه و آثار» نوشته 
الول ســوارتزل با ترجمه حسين فدايى حسين منتشر 
شده است. البته اين عنوان براى اهالى تئاتر و مخاطبان 
اين هنر آشنا است چراكه در دوره هاى گذشته دو جلد 
از اين كتاب چاپ شــده بود و امسال، سومين جلد از 

اين مجموعه چاپ شده است.
در اين كتاب هم چهار نمايش مختص كودك و نوجوان 
هم چاپ شده اســت. نمايشنامه هاى جادوى ميمون، 
من و پيتر خرگوشــه، شاهزاده و گدا و ... نوشته اوراند 
هريس هم در قالــب اين كتاب در اختيار عالقه مندان 

تئاتر كودك و نوجوان قرار گرفته است.

پيام وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى به بيست و پنجمين 
جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان
 وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى به بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر 

كودك و نوجوان پيامى صادر كرد.
 متن پيام سيدعباس صالحى خطاب به اين جشنواره به شرح زير است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
تئاتر كودك و نوجوان هنرى زيباشناســانه و فرهنگى براى پيوند بين قلب و 

فكر است كه مى تواند به مدد و موهبت خود از مخاطب يك شخصيت موثر و 
متعادل بســازد. آينده از آن كودكان است و فرداى روشن و درخشان اين سرزمين 

در گرو برنامه ريزى و توجه ويژه به اين گروه از مخاطبان است. كودكان امروز با باورهاى خود فرهنگ و 
اعتقادات و ارزش هاى جامعه را شكل مى دهند.

بهره گيرى از آموزه هاى غنى دينى و ملى و آشنايى هر چه بيشتر كودكان و نوجوانان با معاريف و مواريث 
ارزشمند فرهنگى و هنرى اسالمى و ايرانى گامى در جهت تحقق هويت كودكان اين سرزمين مهر است. 
كم ترين توانائى تئاتر و تاثير نمايش براى كودكان و نوجوانان اين است كه به آن ها مى آموزد چگونه يك 

انسان خوب، آگاه، هوشيار و با فضيلت باشند.
برگزارى بيســت و پنج دوره جشنواره تئاتر كودكان و نوجوانان حاكى از پايدارى و تداوم اين امر خطير 
فرهنگى و  هنرى است و جا دارد تا پس از ربع قرن سابقه در اين موضوع، اهداف و برنامه ريزى كالن ترى 
جهت پيشبرد و هويت بخشى به اين جشنواره در دستور كار قرار گيرد.ضمن تقدير از فعاالن و مسئوالن 
و هنرمندان، فرصت را مغتنم شمرده جشن «صد سالگى تئاتر كودك و نوجوان» را مقارن با ايام برگزارى 
جشــنواره تبريك و تهنيت عرض كرده و افق و آينده درخشــان را براى اهالى تئاتر كودك و نوجوان و 

خانواده اين گونه ى نمايش از خداوند بزرگ آرزو دارم.

پيام رئيس بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان
 عليرضا درويش نژاد مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان در پيامى كه به مناســبت برگزارى بيست و 

پنجمين دوره جشــنواره بين المللى كودك و نوجوان نوشت شناخت كودك و روان او را براى آشنا شدن با 
اليه هاى پنهان و پيداى كودكان ضرورى دانسته و پرهيز از كهنه انديشى را مورد تاكيد قرار داد.

در متن اين پيام آمده است:
«به نام يگانه آفرينش

انســان همزاد آيين است و آيين همزاد نمايش. انسان نخستين از نمايش گرى آغاز كرد. در آغاز كلمه بود 
و ديگر هيچ. و يگانه هديه حضرت دوست به آدمى خوانش بود به نام خودش؛ اقرا باسم ربك الذى خلق.

و آدمى، اين يگانه نگين آفرينش بر قله هاى وجود، با تمسك به اين آيين دست به آفرينش گرى زد به واسطه 
نمايش. و اين گونه شد كه نمايش (در اين جا تئاتر، كه فرق است بين نمايش و تئاتر) بال شاهينى پرواز انسان شد در وادى بى كرانه 
آدميت.ما همه از كودكى نمايش گر هســتيم و نمايش را ابزارى محكم و رســا و هنرمندانه مى دانيم، براى اعالم وجود و هويت، و 
دغدغه ها و دل مشغولى هاى مان. از همان نخستين روزهاى بالندگى، بى آن كه "بوطيقا"ى ارسطو را خوانده باشيم در مسير كاتارسيس 
(تزكيه نفس) گام بر مى داريم. و از اين نردبان مســيرى مى ســازيم براى دست يازيدن به خودآگاهى و معرفتى ژرف.بى ترديد تئاتر 
كودك و نوجوان كه مخاطبين اش زالل هســتند و شفاف، مى تواند راه گشاى راهى باشد تا رسيدن به جامعه اى با نشاط و با هويت. 

به شرط آن كه هم تئاتر را خوب بشناسيم و هم روان شناسى كودك و نوجوان را.
كودك و روان او را بشناسيم تا به اليه هاى پيدا و پنهان اش آشنا شويم و نيازهاى چند وجهى او را با ارائه آثارى ارزش مند و هنرمندانه، 
با اتكا به فرماليزم اثر غنا بخشيم و با بهره گيرى از ساختار، چيدمانى بهره مند از عناصر زيبا شناختى را به صحنه ببريم.اما آن چه در اين 
ميان به شناخت ما از كودك و تئاتر و نيازهاى روحى و روانى كودك و نوجوان يارى بسيار خواهد رساند، دانستن و توانستن گريز از 

كليشه هايى است كه نياز كودك و نوجوان امروز فراتر از آن هاست.
فراتر از آن هاســت، زيرا هجوم و گســتردگى رسانه ها، و تبادل اطالعات، چنان با سرعت و برق آســا بر زندگى  اجتماعى كودك و 
خانواده اش ســايه افكنده كه مجالى براى كهنه انديشى نمانده است.پس بايد دروازه هاى تازه اى بر تئاتر كودك و نوجوان بگشاييم، كه 
روشــنى اش راه گشــاى توليد آثارى باشد متناســب با نيازهاى چند گانه كودك و نوجوان امروز. باشد كه بيست و پنجمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان، وروديه اى تاثير گذار باشــد بر اين ضرورت. و صحنه هاى اين جشنواره پاسخ گوى خوب و 

مناسبى گردند به نشاط آفرينى و باز شناخت هويت ايرانى اسالمى مخاطبين اين گونه از تئاتر.

به مناسبت برگزارى بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان
چهار عنوان كتاب به چاپ رسيد

از كشور افريقاى جنوبى
"رويا" نمايشى براى بچه هاى 

فراموش شده دنيا
 نمايش "رويا" به كارگردانى ِهالنهال مكوانزى از كشور 
آفريقاى جنوبى در بيســت و پنجمين جشنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان همدان اجرا شد. در نمايش"رويا"به 
اين موضوع تاســف انگيز پرداخته مى شــود كه دزديدن و 
قاچاق بچه ها يكى از مشــكالت واقعى در اكثر كشورهاى 
جهان اســت. اين نمايش به تمام بچه هاى فراموش شــده 
جهان تقديم شــده. نمايش عالوه بر اين كه اشك مخاطب 
را درمى آورد موجب شادمانى و خنده او خواهدشد. نمايش 
"رويا" كارى از كمپانى تئاترالنچ باكس از كشــور آفريقاى 
جنوبى به مدت 45 دقيقه اجرا مى شــود. اســتوارت پالمر، 

آماندا والِال و مكديسى ِسدانى بازيگران نمايشند.
آماندا والِال نويســنده و ِهالنهال مكوانزى كارگردان "رويا"

هستند.
ِهالنهال مكوانزى در كارنامه حرفه اى خود فعاليت 30 ساله 
تئاترى دارد. او همچنين به شــكل حرفه اى و بين المللى در 
كشورهاى از جمله انگلستان و اسكاتلند آموزش تئاتر ديده 
است. او در زمينه هاى متعددى از جمله برنامه هاى تلويزيونى 
ملى و بين المللى، ساخت فيلم، آگهى هاى تبليغاتى و توليد 
نمايشــنامه و تئاتر فعاليت داشته است. همچنين سال ها در 
زمينه صداپيشگى مشغول به فعاليت بوده است. در جشنواره 
هاى متعدد بين المللى حضور داشــته و جوايز زيادى را در 
بازيگرى و كاردانى كسب كرده است. او نمايش هاى فراوانى 
را در "بوتســوانا" به صحنه برده.نمايش "رويا" دومين توليد 

كمپانى "تئاتر النچ باكس" محسوب مى شود.
بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 
از 29 آبــان تا 3 آذر ماه با دبيرى مريم كاظمى و به ميزبانى 

شهر همدان برگزار مى شود.

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان با بيان 
اينكه 62 گروه نمايشــى در جشنواره تئاتر كودك 
و نوجوان اجرا خواهند داشــت، گفت: رايزنى مى 
كنيم بعد از جشنواره تئاتر كودك، ميزبان جشنواره 

فيلم كوتاه و مستند كشورهاى اسالمى باشيم.
عليرضا درويش نژاد بعــد از ظهر امروز در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: امســال به دنبال جهشى در 
جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان بوديم زيرا اگر 
قرار باشــد روند اجرا مثل ســال هاى قبل 
باشد، كارى انجام نداده ايم. وى ادامه داد: 
جشــنواره تئاتر كودك كه اكنون در ســن 
25 ســالگى است، بايد تجربه اى كه كسب 
كرده بايد با سال هاى قبل تفاوت داشته و ويژگى 
جديدى را ايجاد كند كه الزمه آن يك جهش جدى 

است.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان با 
بيان اينكه به دنبال تحول جدى هستيم، گفت: اگر 
به دنبال رشد اين جهش و دنبال امتياز بين المللى 
براى كشور و همدان هســتيم، بايد در پويا كردن 
و زيباكردن اين جشــنواره تــالش كنيم. دبيرخانه 

جشنواره بايد نمايش هاى فاخر كودك و نوجوان 
را در كشــورهاى ديگر اجرا كند وى با بيان اينكه 
يكى از شــاخص هاى جدى ما پرداختن به بنيان 
گذار جشنواره تئاتر مرحوم جبار باغچه بان است، 
افزود: جشــنواره كنونى نگاهى بود كه از صد سال 
قبــل اتفاق افتاده و امروز همان اتفاق را گرامى مى 

داريم.
درويش نژاد با بيان اينكه قرار است بعد از اختتاميه 
دبيرخانه جشــنواره در همدان دائمى شود، گفت: 
دبيرخانه دائمى بايد در طول ســال كار كند، ورك 
شــاپ داشته باشــد، اجراى عمومى براى كودكان 
بگــذارد و در حوزه آموزش و همايش هاى حوزه 
كودك فعال باشــد. وى با بيان اينكه اين دبيرخانه 
بايد نمايــش هاى فاخر كــودك و نوجوان را در 
كشــورهاى ديگر اجرا كند، تصريح كرد: امســال 
13 كشــور در جشنواره حضور دارند، ضمن اينكه 
يكصد كشــور متقاضى شركت در جشنواره بودند 
كه همين جهشى براى تئاتر است. مديركل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى همدان با بيان اينكه سهم همدان 
از جشــنواره به عنوان ميزبان افزايش يافته است، 

گفت: امسال قرار است نشاط كودكانه افزايش يابد 
و شادابى جشــنواره به عنوان «بهار مهربانى» تمام 

كودكان و نوجوانان را دربرگيرد.
وى بــا تاكيد به اينكه مــا معتقد به توازن فرهنگى 
هســتيم، افزود: بر اين اساس رونمايى از پوستر را 
در يكى از مدارس حاشــيه شهر داشتيم تا كودكان 
اين منطقه نيز از شادى و رويدادهاى فرهنگى بهره 
مند شوند. درويش نژاد ضمن ابراز تاسف از رفتن 
جشــنواه فيلم از همدان گفت: رايزنى مى كنيم كه 
بعد از جشنواره تئاتر، جشنواره فيلم كوتاه و مستند 
كشورهاى اســالمى را در همدان داشته باشيم كه 
موافقت هاى اوليه گرفته شــده تــا همدان محل 
عرض اندام سينمايى كشورهاى اسالمى باشد. وى 
با بيان اينكه جشن صد ســالگى تئاتر دوم آذرماه 
برگزار مى شود، گفت: مراسم اختتاميه در مجتمع 

بوعلى ســينا و افتتاحيه در ســالن فردوسى است. 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان با بيان 
اينكه 62 گروه نمايشى در جشنواره بيست و پنجم 
اجرا خواهند داشت، گفت: 12 سالن درگير اجراى 

نمايش هستند.
وى با بيان اينكه امســال نهاد رياست جمهرى نيز 
درگير جشــنواره اســت، افزود: با توجه به شعار 
امسال جشنواره، نهاد رياست جمهورى نيز درگير 
جشنواره شــده زيرا اين مجموعه پذيرفته كه تئاتر 
كودك و نوجوان و شــاد كردن آن تاثيرگذارترين 
اثرى است كه به لحاظ روانشناختى بايد پاى كار آن 
باشد. درويش ن ژاد با بيان اينكه جشنواره با كمبود 
شــديد بودجه مواجه خواهد شــد، گفت: سطح 
جشنواره باالست و بر اين اساس نيازمند منابع مالى 

زياد است.

بو بر ين ز و
هــا  كارگاه  وووووووووووووووو 

نمايش خردساالن 
 كارگاه هــاى آموزشــى اين 

ش ش و ر
انتخاب كرده بود 

همزمان با جشــنواره برگز
مدرس از كشورهاى هلند،

 مد
اينكه
و نوج
كنيم
فيلم

عليرض
خبرنگ
جش

درويش نژاد:

ره  جشنوا ميزبانى  يزنى  ا ر ره   جشنوا ميزبانى  يزنى  ا ر  
مستند  و  كوتاه  مستند فيلم  و  كوتاه  فيلم 
نجام  ا اسالمى  نجام كشورهاى  ا اسالمى  كشورهاى 
شود شودمى  مى 

در جشنواره 25ام تئاتر كودك و نوجوان
 انجام شد

اجراى 2 تئاتر خيابانى با 
موضوع كودك و حقوق 
شهروندى همدان

 داور هيأت انتخاب تئاتر خيابانى بيســت و پنجمين 
جشنواره تئاتر كودك و نوجوان گفت: در اين بخش از 
ميان آثار معرفى شــده 2 اثر با موضوع كودك و حقوق 
شــهروندى و مابقى آثار با موضوعــات مختلف اجرا 

مى شود.
مهدى قلعه با بيان اينكه بخــش انتخاب آثار 9 نمايش 
خيابانى را براى اجرا در جشــنواره بيســت و پنجم به 
بخش مســابقه معرفى كرده است، افزود: داوران بخش 
خيابانــى در انتخاب آثار ســعى كردنــد نمايش هايى 
كه بيشــتر با موضوع كودكان همخوانى داشته باشد را 

برگزينند.
وى با بيان اينكه مالك انتخاب نمايش ها كيفيت اجراى 

آنها اســت، ادامه داد: اگر شــرايطى براى اجراى زنده 
نمايش ها فراهم شود، انتخاب آثار عادالنه تر شده و آثار 

با كيفيت ترى به جشنواره مى آيند.
قلعه از مهمترين مشــكالت در انتخــاب آثار خبابانى 
را ارســال آثار به صورت فيلم دانســت و اضافه كرد: 
ايــن رويداد بــزرگ با موفقيت ها و مشــكالتى همراه 
بوده و الزم اســت پس از پايان جشــنواره، خانه تئاتر 

آسيب شناسى كرده تا مشكالت رفع شود.
وى با بيان اينكه 25 ســال از عمر جشنواره بين المللى 
تئاتر كــودك و نوجوان در همدان مى گذرد، گفت: اين 
جشــنواره حامل پيام صلح، دوستى و احترام به حقوق 
كــودكان و ترويج آن به همه جهانيان اســت و تالش 
كرديــم در انتخاب آثار به اين مؤلفه ها توجه بيشــترى 

شود.

■ حضورمشاوران نوجوان در بيست و پنجمين جشنواره كودك و 
نوجوان بار ديگر بيانگر نگاه متمايز هادي فيض منش مدير اجرايي 
جشنواره به حمايت از ايده هاي خالقانه و پوياي اين مشاوران بود

جشنواره جشنواره 2525
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آغاز توزيع سود سهام عدالت از پنجشنبه گذشته
واريز يكجا به حساب مشموالن

 پرداخت ســود مشمولين ســهام عدالت مربوط به عملكرد سال 1396 شركتهاى 
سرمايه پذير، از پنجشنبه همزمان با ايام هفته وحدت و والدت پر بركت پيامبر عظيم 

الشأن اسالم و امام جعفر صادق (ع) آغاز شد.
ــه  ــموالنى ك ــه مش ــه ب ــن مرحل ــازى، در اي ــى س ــازمان خصوص ــل از س ــه نق ب
ــازمان  ــا تحــت پوشــش س ــى و ي ــام خمين ــداد حضــرت ام ــه ام مددجــوى كميت
بهزيســتى كشــور بــوده و از تخفيــف 50 درصــدى برخــوردار شــده اند مبلــغ 175 
هــزار تومــان ســود ســهام پرداخــت مى شــود. ايــن مبلــغ پرداختــى در يــك نوبــت 

WWW. بــه حســاب بانكــى مشــمولين كــه در ســامانه ســهام عدالــت بــه نشــانى
ــخصى  ــاب ش ــه حس ــا و ب ــور يكج ــه ط ــد ب ــالم نموده ان samanese.ir اع

همــان ســهامدار واريــز خواهــد شــد.
همچنين ســود سهام سال 1395 آن دســته از مشمولين كه شماره شباى بانكى معتبر 
خود را با تأخير به اين ســازمان اعالم نموده  اند و همچنين آن دسته از وراث قانونى 
مشموالن متوفى كه ناشى از تقسيم سهام فوت شدگان مشمول، واجد شرايط دريافت 
ســود شده اند و تقسيم ســهام آنان از طريق دفاتر پيشخوان دولت قطعى شده نيز در 

اين مرحله پرداخت مى شود.
در خاتمه اعالم مى دارد واريز ســود ســهام عدالت منحصراً به حساب بانكى همان 

سهامدار صورت مى گيرد و مشمولين مى بايستى كامًال هوشيار باشند كه اين سازمان 
از طريق هيچ شــخص يا واســطه و افرادى، از هيچ روشى از جمله تماس تلفنى يا 
ارسال پيامك يا ساير شيوه هاى ارتباطى تحت عناوين نيابت، نمايندگى يا كارگزارى 
با مشــمولين ارتباط برقرار نمى نمايد و اينگونــه ارتباطات داراى زمينه كالهبردارى 
يا ســودجويى بوده و مشمولين بايد نسبت به اين ارتباطات و تماس ها حساسيت و 
آگاهى داشته و از هر گونه در اختيار قرار دادن اطالعات مالى و بانكى و هويتى خود 
جداً اجتناب نمايند و در خصوص ســهام عدالت صرفًا به اطالعيه و اخبار رســمى 
 WWW.samanese.ir از طريق رســانه ملى و جرايد و ســايت اطالع رسانى

توجه كنند.

خبـر

دبير خانه كارگر استان همدان اعالم كرد:
«شناور بودن دستمزد» 
درخواست جامعه كارگرى

 دبير خانه كارگر استان همدان با بيان اينكه شناور بودن دستمزد 
خواست ما است، گفت: براساس قانون هر جا تورم باشد بايد حقوق 

كارگر نيز افزايش يابد اما هرگز اينگونه نبوده است.
چنگيز اصالنى در گردهمايى كارگرى اســتان همدان به مناســبت 
ســالروز تصويب قانون كار، با بيان اينكه جامعه كارگرى در كشور، 
13 ميليون و 500 هزار نفر هســتند كه در همــدان، 300 هزار نفر 
كارگر فعال است، افزود: قانون كارگرى در 203 ماده و 121 تبصره 
به تصويب رســيده است كه در كشــور به طور جامع و كامل اجرا 

نمى شود.
وى با بيان اينكه مديران دلسوز همانند دوران جبهه و جنگ نداريم، 
اگر بود شــرايط كشــور به اين منوال نبود، اظهار كــرد: در تمامى 
دســتگاه هاى دولتى در كشاورزى، اقتصادى، راه و ساختمان و حتى 
در جنگ و جبهه هاى حق عليه باطل افرادى از خانواده هاى كارگرى 

حضور داشته و دارند.
اصالنى با بيان اينكه 80 درصد نيروى كار زير خط فقر هستند، بيان 
كــرد: با افزايش دالر، مديران و بازاريان ســود مى برند اما كارگران 

تحت فشار هستند.
به گزارش ايسنا، وى با بيان اينكه نمايندگان ما در مجلس بايد پيگير 
مطالبات كارگرى باشــند، افزود: يك عده در دستگاه هاى دولتى و 
صاحبان ثروت كم كارى مى كنند كه در تمام اين موضوع، نيروى كار 

كشور پاى همه چيز ايستاده و با حداقل ها زندگى مى كند.
دبير خانه كارگر اســتان همدان با بيان اينكــه امنيت بايد ابتدا براى 
سرمايه گذار ســپس براى كارگر برقرار باشد، عنوان كرد: مشكالت 
اشــتغال باعث دلسردى جوانان از ادامه تحصيل شده و دانشگاه هاى 

ما با صندلى هاى خالى مواجه شده اند. 
ــا بيــان اينكــه تحريم هــا باعــث تقويــت پايه هــاى كارگــرى  وى ب
در ســطح كشــور شــده اســت، خاطرنشــان كــرد: تمامــى مهندســان 
بــا بيشــترين حقــوق، كمتريــن ابتــكار را دارنــد و بيشــترين 

زحمــت بــر عهــده كارگــران اســت.
ــع  ــرد: صناي ــوان ك ــه عن ــود در جامع ــرايط موج ــا ش ــى ب اصالن
نســاجى و لــوازم خانگــى در كشــور مــا نابــود شــده كــه در حــال 
حاضــر صنعــت خــودرو در حــال فعاليــت اســت و بــا ايــن وجــود 
بايــد ديــد چنــد درصــد از ايــن تجهيــزات ســاخت خــود كشــور 

اســت.
ــا  ــتيم ام ــق نيس ــاالرى مواف ــا كارگرس ــه ب ــر اينك ــد ب ــا تأكي وى ب
ــرد:  ــان ك ــود، بي ــه ش ــران توج ــوق كارگ ــه حق ــد ب ــل باي حداق
چنــد ســالى اســت كــه درگيــر ايــن فكــر هســتيم كــه بــا دشــمن 
بجنگيــم امــا از طرفــى بايــد روى پــاى خــود بايســتيم و از جنــگ 

ــم. بپرهيزي
دبيــر خانــه كارگــر اســتان همــدان بــا بيــان اينكــه همــدان اســتان 
ــار گردشــگرى، صنعتــى و كشــاورزى نيســت، تصريــح  تمــام عي
ــگاه  ــد دانش ــتيم باي ــدان هس ــگرى هم ــى گردش ــر مدع ــرد: اگ ك
گردشــگرى را تقويــت و ليــدر تربيــت كنيــم كــه ايــن كارهــا در 

ــود. ــام نمى ش ــدان انج هم
وى خاطرنشان كرد: برخى مدعى هستند كه همدان استانى كشاورزى 
اســت كه با وجود محصوالت شــاخص و پايه اى در اســتان، هنوز 

نتوانستيم كشاورزى تمام صنعتى را در استان وارد كنيم.
ــون كار مشــكل اجــرا دارد و دخــل  ــان اينكــه قان ــا بي ــى ب اصالن
ــام  ــاه تم ــرد: 4 م ــد ك ــد، تأكي ــم نمى خوان ــران باه و خــرج كارگ
ــوق  ــا حق ــرده ام ــدا ك ــش پي ــازار افزاي ــالم در ب ــه اق ــت هم قيم

ــدا نكــرده اســت. ــوان افزايــش پي ــچ عن ــه هي ــر ب كارگ
ــا اســت،  ــودن دســتمزد خواســت م ــان اينكــه شــناور ب ــا بي وى ب
ــا  ــور، بانك ه ــى در كش ــه سياس ــورت زلزل ــرد: در ص ــوان ك عن
پــول خــود را مى گيرنــد و كارى بــه مشــكالت كشــور نخواهنــد 
ــوق  ــد حق ــد باي ــورم باش ــا ت ــر ج ــون ه ــاس قان داشــت و براس

ــوده اســت. ــه نب ــا هرگــز اينگون ــد ام ــز افزايــش ياب كارگــر ني
وى تأكيــد كــرد: اعتقــاد داريــم در كشــور يــد واحــد هســتيم امــا 
در مســائل حقوقــى اين گونــه نيســتيم و همــواره افــرادى بيــش از 

ســايرين حقوق هــاى نجومــى را كاســب خواهنــد شــد.
اگــر  كــرد:  بيــان  كشــور  مســئوالن  بــه  خطــاب  اصالنــى 
ــه درد  ــاز نشــود، حواســتان ب مى خواهيــد كشــور ميــدان تاخت وت

ــد. ــه كني ــا توج ــه آنه ــد و ب ــردم باش م
ــا انقــالب و  ــد ب ــاى تعه ــه كارگــرى پ ــان اينكــه جامع ــا بي وى ب
رهبــرى خواهــد مانــد، عنــوان كــرد: مســئوالن كشــور يــا تــورم را 

ــد. ــا را افزايــش دهن ــا حقوق ه ــد و ي ــن بياورن پايي
وى تأكيــد كــرد: اميدواريــم اســتاندار جديــد را در حــوزه 
ــيار  ــا بس ــتان م ــور و اس ــه كش ــرا ك ــم چ ــگ ببيني ــرى پررن كارگ

توانمنــد اســت و قابليــت پيشــرفت دارد.

قيمت خريد تضمينى گندم1470تومان 
تعيين شد

 نرخ خريد تضمينى محصوالت كشــاورزى از ســوى شوراى 
اقتصاد اعالم و قيمت هركيلوگرم گندم با حدود 170 تومان افزايش 

نسبت به سال گذشته 1470 تومان تعيين شد.
به گزارش مهر، سرانجام بعد از حدود دوماه از گذشت سال زراعى 
جديد، نرخ خريد تضمينى محصوالت كشــاورزى از سوى شوراى 

اقتصاد اعالم  و قيمت گندم 1470 تومان تعيين شد. 
اين درحالى اســت كه نرخ پيشنهادى وزارت جهاد كشاورزى براى 
گندم حــدود 1700 تومان بود و توليدكننــدگان نيز معتقدند بودند 
قيمت اين كاال با توجه به شرايط تورمى نرخ هاى جديد حداقل بايد 
30  تا 35 درصد بيشتر از نرخ هاى سال گذشته باشد تا توليد كنندگان 

بتوانند در شرايط فعلى به توليد ادامه دهند. 

برگزارى "كافه كارآفرينى"در استان
ــى"  ــه كارآفرين ــزارى "كاف ــى از برگ ــس اداره  كارآفرين  رئي
و  جوانــان  بيــكارى  معضــل  كاهــش  گفــت:  و  داد  خبــر 
ــعه و  ــرو توس ــگاهى در گ ــالن دانش ــارغ التحصي ــوص ف بخص
ــود اكوسيســتم كارآفرينــى مــى باشــد در هميــن راســتا اداره  بهب
ــه سياســت  ــا توجــه ب ــاه اجتماعــى اســتان ب كل تعــاون، كارورف
ــا  ــى ب ــاد پاتوقهاي ــه ايج ــدام ب ــوع اق ــاى وزارت متب ــذارى ه گ

ــت. ــرده اس ــى" ك ــه كارآفرين ــوان "كاف عن
 عباس جعفرى هنرافزود: "كافه كارآفرينى" فضايى اســت كه گروه 
هاى مختلف اعم از سرمايه داران، كارآفرينان، صاحبان ايده ، مسئولين 
دولتى و... بــا يكديگر به تبادل اطالعات پرداخته و در جهت اجراى 

پروژه هاى كارى و نوآورانه با يكديگر همكارى مى كنند.
وى بيان كرد: راهبر هر كافه شخصيت حقيقى يا حقوقى غير دولتى، با 
سابقه برگزارى رويدادهاى كارآفرينى و كسب و كار است و مسئوليت 
برگزارى كافه، دعوت از گروه هاى مختلف مرتبط با كارآفرينى، تنظيم 

برنامه ها، تبليغ و برگزارى آنها است.
جعفرى هنر دربــاره اهداف برگزارى "كافــه كارآفرينى" گفت: اين 
طرح امكان برقرارى تعامالت اجتماعى بين كارآفرينان با كارآفرينان، 
كارآفرينان با دولت، كارآفرينان با ســرمايه گــذاران و كارآفرينان با 

دانشجويان را دارد.
وي افزود: ايجاد فضاى مناسب جهت ارتباط مراكز مشاوره و شتاب 
دهنده ها با صاحبان ايده، سرمايه گذاران، كارآفرينان و... نيز از مزاياي 

اين طرح است.
به گفته جعفري هنر، ايجاد فضاى ارتباطى مناســب بين صاحبان ايده، 
سرمايه گذاران، كارآفرينان و... از اهداف ديگر كافه كارآفريني است.

جعفري هنــر در پايان گفــت: فضايى كه در آن امكان شــكل گيرى 
شبكه هاى ســيال بين افكار مختلف براى خلق نوآورى وجود داشته 

باشد نيز با برگزاري طرح كافه كارآفريني ايجاد مي شود.

بيمه نامه نوين خودرو پرايد به شماره بيمه نامه 3003839 
شماره پالك 46ص 424 ايران -18 به شماره موتور 3177267 
به شماره موتور و شماره شاسي 1482288311827S به نام 

مرتضي عبدي به شماره ملي 3770161858 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي 
فوق العاده (نوبت اول) 

تاريخ انتشار: 97/9/3
شماره ثبت 608 و شناسه ملي 10820030828

و  نهاوند  فرهنگيان  اعتبار  تعاوني  شركت  مديره  هيأت  تصميم  به  بنا 
 15 ساعت  رأس  اول  نوبت  فوق العاده  عمومي  مجمع  جلسه  فيروزان 
عصر روز شنبه مورخ 97/9/24 در محل شركت تعاوني واقع در نهاوند، 
برگزار  نهاوند  فرهنگيان  مصرف  تعاوني  شركت  دوم  طبقه  كمربندي 
آيد  مي  عمل  به  دعوت  سهام  صاحبان  و  اعضاء  كليه  از  لذا  مي گردد 
رأس ساعت و روز مقرر در جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول 
حضور به هم رسانند و يا وكالي خود را طبق ماده 19 آيين نامه برگزاري 
مجامع عمومي مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معرفي نمايند.

دستور جلسه:
1-تصويب اساسنامه جديد شركت تعاوني منطبق با قانون بخش تعاون و 

قوانين بانك مركزي در 63 ماده و 36 تبصره 

شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان نهاوند و فيروزان 

عبدالحسين سياهوشي 
رئيس هيأت مديره شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان نهاوند و فيروزان

 گروه شهرستان- وزير جهاد كشاورزي، پنجشنبه گذشته 115 طرح و پروژه بخش كشاورزي را در مالير و نهاوند افتتاح كرد.
 اين پروژه ها با سرمايه گذاري حدود 230 ميليارد تومان و تسهيالت بانكي 19 ميليارد تومان موجب اشتغالزايي 588 نفر شده اند.

وزير جهاد كشاورزي 115 طرح
 استان همدان را افتتاح كرد

 كلنــگ زنى كارخانــه فرآورى 
قندوشكر 5 هزارتنى در نهاوند

كلنگ زنى پروژه كارخانه فرآورى چغندر 
قند سمبل مهرگان نهاوند با ظرفيت ايجاد 
اشتغال براى 250نفر و توليد72 هزار تن 
شكر ســفيد و اعتبار 200 ميليارد تومان 
و همچنين بازديــد از پروژه 82 هكتارى 
ثابت  (كالســيك  نوين  آبيارى  سيســتم 
زيرزمينــى) در اين شهرســتان، و افتتاح 
همزمــان 109 پروژه آبيــارى نوين را در 
ســطح 2200 هكتار به همراه پروژه 300
هكتارى شــبكه فرعى آبيارى و زهكشى 
در نهاوند از جمله برنامه هاى وزير جهاد 

كشاورزي در شهرستان نهاوند بود. 
محمود حجتى در آيين كلنگ زنى كارخانه 
قند و شــكر ســمبل مهــرگان گفت: با 
كلنگ زنى اين واحــد توليدى با ظرفيت 
توليد ســاالنه 72 هزارتن؛ بخش عمده اى 
از مشــكالت كشــاورزان چغندركار اين 
شهرستان و اســتان همدان مرتفع خواهد 

شد.
حجتى گفت: 2 ســال گذشــته در بحث 
تحويل چغندر در مناطق غرب و جنوب 
غرب مشكل داشــتيم، كه درحال حاضر 

هيچ مشكلى وجود ندارد.
وزيرجهاد كشاورزى با تاكيد بر اينكه در 
شهرســتان نهاوند زنجيره توليد در بخش 
كشــت چغندر تكميل مى شــود، گفت: 
دشــمنان ايران اســالمى همواره به دنبال 
ضربه زدن به ايران اســالمى هستند اما با 
مقاومت مردم و كشاورزان توطئه هاى آن 

ها بى اثر است.
حجتى درباره توزيــع كود هم اعالم كرد 
كه مشــكلى در اين مورد وجود ندارد و 
در بحث كود شــيميايى پتروشيمى ها به 
دنبال افزايش قيمــت بودند اما با مصوبه 
دولت مجبور به ارائه كود با همان قيمت 
قبلى شــدند و خوراك پتروشيمى ها نيز 
به همان قيمت ســابق در اختيارشان قرار 

گرفته است.
به گفته وزير جهاد كشاورزى با توجه به 
مشــكالت موجود؛ ذخاير كود كشور در 
اختيار كشــاورزان قرار گرفت و با توجه 
به مشــكالتى كه در تير و مرداد به وجود 
آمد اخاللى در جايگزينــى ذخاير ايجاد 
شد اما در حال حاضر كود در استان ها و 

شهرستان ها در حال توزيع است.
وى با بيان اينكه در بحث كودهاى خارجى 
نيز مشكلى وجود ندارد، گفت: كشور در 
حوزه توليد كود اوره خود كفا اســت و 
ســاليانه 4ونيم ميليون تن كود توليد مى 
شود كه 2تن و نيم آن مازاد مصرف كشور 
است و در اين خصوص نيز توليدكنندگان 
كود اوره بــا توجه به افزايش قيمت دالر 
ميل به صادرات بيشــتر داشتند كه از اين 

بابت عذرخواهى مى كنم.
 سياســت بخش توليد افزايش 

بهره ورى است
اســتاندار همدان هم در اين آيين گفت: 
سهم توليدات كشاورزى استان همدان در 
كشور 4 ونيم درصد است كه در كشور 5
ونيم ميليون تــن محصوالت باغى توليد، 

مى شود. 
سيدســعيد شــاهرخى گفــت: در بحث 
آبيارى نوين نيز 85 درصد اراضى مستعد 
كشــاورزى در اســتان همدان كه قابليت 
اجرا داشــته نيــز به اين سيســتم مجهز 

شده اند.
اســتاندار همدان در ادامه بــا بيان اينكه 
در حوزه توليدات كشــاورزى بر اساس 
سياســت توليد به دنبال افزايش بهره ورى 
هســتيم و اين كلنگ زنى پروژه كارخانه 
قند هم بر همين مبنا است كه پيگيرى هاى 
نماينده مردم نهاوند در مجلس و فرماندار 
نهاوند هم در به نتيجه رساندن پروژه هاى 

عمرانى و توليدى تاكيد كرد.
شــاهرخى بابيــان اينكــه اقــدام بزرگ 
امروز در اشــتغالزايى با همكارى بخش 
گفت:  تقديراســت،  قابــل  خصوصــى 
اســتاندارى براى توسعه نهاوند پيش قدم 
است و خوشــحالم كه اولين سفر كارى 
ام در دور جديــد مديريــت اســتان؛ به 

شهرستان نهاوند است.
79 هزار هكتار اراضى كشاورزى 

در نهاوند
 فرمانــدار نهاوند نيز گفت: شهرســتان 
اراضى  نهاونــد داراى 80 هزار هكتــار 
مســتعد كشاورزى با 115 قنات و آبدهى 

يك هزار و 100 ليتر است.
مرادناصــرى با اشــاره به اينكــه نهاوند 
داراى يــك هــزار و 184 حلقه چاه آب 
عميق اســت كه 813 حلقه آن در بخش 
كشاورزى استفاده مى شود، گفت: ميزان 
بارش باران در شهرســتان نهاوند در سال 
زراعى جارى 87 ميلى متر بوده كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل شاهد افزايش 85

درصدى بوده است.
وى عنوان كرد: شهرســتان نهاوند داراى 
يــك هزار و 39 كيلومتر نهر كشــاورزى 
اســت كه از بعد از انقــالب تا كنون تنها 
209 كيلومتر آن كانال كشــى شده و 809

كيلومتر آن باقيمانده كه اميدواريم در اين 
خصوص تدبيرى اتخاذ شود.

 افتتاح كارخانه قند 3سال ديگر
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اســالمى هــم در ايــن آيين گفــت: بر 
اساس گفته ســرمايه گذاران اين پروژه، 
كارخانه قند و شــكر تا 3سال آينده اماده 

بهره بردارى خواهد شد. 
حســن بهرام نيا گفت: اين پروژه نقش به 
ســزايى در حفظ دسترنج كشاورزان دارد 
چراكه در ســال هاى گذشــته كشاورزان 
چغندر كار بابت پرداخت هزينه حمل بار 
به اســتان هاى دور،  وجود واسطه گر و 

سوخت شدن زمان، متضرر مى شدند.
وي با اشاره با اينكه اين پروژه براى 250
نفر اشــتغال مستقيم ايجاد مى كند، گفت: 
اميدواريم اين مهم موجب شود تا بخشى 

از اشتغال شهرستان تامين شود.
بهرام نيــا در پايان از آغــاز بكار عمليات 
پروژه سد گرين و چندين پروژه عمرانى 
ديگر خبر داد و گفت: عمليات ســاخت 
اين پــروژه فعــال و كارگاه آن در حال 

تجهيز است.

4 واحد صنعتى كشمش پاك كنى 
درمالير افتتاح شد

 محمــود حجتي به همراه رئيس ســازمان 
جهادكشاورزي اســتان و نمايندگان مردم 
مالير در مجلس شــوراي اســالمي چهار 
واحد صنعتى كشمش پاك كنى با اعتبار 65

ميليــارد و 150 ميليون ريال و طرح آبياري 
نوين آورزمان بخش ســامن در شهرستان 

مالير را افتتاح كردند. 
وزيــر جهــاد كشــاورزي هنــگام افتتاح 
پروژه هاي شهرستان مالير با بيان اينكه ايجاد 
زنجيره توليد در كنار توليد منجر به توسعه 
پايدار در كشاورزي مي شود، گفت: اجراي 
ايــن روش باعث جلوگيــري از مهاجرت 
بي رويه و حاشيه نشــيني و همچنين باعث 

اشتغال پايدار و ارزش افزوده مي شود.
حجتــي ادامه داد: اگر ما بــه دنبال كاهش 
و جلوگيرى از مهاجرت و  حاشيه نشــينى 
هستيم مهمترين راهكار آن توسعه زنجيره 

توليد است.
وي افزود: هدف وزارت جهاد اين است كه 
ارزش افزوده حاصل از فروش محصوالت 
خام كشــاورزى هر منطقه در همان منطقه 
استفاده شــود كه توسعه منطقه را  به دنبال 
خواهد داشت. حجتى با اشاره به اينكه توجه 
به خدمات پيش و پس از توليد  مانند صنايع 
غذايى، بســته بندى، سردخانه اى و حمل و 
نقل مناســب محصول بايد در خود منطقه 
مورد توجه قرار گيرد ابراز كرد: قطب هايى 
از نظر اقتصادى و جمعيتى در كشــور ما به 
ناحق ايجاد شــده كه منابع و سرمايه هاى 
كشــور را به خود جذب مى كند كه مسائل 
امنيتى و مشــكالتى را ايجاد كرده  و الزم 

است براى آنها برنامه داشته باشيم.
وزيــر جهاد  كشــاورزى افــزود: در كنار 
ســرمايه  هايى مثل انگور و كشمش و غيره 
كه در منطقه وجود دارد اگر بتوانيم سرمايه 
گذارى هايى چون صنايع بسته بندى، تبديلى 
و غيره ايجاد كنيم  فعاليت و خدمات جديد 

نيز ايجاد خواهد شد.
وى با اشاره به اينكه زمانى كه توليد افزايش 
مى يابد قطعــا تعداد بازارها نيز افزايش پيدا 
مى كند و بايد خدمات جديد ايجاد شــود، 
گفــت: اگر نتوانيم هم پاى رشــد توليد و 
افزايش بازارها  خدمات ايجاد كنيم مسائل و  

مشكالت فراوانى به دنبال  دارد.
حجتي با بيان اينكه با اقداماتي كه در زمينه 
طرح فراز انجام شد، شاهد افزايش 3 برابري 
حجم توليد و باال رفتن كيفيت شديم، افزود: 
در 2 هزار هكتار از باغات مالير طرح فراز 
اجرا شده كه با توجه به ظرفيت شهرستان در 

توليد انگور بايد بيشتر شود.
وي با اشاره به اينكه ما به سرمايه هاي آبا و 
اجدادي مان كه قنوات است، جفا كرده ايم، 
گفت: حفر چاه هــا در حريم قنوات باعث 
ضربه زدن به سفره هاي آب زيرزميني شده 
است.حجتي افزود:  در زمينه خريد تضميني 
گندم كه يكــي از دغدغه هاي ما بوده و به 
دنبال حل اين موضوع هستيم، مشكل اين 
است كه قيمت  تضميني گندم به يارانه نان 
گره خورده و آن هــم به محدوديت منابع 
دولتي مربوط مي شــود و باعث نارضايتي 

كشاورزان شده است.
 مالير قطب توليد انگور است

رئيس جهادكشاورزي استان همدان هم در 

هنگام افتتاح پروژه ها با اشاره به اينكه مالير 
يكي از قطب هاي توليد انگور در كشــور 
اســت، گفت: از سهم 30 درصد كشور در 
صادرات كشــمش، 20 درصد آن متعلق به 
مالير بوده است و مالير در سال 97، 40 تن 

كشمش توليد و صادر كرده است.
منصور رضواني جــالل با تأكيد بر اينكه به 
دنبال ارتقاي كيفيت و كميت انگور هستيم، 
بيان كرد: در اين زمينه بايد ترويج و آموزش 
باغداران و بهســازي باغ ها و اجراي آبياري 
نوين و طرح فــراز با جديت تمام پيگيري 
شــود. وي در ادامــه افزود: از ســال 95 
تالش هايي در زمينه ثبت جهاني انگور مالير 
در فائو انجام گرفته كه به زودي شاهد تحقق 

اين هدف در مالير خواهيم بود.
نماينده مردم مالير در مجلس نيز با اشاره به 
اينكه روش هاي كاشت، داشت و برداشت 
در باغداري به صورت كامًال ســنتي اجرا 
مي شود، گفت: بايد به دنبال ايجاد تحول در 

روش باغداري باشيم.
محمد كاظمي افزود:  عدم هماهنگي سيستم 
بانكداري و سيستم توليد مشكالتي را بر سر 
راه كشاورزان و سيستم باغداري صنعتي به 

وجود آورده است. 
كاظمي خواســتار تشــكيل كارگروه ويژه 
در وزارت جهادكشــاورزي جهــت رفع 
مشكالت باغداران و تســهيالت دريافتي 

آنها شد.
احد آزاديخــواه، نماينده مــردم مالير در 
مجلــس به مشــكالت تهيه كــود و پودر 
كربنات اشاره كرد و خواستار تعامل بيشتر 
بين وزارت جهاد و نيرو براي رفع مشــكل 

كم آبي شد.
وي با اشاره به اينكه دولت در بخش قنوات 
كوتاهي كرده اســت، گفت: سرمايه گذاري 
در بخش قنوات، اليروبي و لوله گذاري آن 
باعث صرفه جويي در مصرف آب مي شود.

واحد صنعتى كشــمش پاك كنــى «امين 
معراجى فر» بــا اعتبار 17 ميليــارد و 150 
ميليــون ريــال افتتاح شــد. واحد صنعتى 
كشــمش پاك كنــى «جالل ســبزيانى» با 
اعتبــار 22 ميليارد و 500 ميليــون ريال با 
اشــتغالزايى 10 نفر و ظرفيت توليد 2 هزار 
تن در ســال، واحد صنعتى «رضا نصيرى» 
با ميزان ســرمايه گذارى 12 ميليارد ريال و 
ظرفيت توليد هزار تن با اشتغالزايى 15 تن 
در شهرك صنعتى ســهند به طور همزمان 
افتتاح شدند. عالوه بر اين يك واحد صنعتى 
كشمش پاك كنى «مجيد زهره وند» با اعتبار 
13 ميليارد و 500 ميليون ريال و اشتغالزايي 
براي 11 نفر در شهرك صنعتى شوشاب به 

طور همزمان به بهره دارى رسيد.
طرح آبياري نوين آورزمان بخش ســامن 
نيز بــه نمايندگي از 2 هزار و 200 هكتار 
در مالير به دســت وزير جهاد كشاورزي 
به بهره برداري رسيد. الگوي كشت طرح 
51 هكتاري با سيســتم آبيــاري نوين بر 
پايــه كلزا، يونجه و گندم مي باشــد كه با 
اعتبــاري بالغ بر 139 ميليون تومان اعتبار 
دولتــي و 120 ميليون تومان  آورده نقدي 
صورت گرفتــه و هــدف از اجراي اين 
طرح صرفه جويي در مصرف و جلوگيري 
از هدر رفتن آب در مسير انتقال و توزيع 
و افزايــش كيفيــت و كميت محصوالت 

كشاورزي مي باشد.

توزيع 2 هزار حلقه الستيك 
براي تاكسيرانان همدان

 رئيس سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى همدان 
گفت: 2 هزار حلقه الســتيك بين تاكســيرانان همدان با قيمت دولتى 

توزيع شد.
محمد پوروخشــورى بيــان كرد: با توجه بــه افزايش قيمت قطعات 
خودرو به ويژه الستيك براى خودروهاى فعال درون شهرى، رايزنى ها 

الزم براى دريافت حواله الستيك انجام شد.
وى به فارس گفت: با همكارى اتحاديه تاكســى داران همدان 2 هزار 

حلقه الستيك بين تاكسيرانان با قيمت دولتى توزيع شده است.
رئيس ســازمان مديريت حمل و نقل بار و مســافر شهردارى همدان 
بيان كرد: براى رانندگان اتوبوس داخلى شــهرى بخش خصوصى نيز 
درخواســت دريافت 200 حلقه الستيك را ارائه داديم كه در فاز اول 
حدود 30 حلقه اختصاص يافته و در فازهاى بعدى توزيع الســتيك 

انجام مى شود.
پوروخشــورى گفت: براى اختصاص الستيك به بخش حمل و نقل 
بارى و خودروهاى سنگين كه از شهردارى مجوز مى گيرند نيز رايزنى 
انجام شــده و به محض دريافت حواله ها بيــن رانندگان فعال توزيع 

مى شود.
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آگهي حصر وراثت
آقاي محمد اصفهاني داراى شــماره شناســنامه  303 به شرح دادخواست 
كالسه 97018/ح111 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان عزت اله اصفهاني به شماره شناسنامه  9488 در 
تاريخ 96/9/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر است به: 1- مومنه زارعي فرزند سعادت قلي به شماره 
شناسنامه 283 متولد 1330 همسر متوفي 2- محمد اصفهاني فرزند عزت اله 
به شماره شناسنامه 303 متولد1359 فرزند متوفي 3-فاطمه اصفهاني فرزند 
عزت اله به شماره شناسنامه 322 متولد1348 فرزند متوفي 4-رويا اصفهاني 
فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 13393 متولد1349 فرزند متوفي 5-فهيمه 
اصفهاني فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 14856 متولد1358 فرزند متوفي 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از 
تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 300)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تويسركان

آگهي ابالغ اخطاريه ماده 78 پرونده كالسه 9600186
آقاي محمد سلگي بدينوسيله به شــماره به عنوان ضامن قرارداد تسهيالت 
داخلي مربوط به اكبر ظفري به شماره 562652730 اعالم مي گردد ششدانگ 
پالك 542 فرعي از 3771 اصلي بخش 1 نهاوند و مازاد اول ششــدانگ پالك 
367 فرعي از 4091 اصلي بخش يك نهاوند متعلق به شما در قبال طلب بانك 
كشاورزي به انضمام حقوق دولتي متعلقه بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 
آيين نامه اجرا مراتب به شما اخطار مي شــود ضمناً هر گونه نقل و انتقالى از 
طرف شما نسبت به مورد بازداشــت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمي شود.

(م الف 168)
محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

نمره قبولى فدراسيون تيروكمان به همدان
 رئيــس هيات تيراندازى  با كمان اســتان همدان گفت: فدراســيون 
تيراندازى  با كمان بارها بــه ميزبانى هاى همدان از رويدادهاى مختلف 

نمره قبولى داده است.
حميدرضا يارى در گفت وگو با فارس با اشــاره به ميزبانى از المپياد 
نخبگان اظهار كرد: با توجه بــه ميزبانى  همدان از اردوهاى تيم ملى 
و ميزبانى هاى مهم كشورى، فدراســيون به هيات تيراندازى  با كمان 
استان همدان اعتماد كرده و ميزبانى بزرگ المپياد نخبگان را به استان 

واگذار كرد.
وى تصريح كرد: مسابقات المپياد استعدادهاى برتر ورزشى داخل سالن 
در رشــته تيراندازى  با كمان با حضور 245 مربى، سرپرست و تيرانداز 
در مسافت 18 متر در رشته هاى ريكرو و كامپوند و در دو بخش آقايان 
و بانوان از اول تا چهارم آذرماه در ســالن 6 هزار نفرى انقالب برگزار 

مى شود.
رئيس هيات تيراندازى  با كمان استان همدان افزود: هر استانى مى تواند 
در هر رشــته با چهار كماندار در اين مسابقات حضور يابد، ضمن اينكه 

مسابقات به صورت انفرادى و تيمى برگزار خواهد شد.

وى با اشــاره به تالش همدان براى ميزبانى از اين مســابقات گفت: از 
هفته هــاى قبل تالش خود را انجام داده ايم تا به بهترين شــكل ممكن 

ميزبان شايسته اى در اين مسابقات باشيم.
يارى با اشاره به روند رو به رشد رشته تيراندازى  با كمان استان همدان 
بيان كرد: هيات در ارزيابى هاى فدراســيون و اداره كل ورزش و جوانان 

استان در رتبه هاى برتر قرار دارد.
وى با بيان اينكه در صف برترين هاى كشور قرار گرفته ايم، گفت: استقبال 
ورزشكاران از تيراندازى باكمان چشمگير بوده و با قاطعيت مى توان گفت 

كه اين استان در اين رشته حرف هاى زيادى براى گفتن دارد.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

واكنش جالب رئيس هيات فوتبال همدان:
چرا منتقدان پايتخت نشين از سرنوشت 

نفت و راه آهن چيزى نمى گويند؟
 رئيس هيات فوتبال استان همدان پيرامون حرف  و حديث هايى 
كه اخيرا و براى چندمين بــار پيرامون انتقال پاس به همدان مطرح 

شده، واكنش نشان داد.
عباس صوفى اظهار كرد: پاس در همدان از هر لحاظ مورد حمايت 
بوده و خوشــبختانه اســتاندار جديد همچون محمدناصر نيكبخت 
نگاهــى فوتبالى و ويژه به پاس دارد و اطمينــان دارم كه اوضاع از 

اين هم بهتر خواهد شد.
وى در گفت وگو با فارس خاطرنشــان كــرد: آقايانى كه در تهران 
همواره دنبال اين هستند تا پاس و انتقالش به همدان را كارى بيهوده 
تلقى كنند، چرا اين روزها روزه ســكوت گرفته اند و حرفى درباره 

سرنوشت تلخ بقيه تيم ها بر زبان نمى آورند؟
رئيس هيات فوتبال اســتان همدان ادامه داد: چرا اين روزها منتقدان 
گرامــى از نفت و راه آهــن حرفى نمى زنند؟ مگــر نفت و راه آهن 
تيم هاى ريشــه دار اين مملكت نبوده و نيستند؟ در تهران به چه روز 

افتادند؟
ــدم  ــال 86 در صــورت ع ــه س ــم ك ــه مى داني ــرد: هم ــان ك وى بي
ــه اســتان همــدان، ايــن تيــم منحــل مى شــد و در  انتقــال پــاس ب
ــد.  ــه دار ش ــم ريش ــن تي ــدن اي ــع از منحــل ش ــدان مان ــع هم واق
حداقــل ايــن اســت كــه پــاس امــروز در همــدان ســرپا ايســتاده 
ــبه  ــه يك ش ــه اينك ــت ن ــتان اس ــئوالن اس ــت مس ــورد حماي و م

ــود شــود. ناب
صوفى در ادامه با اشــاره به نتايج درخشــان پاس در هفته هاى اخير 
ليگ دسته دوم فوتبال باشگاه هاى كشور عنوان كرد: با اينكه تيم بنا به 
داليلى خيلى دير بسته شد اما با هدايت احمد جمشيديان نتايج بسيار 
خوبى در چند هفته اخير گرفته و سه برترى پياپى در ليگ دسته دوم 
فوتبال نشان از اين دارد كه هم پاس امسال و هم احمد جمشيديان به 

عنوان سرمربى جوان تيم چه ظرفيت ايده آلى دارند.
ــده،  ــم صــد درصــد پرداخــت نش ــات تي ــرد: مطالب ــد ك وى تاكي
امــا دنبــال ايــن هســتيم تــا تيــم از لحــاظ مالــى مشــكل خاصــى 

ــد خــوب خــود ادامــه دهــد. ــه هميــن رون نداشــته باشــد و ب
رئيــس هيــات فوتبــال اســتان همــدان بــا بيــان اينكــه مديرعامــل 
جديــد تيــم هــم بــه شــدت پيگيــر اوضــاع اســت و مســووالن هــم 
ــد، گفــت: از زحمــات محمدناصــر  ــاس دارن ــه پ ــژه ب نگاهــى وي
نيكبخــت اســتاندار ســابق همــدان بــراى حمايــت از پــاس 
ــت  ــم تحــت هداي ــم مشــكالت تي ــم و اميدواري ــى مى كني قدردان
احمــد جمشــيديان بــا روى كار آمــدن سيدســعيد شــاهرخى 
اســتاندار جديــد همــدان و نــگاه حمايتــى و دلســوزانه او خيلــى 

ــود. ــع ش زود رف
ــه  ــدان در چارچــوب هفت ــاس هم ــال پ ــم فوتب ــى اســت؛ تي گفتن
ــا نتيجــه دو  دهــم ليــگ دســته دوم فوتبــال باشــگاه هاى كشــور ب
بــر صفــر ميهمــان خــود پرســپوليس گنــاوه را از ميــان برداشــت.

كاپيتان بومى پاس قطع همكارى كرد
 ميثــم زمانى كاپيتان بومى و فصل جارى پــاس با اين تيم قطع 

همكارى كرد.
ســرمربى تيم پاس همدان در مصاحبه با ايرنا، گفت: زمانى با توافق 

صورت گرفته با باشگاه پاس از اين تيم جدا شد.
احمد جمشــيديان افزود: وى از بازيكنان مســتعد همدانى است و 
اميــدوارم در ادامه فعاليــت فوتبالى خود در ســاير تيم هاى مورد 

پيشنهاد موفق باشد.
وى اضافــه كرد: تيم پاس هم اكنــون دغدغه فنى ندارد و با تمرين 

مستمر سعى داريم تا نيم فصل حداكثر امتياز الزم را كسب كنيم.
جمشــيديان خاطرنشان كرد: هدف ما در ليگ دسته 2 فوتبال كشور 
كســب نتايج مطلوب است و براى اين مهم نياز به حمايت مسئوالن 

داريم.
ــت  ــر مســئوالن حماي ــن اگ ــرد: همچني ــه ك ــاس اضاف ســرمربى پ
ــد بازيكــن  ــا جــذب چن ــم فصــل ب ــند، در ني ــته باش الزم را داش
خــوب مــى توانيــم شــروع بهتــرى در نيــم فصــل دوم بــازى هــا 

داشــته باشــيم.
تيم پاس در ســه بازى اخير خود با كسب پيروزى هاى ارزشمند به 

صدر جدول رده بندى گروه ب ليگ 2 نزديك شده است.

پيگيرى ها جواب داد
12 آذرماه، مراسم تجليل از مدال آوران 

بازى هاى پارآسيايى
 مديــركل ورزش و جوانــان 
مراسم  برگزارى  از  همدان  استان 
بازى هاى  مــدال آوران  از  تجليل 
پارآسيايى 2018 در روز دوازدهم 
آذرمــاه همزمان بــا روز جهانى 

معلوالن خبر داد.
منعم  رسول  فارس،  گزارش  به 
تقدير  با  خبرنــگاران  جمع  در 
از تالش هــاى ورزشــكاران و 

مربيان اعزامى به بازى هاى پاراآســيايى جاكارتا اظهار كرد: در 
مسابقات پارآســيايى 2018 جاكارتا جهش بسيار خيره كننده اى 
نســبت به دوره قبل اين مســابقات در ســال 2014 داشتيم و 
ورزشــكاران استان توانستند صاحب سه مدال طال و يك مدال 

شوند. نقره 
وى عنوان كرد: قرار بود پس از پايان مســابقات پارآســيايى مراسم 
تجليل از مدال آوران را برگزار كنيم كه به دليل تقارن با ايام عزادارى 
مــاه محرم و صفر اين زمان به بعد از ايــن ايام موكول و در نهايت 
تصميم بر آن شــد تا اين مراســم همزمان بــا روز جهانى معلوالن 

برگزار شود.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان خاطرنشان كرد: براساس 
برنامــه مدنظر دوازدهم آذرماه طى مراســمى باشــكوه از قهرمانان 
مدال آور همدانى در بازى هاى پارآســيايى تجليل خواهد شــد و به 
نحو شايســته اى از زحمات ورزشــكاران و مربيان اعزامى قدردانى 

خواهيم كرد.
وى با بيان اينكه مانند مدال آوران بازى هاى آســيايى از مدال آوران 
پاراســيايى نيز تجليل مى شــود، تصريــح كرد:  ورزشــكاران ما با 
غيرت، شــجاعت و حماسه آفرينى ثابت كردند كه معلوليت در ذهن 

انسان هايى است كه نمى توانند از توانايى هاى خود بهره مند شوند.

 نام «ســيده معصومه حســينى» را حاال 
بايــد در صف مفاخــر ورزش همدان قرار 
داد، ورزشكارى كه امسال هم در مسابقات 
قهرمانى آســيا و هم در مسابقات قهرمانى 
پومســه جهان بــه عناوين و نشــان هاى 

رنگارنگى دست يافته است.
همين چند ماه پيش مســابقات تكواندوى 
پومسه قهرمانى 2018 آسيا در سالن «پوتوا» 
شهر هوشــيمينه به ميزبانى كشــور ويتنام 
برگزار شــد و در آن سيده معصومه حسينى 
بانوى تكواندوكار اســتان در بخش پومسه 

تيمى موفق به كسب مدال طال شد.
در آن رقابت ها، تيم ملى پومسه كشورمان در 
دو گروه مردان و زنان با كسب چهار مدال 
طال، دو نقره و هفت برنز نايب قهرمان آسيا 

شده بود.
نكتــه اينكــه در بخــش مــردان مهــدى 
صمديان تبار از همــدان به عنوان مربى تيم 
ملى پومسه در آن بازى ها حضور داشت تا 
ثابت شود پومســه همدان از ظرفيت بسيار 
بااليى برخوردار اســت و مى تواند روزهاى 

درخشان ترى هم در پيش داشته باشد.
ايــن امــا پايــان كار نبــود. هفتــه پيش 
سيده معصومه حســينى تكواندوكار ارزنده 
استان در معيت تيم پومســه سه نفره زنان، 
قهرمان جهان شد، او همراه با آتوسا فرهمند 
و ســونا رزاقى در قالب تيم پومسه سه نفره 
زنان كشورمان خوش رنگ  ترين مدال جهان 
را به گــردن آويخت تا روزهاى خوبش در 

سال 97 تداوم داشته باشد.
به گــزارش فارس، اين دوره از مســابقات 
قهرمانى پومســه جهان با حضور يك هزار 
و 274 پومســه رو از 54 كشور در ورزشگاه 
«تيانمو» چين تايپه برگزار شــد كه در پايان 
رقابت هاى تيمى رده ســنى 31 تا 40 سال 
گــروه زنان، تيم پومســه ســه نفره ايران با 
تركيب آتوسا فرهمند، سيده معصومه حسينى 
و سونا رزاقى باالتر از كره جنوبى، فرانسه و 

فنالند بر سكوى قهرمانى ايستاد.
همچنين در اين رقابت ها تيم دونفره ايران با 
تركيب فروزان و حسينى و در رده سنى 31

تا 40 ســال قهرمان شد تا ورزشكار ارزنده 
اســتان دومين نشــان طالى خــود در اين 

رويداد را هم به دست بياورد.
با اين اوصاف و با حضــور تكواندئكارى 

چون حسينى و مربيانى چون صمديان تبار، 
پومسه را بايد در صف ورزش هاى پرافتخار 
همدان قــرار داد كه بيش از اين ها مى تواند 
موفق باشــد و در ميادين مهــم بين المللى 

بدرخشد.
سيده معصومه حســينى با بيان اينكه سطح 
مسابقات جهانى بسيار باال بود، گفت: طبيعى 
است كه سطح مسابقات جهانى باال باشد و 
همه خوب هاى جهان در آن حضور داشــته 

باشند، پس كار، كار راحتى نبود.
وى عنوان كرد: ما چندماه پيش در مسابقات 
قهرمانى آســيا شــركت كرديم كه آنجا نيز 
ســطح رقابت ها باال و رقباى ما به  خصوص 
حريفان شــرق آســيايى با قدرت تمام در 

ويتنام حاضر شدند.
پومسه رو تيم ملى كشــورمان با بيان اينكه 
قهرمانى در دنيا لذت خاصى دارد، تصريح 
كرد: حاال و در مســابقات جهانى، عالوه بر 
تيم هاى خوب شــرق آســيا كشــورهاى 
قدرتمنــد اروپايى هم حضور داشــتند و 

رقابت هاى حساسى را شاهد بوديم.
حســينى خاطرنشــان كرد: با تالش ديگر 
پومســه روهاى تيم ملى موفق به كسب اين 
عناوين شديم و خوشــحالم كه با پشتكار 
اين قهرمانى را كســب و براى كشــورمان 

افتخارآفرينى كرديم.
رئيس هيات تكواندو اســتان همدان هم با 
اشــاره به موفقيت هاى حســينى در ميادين 
مهم بين المللى گفت: پومسه در همدان طى 
سال هاى اخير پيشرفت هاى زيادى داشته و 
در حال حاضر پومســه روهاى همدانى در 

آسيا و جهان حرف براى گفتن دارند.
احســان قنبرى بيان كرد: هيــات تكواندو 
همدان در رشته پومسه جزو چند استان برتر 
كشور محسوب مى  شــود و به همين دليل 
مربيان ظرف چند سال اخير براى شناسايى و 
پرورش استعدادها برنامه هاى مناسبى تدارك 

ديدند كه نتايجش را مشاهده مى كنيم.
وى بــا بيــان اينكه در رشــته پومســه از 
قهرمانان آسيايى و جهانى برخوردار هستيم، 
اظهار كرد: مهــدى صمديان مربى تيم ملى 
كشورمان با افكارى بسيار اميدوارانه توانسته 
اين مســير  را روشن تر از قبل هموار كند و 
از افراد تاثيرگذار در پومســه استان و كشور 

باشد.

رئيس هيات تكوانــدو همدان با بيان اينكه 
ميزبانى از مســابقات ســال گذشته قهرمان 
كشورى پومسه مورد تقدير فدراسيون قرار 
گرفت، عنوان كرد: حضور مســتمر داوران 
ما در ليگ هاى معتبر كشــورى و مسابقات 
بين المللى نشان از ديگر موفقيت هاى ما در 

اين عرصه است .

3 ديدار دوستانه براى 
حريف ايران 
در جام ملت ها

 حريف ايران در مرحله گروهى جام 
ملت هاى آسيا تا آغاز اين رقابت بزرگ 
سه ديدار دوســتانه ديگر برگزار خواهد 

كرد.
به  گزارش  ايســنا، تيم   ملى فوتبال عراق 
يكى از حريفان ايران در مرحله گروهى 
جام ملت هاى آسيا 2019 امارات است. 
اين تيــم در هفته هاى اخيــر ديدارهاى 
دوستانه بسيار خوبى برگزار كرده و برابر 
تيم هايى مثل آرژانتين، بوليوى و عربستان 

به ميدان رفته است.
اخبار العراق نوشت كه قرار است تيم   ملى 
فوتبال عراق تا آغاز جام ملت هاى آسيا 
سه ديدار دوستانه ديگر برگزار كند كه دو 
ديدار آنها برابر فلسطين و چين خواهد 
بود اما ديدار سوم هنوز مشخص نيست. 
عراقى ها چند روز قبل از جام ملت هاى 
آسيا مى خواهند با يك تيم خوب ديگر 
بازى كنند ولى هنــوز با تيمى به توافق 

نرسيده اند.

رئال با 90 ميليون پوند 
به دنبال شكار دو ستاره 

ليگ جزيره
 رئال مادريد بــراى جذب ماركوس 
راشــفورد و كريســتين اريكسن حاضر 

است كه 90 ميليون پوند پرداخت كند.
به گزارش ايســنا ، رئال مادريد در فصل 
جارى نتوانســته عملكرد خوبى از خود 
نشان دهد و به همين خاطر هم لوپتگى 
را اخراج كرد. رئال به نظر مى رسد كه در 
فصل جابجايى زمستانى تغييراتى خواهد 
داشت و به دنبال جذب بازيكنان بزرگ 
است.روزنامه ســان انگليس نوشت كه 
رئال با 90 ميليون پوند به دنبال جذب دو 
ستاره ليگ جزيره است.كهكشانى ها براى 
راشــفورد 50 ميليون و براى كريستين 
اريكسن هافبك دانماركى تاتنهام هم 40

ميليون پوند در نظر گرفته اند و مى خواهند 
اين دو ستاره ليگ جزيره را جذب كنند.
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حسينى، نامى قابل احترام در ورزش

پومسه و نمايشى كه 
پر از موفقيت است

11 سنگنورد همدانى عازم المپياد كشورى شدند
 رئيس هيات كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى همدان گفت: 11 سنگنورد مستعد اين 
استان در 2 بخش پسران و دختران رده سنى نوجوانان عازم المپياد استعدادهاى برتر كشور 
شــدند. عليرضا گوهرى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت: رقابت هاى بخش بانوان از 
فردا به ميزبانى كرمان آغاز مى شــود و تيم همدان متشكل از چهار سنگنورد مستعد راهى 
اين مسابقات شد. وى بيان كرد: تركيب تيم بانوان در اين مسابقات را سايه ابراهيمى، صبا 

شمخانى، آوا كيانى نور و نيره حداد همدانى به سرپرستى پروانه ردايى تشكيل مى دهد.
گوهرى افزود: بخش پسران نيز از فردا به ميزبانى زنجان برگزار مى شود و تيم همدان با 7 

سنگنورد عازم اين مسابقات شده است.
وى خاطرنشان كرد: اميرحســين بيات، سيدآرسام فخارى، ياشار صفادوست، سپهر بندى 
همدانى، محمد امين صورى، اميرحسين كرمى و ابوالفضل مظفرى در تركيب تيم منتخب 
همدان قرار دارند.رئيس هيات كوهنوردى و صعودهاى ورزشى همدان يادآور شد: سيدعلى 

فخارى به عنوان مربى و غالمرضا كبودى سرپرستى اين تيم را برعهده دارند.
مسابقات المپياد استعدادهاى برتر كشور در رشته هاى مختلف ورزشى به ميزبانى استان هاى 

مختلف برگزار مى شود.
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سالمت تن ، در گرو كم خوردن و كم نوشيدن آب است ..
تحف العقول : ص 172

پوشش دوره پيش دبستانى در كشور
 به 71 درصد رسيده است

 معاون آموزش ابتدايى وزير آموزش و پرورش با اشاره به روند رو به 
رشد پيش دبستانى در دنيا از 16 درصد به 43 درصد، گفت: در كشور ما 

اين پوشش از 38 درصد به باالى 71 درصد رسيده است.
به گزارش فارس، رضوان حكيم زاده، اظهار كرد: اگر تعليم و تربيت را از 

پيش دبستانى آغاز نكنيم، بازنده هستيم.
وى ادامــه داد: اين حق همه كودكان اســت كه از آموزش الزم بهره مند 
شود چه بسا اين آموزش در دوره ابتدايى اجبارى است و خانواده ها بايد 

فرزندان خود را براى اين دوره ثبت نام نمايند.

آخرين مهلت بهره مندى از بخشودگى 
جرايم رانندگى

 بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسالمى جريمه هاى دو برابرى ناشى 
از ديركرد پرداخت جرايم رانندگى تا پايان آذر ماه امسال بخشيده خواهد 

شد.
 رئيــس پليس راهنمايى و رانندگى نيــروى انتظامى با بيان اينكه بر اين 
اساس جريمه هاى ثبت شده در سامانه پليس كه تا پايان سال 96 به ثبت 
رسيده و مشمول جريمه دو برابرى شده بخشيده شده و جريمه به همان 
مبلغ اوليه باز مى گردد، تصريح كرد: بر اين اساس شهروندان تنها تا پايان 
آذر ماه فرصت دارند تا نسبت به پرداخت جريمه خود با اين بخشودگى 
اقــدام كنند و پس از آن، جريمــه دو برابرى به مبلغ اصل جريمه اضافه 

خواهد شد. 
تقى مهرى در گفت وگو با ايســنا، اظهاركرد: به نظر نمى رســد كه اين 

بخشودگى در سال آينده تمديد شود.

بدهى بيمه ها به روز شود
 مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران با بيان اينكه انجمن هاى علمى 
پزشكى بهترين ظرفيت  براى كاهش نرخ بدهى بيمه ها هستند، گفت: يك 

بار براى هميشه بايد بدهى بيمه به روز شود.
به گزارش ايسنا، طاهر موهبتى با بيان اينكه حدود 40 ميليون نفر در ايران 
تحت پوشش بيمه سالمت هستند، گفت: 85 درصد از اين جمعيت بيمه 
رايگان هستند و زمانى كه اين رقم را با جمعيت كميته امداد جمع كنيم 
مى بينيم كه حدود 34 ميليون نفر از اين 40 ميليون، بيمه رايگان هستند. 
اين درحاليست كه قرار نبود بيمه رايگان براى همه افرادى باشد كه توان 
مالى دارند. از طرفى هم ماموريت بيمه سالمت در طرح تحول سالمت، 
تحت پوشــش قرار دادن پنج ميليون نفر بود كــه اين رقم به حدود 11 

ميليون نفر افزايش يافت.

افزايش فاصله درآمدى آسيبهاى اجتماعى را 
افزايش مى دهد

 تغيير شرايط اقتصادى جامعه باعث شده است كه افرادى كه در طبقه 
متوسط جامعه قرار داشتند به زير خط فقر بروند و اينگونه طبقه متوسط 

حذف شده است.
رئيس كميسيون اجتماعى مجلس گفت: با توجه به افزايش قيمتها، فشار 
اقتصادى بر روى مردم هر روز بيشــتر مى شود و هنگامى كه تعادل در 
كشور وجود نداشته باشد فقير هر روز فقيرتر و غنى هر روز غنى تر مى 
شود.به گزارش مهر سلمان خدادادى با اشاره به اينكه امكان ادامه زندگى 
براى اقشار ضعيف وجود ندارد، گفت:در شرايطى كه دالر به چندين برابر 
قبل خود افزايش پيدا كرده است، قيمت ها نيز سه برابر  شده اما از سوى 

ديگر درآمدها افزايشى نداشته است.
وى گفت: در حال حاضر درآمد مردم نســبت به قبل يك سوم كاهش 
پيدا كرده و قدرت خريد نيز به همين نســبت كم شده است و در چنين 
شــرايطى تعداد افرادى كه زير خط فقر هستند بيشتر شده و آنهايى كه 

بيشتر از 2 ميليون و 500 هزار تومان درآمد دارند زير خط فقر هستند.
وى تاكيد كرد:آنهايى كه درآمدشان 7 ميليون تومان بوده و زندگى راحتى 
داشتند با شرايط جديد درآمدشان به 2 ميليون و 500هزار تومان يعنى يك 

سوم قبلى كاهش پيدا كرده و اين افراد به زير خط فقر آمده اند.
خدادادى گفت: هنگامى كه تعداد فقرا در جامعه زياد مى شود بزهكارى، 
آســيب اجتماعى و ... در جامعه زياد مى شود و بايد اقدامات اورژانسى 

انجام داد.
رئيس كميسيون اجتماعى مجلس با اشاره به اينكه دولت در شرايط جديد 
چند مورد بســته حمايتى را براى نيازمندان در نظر گرفته است، گفت: 
اميدواريــم با اقداماتى كه دولت انجام مى دهد مردم بتوانند از عهده اين 

مشكالت بربيايند و شرايط جامعه بهتر شود.
خدادادى گفت: شــرايط جديد باعث شده افرادى كه زندگى متوسطى 
داشته باشند به زير خط فقر بيايند و اينگونه طبقه متوسط حذف شده و 

فقط فقير و غنى و فاصله زياد بين آنها در جامعه وجود دارد.

وضعيت ديندارى دانشجويان 
اُفت كرده است

 رئيس دانشــكده علــوم تربيتى و روانشناســى 
از رونــد نزولى وضعيــت ديندارى دانشــجويان 
دانشگاههاى كشور طى دهه 1382 تا 1392 خبر داد.

محمد خدايارى فــرد، در گفت و گو با ايرنا، اظهار 
داشــت: طى تحقيقــات مفصلى كه توســط تيمى 
متشكل از اساتيد، دانشــجويان كارشناسى ارشد و 
دكتراى علوم تربيتى و روانشناســى دانشــگاههاى 
سراســر كشــور وضعيت ديندارى دانشجويان طى 
اين ســالها (1382 تا 1392) به ويژه باورهاى دينى، 
رفتارهاى دينى و عواطف دينى كاهش داشته است.

وى گفت: در اين مدت روند نزولى رفتارهاى دينى 
دانشجويان شدت بيشترى نسبت به ديگر وضعيت 

هاى ديندارى در دانشگاهها داشته است.
رئيس دانشــكده علوم تربيتى و روانشناسى دانشگاه 
افزود: البته از ســال 92 تا 95 ايــن باورها در ميان 
دانشــجويان مقدارى تغيير يافته و سير صعودى به 
خود گرفته به طورى كه طبق تحقيقات انجام شــده 
مى توان از طريق علمى شيوه هاى ديندارى در بين 

دانشجويان را تغيير و بهبود بخشيد.

اغلب بيمارستان هاى خصوصى 
توان پرداخت حقوق كاركنان را 

ندارند
 به خاطر تحريم ها، شــرايط اقتصادى و افزايش 
نيافتن تعرفه هاى پزشــكى، اغلب بيمارستان ها و 
مراكز درمانى خصوصى كشور توان پرداخت حقوق 

كاركنان، پرستاران و حتى پزشكان خود را ندارند.
معاون برنامه ريزى و نظارت ســازمان نظام پزشكى 
گفت: بيمارستان هاى بخش خصوصى با تمام توان 
كار مى كنــد اما هزينه هاى باالى آنها، مشــكالت 

جدى ايجاد كرده است.
محمد جهانگيرى در گفت و گو با ايرنا، اظهار داشت: 
اكنون يكى از مشكالت جدى بيمارستان ها به ويژه 
بخش خصوصى اين است كه طلب زيادى از سازمان 
هاى بيمه گر دارند. بر اســاس آمارها، بيمارستان ها 
بيش از 40 تا 50 ميليارد تومان از سازمان هاى بيمه 

گر مطالبه معوقه دارند.
جهانگيرى اضافه كرد: اگر اين مطالبات بيمارســتان 
ها پرداخت شــود، بيمارســتان ها مى توانند با فراغ 
بال بيشترى كار كنند، اگرچه تالش مى شود كه اين 
مطالبات را بگيرند اما متاسفانه سازمان هاى بيمه گر 
فقط طلب يك تا دو ماه از سال را پرداخت مى كنند. 

فعاليت غيرقانوى 
برخى عينك فروشى ها

  برخــى از متخصصان بينايى ســنجى معتقدند 
فــروش عينك هاى آفتابى به دليل كاربرد درمانى آن 
بايد زيرنظر اپتومتريســت ها و چشم پزشكان انجام 
شــود، اين درحالى است افرادى كه در زمينه فروش 
عينك هاى آفتابى فعاليت مى كنند از اپتومتريست ها 

معلومات بيشترى دارند.
 بــه گزارش ايســنا اوليــن هدف براى ســاخت 
عينك هاى آفتابى برند، محافظت از چشم ها است 
اما مدگرا شــدن افراد در ســال هاى اخير اهميت 
توجه به ويژگى هاى يك عينك اســتاندارد را كم 

رنگ كرده است .
آفتاب با همه اثرات مثبت خود مى تواند به چشــم 
ها آســيب هايى جبران ناپذيــر وارد كند و اين امر 
اهميت استفاده از عينك هاى استاندارد را دو چندان 

كرده است .
با توجه به اين كه يكى از ويژگى هاى عينك استاندارد 
توانايى جذب اشــعه UV است، همين مهم افراد را 
ملزم مى كند تا عينك خود را از مراكز معتبر و داراى 

مجوز وزارت بهداشت تهيه كنند .
درآمدزايى اين شغل منجر شده افراد غير متخصص 
نيز در اين زمينه فعاليت كنند كه مى طلبد در راستاى 
حفظ سالمت مردم مســئولين مانع فعاليت اين غير 

قانونى برخى عينك فروشان شوند .

ربات هوشمند تميزكننده پنل هاى 
خورشيدى ارائه شد

 محقق ايرانى موفق شد ربات تميزكننده پنل هاى خورشيدى را با 
مزاياى جديد ارائه دهد.

 بــه گزارش فارس، اميرعلى رضايى محقق ايرانى موفق به ســاخت 
ربات تميزكننده پنل خورشيدى شد.

اين ربات هوشــمند بــراى تميز كردن پنل هاى خورشــيدى به كار 
مى رود، به اين صورت كه با استفاده از سيستم هايى كه دارد بدون نياز 

به آب و مواد شوينده پنل هاى خورشيدى را به راحتى تميز مى كند.
از طريق روش هاى ديگر موجود تميز كردن پنل هاى خورشــيدى به 
سادگى امكان پذير نيست و نياز به انرژى انسانى، آب و مواد شوينده 

بسيارى دارد.

هواپيمايى كه با كمك باد پرواز مى كند
  محققان دانشگاه يك هواپيما ساخته اند كه سيستم نيرو محركه آن 
بى ســر و صدا است و با كمك بادهاى يونى حركت مى كند. جالب 

آنكه موتور هواپيما هيچ بخش متحركى ندارد.
به گزارش مهر، محققان دانشــگاه MIT يك هواپيماى الكتريكى با 
سيستم نيرو محركه خارق العاده ساخته اند. اين هواپيما كه عرض بال 
آن  5 متر و شــبيه گاليدر است، در موتور آن هيچ پروانه، توربين يا 
بخش متحركى ندارد. جالب آنكه اين وسيله نقليه بى سروصدا است.

بادهاى يونى ســبب مى شــوند مولكول هاى باردار هوا با يكديگر 
برخــورد كنند و بــه اين ترتيب نيروى مورد نياز بــراى پرواز كردن 

هواپيما فراهم مى شود.
به نظر مى رسد هواپيماهاى آينده با اين شيوه پرواز خواهند كرد. 

راه ورود كسب  و كارهاى دانش بنيان به 
حوزه انرژى هموار مى شود

 معــاون علمى و فناورى رييس جمهورى گفت: با هموار شــدن 
ورود كســب و كارهاى دانش بنيان و فناور به حوزه انرژى و محيط 
زيست ضمن حل چالش هاى اساسى، ظرفيت هاى غنى اين حوزه ها 

به خلق ارزش افزوده، رونق صادرات و اشتغال منجر مى شود.
 بــه گزارش ايرنا ، ســورنا ســتارى در آيين آغــاز همكارى اين 
معاونت و وزارت حفاظت محيط زيســت آلمان با هدف توســعه 
اقتصاد كم كربن كه با حضور ســفير آلمان در ايران برگزار شــد، 
افزود: منابع غنى زيرزمينى و نيروى انســانى خالق و توانمند دو 
مزيت ســرزمينى ايران براى توســعه پايدار فناورى هاى انرژى و 

زيست محيطى است.

به دست محققان ايرانيكپسول گياهى 
محافظت كننده كبد توليد شد

 محققان كشورمان با بهره گيرى از گياه كاسنى كپسولى براى درمان 
مشكالت كبدى توليد كردند.

 به گزارش فــارس، محققان ايرانى كپســولى را ارائه كردند كه اين 
كپسول مى تواند به عنوان محافظت كننده كبد به كار برود.

اين كپسول كه از گياه كاسنى توليد شده براى درمان مشكالت كبدى 
و صفراوى به كار برده مى شود.همچنين اين كپسول اشتهاآور است و 

در رفع عالئم سوء هاهضمه نقش دارد.
افرادى كه كلســترول باال دارند، طحال شان بزرگ است يا مشكالت 
ســنگ كيســه صفرا، هپاتيت، اختالل عملكرد كليه و مجارى ادارى 

دارند مى توانند از اين كپسول استفاده كنند.

كشف تلفن همراه دزديده شده به كمك اين 
سامانه استارت آپى

 يكى از استارت آپ ها موفق به راه اندازى سامانه اى براى كاهش 
دزدى و كشف تلفن هاى مسروقه شده است.

به گزارش خبرنــگاران جوان؛ يكى از اســتارت آپ ها موفق به راه 
اندازى سامانه اى براى كشف دزدان و كاهش ميزان سرقت تلفن هاى 
همراه شده است.اين ســامانه جديد با ايجاد سيستم هوشمند امنيتى 
سبب كاهش  ميزان دزدى مى شود و در كوتاهترين زمان ممكن سريعا 
صاحب خودرا باخبر مى كند.اين سيستم با روش هايى نوين مى تواند 
تلفن همراه به ســرقت رفته را پيدا كند يعنــى پس از آنكه تلفنى به 
ســرقت رفت موقعيت مكانى آن سريعا روى تلفن ديگرى به نمايش 

در مى آيد و كاربر موقعيت آنرا شناسايى مى كند.

طبيعــت،  جنــس  از  مردانــى   
پاك ســيرت، بى آاليش و بــه دور از 
توقعات و خواسته هاى نابجا كه تنها 
هدفشــان پاســدارى از موهبت هاى 
الهى و در امان نگه داشــتن هديه هاى 
خدادادى از گزنــد پلندى افرادى با 

افكار خبيثانه است.
مردان طبيعت، همان افرادى هســتند 
كــه برخالف دســتمزدهاى بســيار 
بلنداى پرواز  ناچيزشــان، روحى به 
غرورآميز شــاهين برفاز قله، صبرى 
به محكمى كوه الوند و دلى به پاكى 
چشــمه هاى جوشان ميشــان دارند؛ 
همان مــردان غيور و پاكــى كه در 
ســايه غفلت و بى توجهى مسئوالن، 
مخلصانــه، بدون منــت و با وجود 
بى توجهى به ناسپاســى هاى بسيار و 
دور از عدالــت به حرفه سختشــان، 
مشــغول محافظت از تابلوى نقاشى 

بى همتاى آفريدگار هستند.
محيط بانــان، مردانى ســختى ديده 
مدت هاست  كه  هســتند  مظلومى  و 
با ضعــف قانون جــزاى جمهورى 
اســالمى ايــران دســت و پنجه نرم 
مى كنند و صدايشــان هنوز به گوش 
كســى نرســيده، بــه هميــن علت 
مدت هــاى مديدى اســت كه مردان 
پاك خدا به نــام محيط بان، به جرم 
انجام وظيفــه زمان بســيارى را در 

زندان به دور از دلبندانشان مى گذرانند و يا تصوير 
طناب دار خواب شيرين شبانگاه را از چشمان اين 

مردان و خانواده و دوستانشان ربوده است.
سالهاســت به كارگيرى ســالح گرم و استفاده آن 
براى انجــام وظيفه به منظور جــان محيط بانان 
مخاطره آميــز اســت چرا كه در صورت آســيب 
رسيدن به ناقضان قانون، محيط بانان مورد اتهام و 
مستحق مجازات قرار مى گيرند و اين نشانه نقض 
بســيار بزرگ در حقوق نيروهاى مسلح و جزايى 
اســت و عدم رفع اين نقض نشــانه كم توجهى 
مســئوالن و نمايندگان مجلس بــه اين مهم بوده 

است.
مسأله برخورد قانونى محيط بانان با ناقضان قانون 
به نام شكارچيان و متوقف كردن آن ها مدت هاست 
در كشــور بحرانى شده است چرا كه محيط بانان 
رســما اجازه استفاده از سالحشان را نداشته و در 
مقابل تيراندازى ها و رفتار قانون شكنانه  شكارچيان 
راهى جز ســكوت ندارند البته جريان از قسمتى 
بحرانى تر مى شــود كه در صورت سكوت محيط 

بانان، اين افراد مورد بازخواست قرار مى گيرند.
سعيد موميوند محيط بان استان همدان، نمونه بارز 
يك محيط بان صبور و وظيفه شــناس اســت كه 
دوسال گذشته به علت پاسدارى از محيط زيست، 
با وجود هشــدارهاى فراوان بــه فرد نقض كننده 
قانون مجبور به تيراندازى شــد و بر خالف ميل 
باطنى اين محيط بان، فرد مجروح پس از 17 روز 
فــوت مى كند و اكنون اين محيــط بان در انتظار 

تجديدنظر در حكم اعدام خود است.
به گزارش ايســنا، فرمانده يگان حفاظت سازمان 
حفاظت محيط زيست كشــور در تشريح حادثه 
رخ داده، بيان كرد: ســال 95 محيط  بانان اداره كل 
حفاظت محيط زيســت اســتان همدان در منطقه 
محافظت شــده «نشر»، شاهد حضور فردى مسلح 

در اين منطقه 4گانه محافظت شده مى شود. 
خودرو آنها كه پيكان بــوده را توقيف مى كنند و 
يكى از دو سرنشــين متوارى شده و محيط بان با 
وجود اخطار فراوان اقدام به شليك هوايى مى كند 

اما باتوجه به ناهموار بودن زمين و شرايط منطقه 
اين تير ناخواسته به فرد خاطى اصابت مى كند. 

بــه گــزارش ايســنا، جمشــيد محبت خانى  در 
بازخوانى صحنه جرم حادثه روى داده افزود: فرد 
مجروح متأســفانه پس از گذراندن 17 روز كما، 

جان خود را از دســت مى دهد 
و اكنون پس از دو ســال رأى 
قصاص نفــس براى محيط بان 
صادر شده و او در انتظار تغيير 
رأى اعدام در دادگاه تجديدنظر 
اســت ايــن در حاليســت كه 
مقتول در صحنه فوت نكرده و 
توسط محيط بانان به بيمارستان 
انتقال يافتــه و قصد جان فرد 

خاطى را نداشته اند.
از  اعالم اميــدوارى  بــا  وى 
از  حمايت  اليحــه  تصويــب 
محيط بانان در مجلس شوراى 
اســالمى، گفــت: در صورت 
از  حمايت  اليحــه  تصويــب 
محيط بانان در مجلس شــوراى 
اتفاقاتــى  شــاهد  اســالمى 

اميدواركننده در اين رابطه هستيم به طوريكه ماده 
14 و 15 قانون به كارگيرى سالح تكميل مى شود 
و رديف بودجه اى اختصاص مى گيرد تا مشكالت 

موجود پايان يابد.
فرمانــده يگان حفاظت ســازمان حفاظت محيط 
زيست با بيان اينكه حدود 3 هفته پيش 3 ميليارد 
تومان بــراى پرداخت ديه محيط بانــان زندانى 
اختصاص يافــت، عنوان كرد: در ســالجارى بنا 
بر اعالم نياز اســتان ها، مبلغى براى آزادى محيط 
بانانى كه قادر بــه پرداخت ديه نبوده و در زندان 
بودند، پرداخت شــده است و از جهت پرداخت 

ديه مشكلى وجود ندارد.
مديــر كل دفتر حقوقى ســازمان حفاظت محيط 
زيست - جزييات بيشــترى در مورد اين پرونده 
ارائــه داد و تاكيــد كرد كه رســيدگى به جرائم 

مامــوران يگان حفاظت دســتگاه هاى اجرايى در 
صالحيت ســازمان قضايى نيروهاى مسلح است 
كــه موضوع در دادگاه كيفــرى مربوط به پرونده 
محيط بان «سعيد موميوند» محيط بان استان همدان 
هم مطرح شد اما متاسفانه از سوى قاضى پرونده 
ترتيــب اثر داده نشــد و رأى 
پرونــده را با تاييــد قتل عمد 

صادر كرد.
معصومــه حســين پور  گفت: 
در فرجام خواهــى كه در ديوان 
صراحتا  داشــتيم؛  كشور  عالى 
بــه اين نكته اشــاره كرديم كه 
با توجه به دســتورالعمل صادر 
شده از سوى مقام معظم رهبرى 
در مورد تشكيل يگان  حفاظت 
رسيدگى  اجرايى،  دستگاه هاى 
ماموران  و  كاركنــان  جرائم  به 
ايــن يگان هــا، در ارتبــاط با 
صالحيت  در  سالح  بكارگيرى 
سازمان قضايى نيروهاى مسلح 
اســت و در صالحيت محكمه 

قضايى نيست.
وى در مــورد جزييات پرونده محيط بان همدان 
تصريح كــرد: حكمى به اتهــام قتل عمد براى 
ســعيد موميونــد - محيط بان اســتان همدان- 
صادر شــده اســت كه ما به اين حكم اعتراض 
داريم چــون محيط بان "موميوند"نــه تنها قصد 
قبلــى و كينــه ورزى با مقتول نداشــت بلكه به 
اقدام به  وظايف محوله محيط بانى  منظور انجام 
تعقيب او كــرده و در جريــان تعقيب و گريز 

چنين حادثه اى روى داده است.
مدير كل حقوقى ســازمان حفاظت محيط زيست 
تاكيد كرد: در رأى دادگاه براى پرونده «موميوند» 
نيز ذكر شده كه هيچ كينه و خصومتى بين مقتول 
و قاتل نبوده اســت بنابراين او كه به عنوان «يك 
محيط بان» در تعقيب متخلف بوده هيچ دليلى براى 
قتل او نداشــته و اساسا قتلى هم صورت نگرفته 

اســت. عدم وقوع قتل بارها از طرف 
محيط بان «موميوند» در دادگاه تصريح 
شــده و آقاى موميوند تاكيد كرده كه 
«من اســلحه را باال گرفتم تا به قصد 
ترساندن متخلف و وادار كردن او براى 

ايستادن تير هوايى شليك كنم.»
وى در ادامه اظهار كرد: شكل اصابت 
گلوله به بدن مقتول از پايين به باالست 
و همين نشان مى دهد كه قرار بوده تير 
به صورت هوايى شليك شود اما چون 
محيط بان در حــال تعقيب و حركت 
بوده براثر تالطم و حركت اسلحه خطا 
در نشانه گيرى صورت گرفته است. از 
طرف اداره كل محيط زيســت استان 
همدان براى محيط بان «موميوند» وكيل 
گرفته شده و همه توضيحات در مورد 
نحوه وقوع حادثه از سوى وكيل براى 

دادگاه مطرح شده است.
حســين پور در پايان در مــورد نتيجه 
همدان  محيط بــان  پرونده  احتمالــى 
در ديوان عالى كشــور گفت: پرونده 
مرحلــه  در  موميونــد  محيط بــان 
فرجام خواهى در شعبه 47 ديوان عالى 
كشــور و در حال رســيدگى است. با 
وجــود ايرادات مطرح شــده از جمله 
"ضرورت بررســى به جرائم ماموران 
قضايى  ســازمان  در  حفاظــت  يگان 
نيروهاى مســلح" انتظار داريم با دقت 
نظرى كه قضات ديوان عالى كشــور 
دارند، حكم "قتل عمد" نقض شــود. هر چند كه 
اين موضوع در صالحيت قضات است و نمى توان 

پيش بينى قطعى در اين زمينه انجام داد.
رئيس اداره حقوقى محيط زيســت استان همدان 
نيز با اشــاره بــه اينكه تا قبل از راى شــعبه يك 
دادگســترى همدان اين محيط بان آزاد شده بود 
افزود: پس از اينكه راى به دادستانى همدان رفت 
2 سال زندان براى اين فرد صادر شد و وى دوباره 

به زندان برگشت.
عزيز قياســى اظهار كرد: محيط زيســت اســتان 
همدان با هــدف حمايت از ايــن محيط بان كه 
بــراى انجام وظيفه هم اينك در زندان اســت به 
راى صادر شده اعتراض كرده و هم اينك پرونده 
در ديوان عالى كشــور تحت رســيدگى است كه 
اميدواريــم منجر به نتيجه اى شــود كه صالح و 

مصلحت اين فرد و خانواده اش باشد.
وى بيان كرد:اداره محيط زيســت اســتان همدان 
همچنين با خانواده متوفى هم مذاكراتى داشته اما 
گويا انها منتظر نتيجه هســتند تا تصميم نهايى را 
بگيرند و به مذاكره نهايى بنشينند كه اميدواريم از 
قصاص اين فرد بگذرنمد و موجب خوشحالى دو 
فرزند وى شوند. قياسى با بيان اينكه محيط بانان 
نيروهاى مســلح شبه نظامى هستند و از نيروهاى 
نظامى محسوب نميشوند افزود: بكارگيرى سالح 
براى اين نيروهاى شــبه نظامى از شــفافيت الزم 
برخوردار نيســت و خالهــاى قانونى هم باعث 

متضرر شدن فعاالن اين عرصه شده است.
رئيس اداره حقوقى محيط زيســت استان همدان 
تصريح كرد: شــكل اصابت گلوله به بدن مقتول 
از پايين به باالست و همين نشان مى دهد كه قرار 
بوده تير به صورت هوايى شــليك شود اما چون 
محيط بــان در حال تعقيب و حركــت بوده براثر 
تالطم و حركت اسلحه خطا صورت گرفته است.
 از طرف اداره كل محيط زيســت اســتان همدان 
براى محيط بان "موميوند" وكيل گرفته شده و همه 
توضيحات در مورد نحوه وقوع حادثه از ســوى 

وكيل براى دادگاه مطرح شده است.

2سال پس از مرگ شكارچي غيرمجاز محيط بان همداني محكوم شد

اعدام؛ به جرم انجام وظيفه
■ رئيس اداره حقوقى محيط زيست در گفتگو با همدان پيام: بكارگيرى سالح براى محيط بانان شفافيت الزم را ندارد

مردانى  بانــان،  محيــط 
ســختى ديده و مظلومى 
مدت هاست  كه  هســتند 
بــا ضعف قانــون جزاى 
جمهورى اســالمى ايران 
دست و پنجه نرم مى كنند 
به  هنــوز  صدايشــان  و 

گوش كسى نرسيده
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