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 رئيس دادگســترى شهرستان نهاوند 
درباره اهميت انتخابات و نقش پيشگيرى 
در برگزارى ســالم و قانونمند آن گفت: 
ســالمت انتخابات باعث افزايش اعتماد 
عمومى مردم به همه نهاد هاى حاكميتى 

مى شود.
نخستين جلسه ستاد پيشگيرى از جرايم 
و تخلفــات انتخاباتــى يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى و پنجمين دوره 
خبــرگان رهبرى در شهرســتان نهاوند 

برگزار شد.
اين جلســه در دفتر رئيس دادگســترى 
شهرســتان نهاوند با حضور مســئولين 
دادســتانى، فرمانــدارى،  ســتاد  عضو 
اداره اطالعــات ناحيه مقاومت بســيج، 
انتظامى،  نيروى  سپاه،  اطالعات  سازمان 

پليس اطالعــات نيروى انتظامى و مدير 
پيشگيرى وقوع جرم دادگسترى نهاوند 
به رياســت رئيس دادگسترى شهرستان 

برگزار شد.
نهاوند  شهرســتان  دادگســترى  رئيس 
و رئيــس جلســه در خصوص اهميت 
انتخابات بــه عنوان مظهر اراده عمومى 
جامعه و نقش پيشــگيرى در برگزارى 
انتخابــات ســالم و قانونمنــد گفت: 
سالمت انتخابات باعث افزايش اعتماد 
عمومى مردم به همه نهاد هاى حاكميتى 

مى شود.
يونس طرهانى افــزود: راى مردم نزد ما 
مســئولين امانت است و يكى از حقوق 
مسلم مردم بر عهده ما اين است كه از آرا 
آنان صيانت و انتخاباتى سالم و بدون هر 

گونه جانب دارى مسئولين برگزار شود.
طرهانى گفت: به عبارتى ديگر يكى از 
موارد حقوق عامــه برگزارى انتخابات 
سالم و قانونى اســت و ما بايد اجراى 
اين طرح به خوبى تضمين كنيم كه در 
اين باره تدابير پيشــگيرانه نقش مهمى 

دارد.
نهاوند  شهرســتان  دادگســترى  رئيس 
ادامــه داد: قوه قضاييــه در تحقق اصل 
156 قانون اساســى و ماده 62 انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى براى پيشگيرى 
از وقــوع جــرم تكليف ذاتــى دارد كه 
رياســت قوه قضاييه اخيرا بخش نامه اى 
در اين خصوص صادر و دستور تشكيل 
اين ســتاد در ســطح مركز، استان ها و 

شهرستان ها را صادر كرد.

وى با تاكيــد بر اينكه موفقيت در انجام 
اين دستور و پيشگيرى مستلزم همكارى 
و تعامل همــه نهاد ها اســت ادامه داد: 
فعاليت هــاى همه كانديــداى احتمالى 
كه بعضا نامحســوس يا در پوشش هاى 
ديگــرى در ســطح شهرســتان انجام 
مى دهند توســط اعضاى اين ســتاد به 
طور مســتمر رصد و در جلسات ستاد 
پيشگيرى ضمن بررسى تصميمات الزم 

در خصوص آنان اتخاذ خواهد شد.
طرهانى بيان كرد: مقرر شــد تا پايان 
انتخابات اين ســتاد هر دو هفته يك 
بار تشــكيل جلســه داده و مصوباتى 
متناســب بــا فضــاى انتخاباتــى در 
شهرستان بر اساس قوانين و مقررات 

باشد. داشته  جارى 

 فرمانــدار كبودراهنــگ بــا بيــان 
اينكــه اعتقادى به بحرانى بودن دشــت 
كبودراهنگ نــدارم گفت: قبول دارم كه 
مشــكل كمبود شــديد آب و فروچاله 
وجود دارد اما خوشــبختانه ريزش هاى 
جوى در ابتداى ســال جارى بخشى از 
دغدغه هــاى ما را رفع كــرد. حجت ا... 
مهــدوى با حضــور در محــل برپايى 
ميزخدمت در اداره امور آب و فاضالب 
روستايى اين شهرستان با اشاره به اينكه 
افتخار ماســت زير لــواى نظام مقدس 
جمهورى اســالمى خدمت كنيم اظهار 
كرد: توجيه و آگاهســازى مردم وظيفه 

خدمتگذاران آنهاست.
بــا گزارش فارس ، وى با بيان اينكه ميز 
خدمت شــرايطى را فراهم كرده تا مردم 
بدون واســطه درخواست هاى خود را با 
خادمانشــان در ميان بگذارند گفت: ميز 

خدمت با حضور مديران دســتگاه هاى 
اجرايى هر هفته در محل يكى از ادارات 

شهرستان برگزار مى شود.
وى در بخــش ديگرى از ســخنانش با 
اشــاره به وجــود 127 روســتا در اين 
شهرســتان گفت: شهرستان كبودراهنگ 
وســيعترين شهرستان اســتان است كه 
همين امر خدمت رسانى را با وجود كم 
بودن نيرو و امكانات دشوارتر مى سازد.

مهدوى افزود: در زمينه كمبود آب نيز به 
دليل استفاده بى رويه و غيرمجاز از منابع 
زيرزمينى از گذشته تاكنون و بهره گيرى 
از كشت هاى آب بر سطح سفره هاى آب 
زيرزمينى كاهش يافت و همين موضوع 
موجب شــد تا در برخى روســتاها در 
فصل تابستان با كمبود آب مواجه شويم 
اما با وجود اين شــرايط نيز ما به بحران 

آب در اين شهرستان نرسيديم.

وى با تاكيد بر اينكــه مديريت آب در 
شــرايط كنونى از الزامات است عنوان 
غيرمجاز  چاه هاى  كردن  مســدود  كرد: 
در  توصيــه اى  هيــچ  پذيرفتن  بــدون 
دســت اقدام اســت.فرماندار شهرستان 
كبودراهنــگ افــزود: اينكــه در مورد 
دشــت كبودراهنگ كلمه «بحران» را به 
كار مى برند، اعتقادى بــه بحران ندارم، 
قبول دارم كه مشــكل كمبود شديد آب 
و فروچاله وجود دارد اما خوشــبختانه 
ريزش هاى جوى در ابتداى سال جارى 
بخشى از دغدغه هاى ما را رفع كرد. وى 
در خصوص خدمات ارائه شده از سوى 
امور آب و فاضالب روستايى شهرستان 
كبودراهنــگ گفــت: ايــن مجموعه با 
وجــود كمبود نيروى انســانى و كمبود 
اعتبــارات همواره و بــه خوبى در حال 

خدمت رسانى است.

مدير امــور آب و فاضالب روســتايى 
شهرستان كبودراهنگ نيز ضمن اشاره به 
اثرات راه اندازى ميز خدمت در راستاى 
تكريم ارباب رجوع گفت: راه اندازى ميز 
خدمت فرصتى به منظور كاهش اتالف 
وقت و  انرژى، تحقق حقوق شهروندى 
و كاهــش رونــد نامه نگارى هاى ادارى 

است.
باقر پورقاسمى با بيان اينكه ميز خدمت 
در شهرســتان كبودراهنــگ نيز همانند 
ديگر نقاط كشور به منظور خدمت رسانى 
هرچــه بيشــتر و بهتر بــه مراجعين در 
ادارات مختلــف و از جملــه امور آبفار 
اين شهرستان داير شده است اظهار كرد: 
امروز با حضور فرماندار كبودراهنگ و 
جمعى از مسئوالن مربوطه در شهرستان 
مراجعين  و  مشــتركان  درخواست هاى 

مورد بررسى قرار گرفت.

رئيس دادگسترى شهرستان نهاوند:

سالمت انتخابات برابر با افزايش اعتماد مردم به نهاد ها است

اعتقادى به بحرانى بودن دشت كبودراهنگ ندارم
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دالل ها در حسن آباد شبانه ساخت وساز مي كنند
■ قيمت زمين در حسن آباد بعد از الحاق به شهر همدان 35 برابر شد

■ غيربومي ها به خاطر ساخت  وسازهاي غيرمجاز پليس ساختمان را تهديد مي كنند

2

فردا آخرين مهلت 
ثبت نام آزمون استخدامى

■ 545 نفردر استان استخدام مى شوند

خريد توافقى 
سه هزار تن 
گوجه فرنگى 
در همدان

 ســه هــزار تــن گوجه فرنگى از 
كشاورزان اين استان به صورت توافقى 

خريدارى شد.
مدير ســازمان تعاون روستايى همدان 

گفــت: بــا هماهنگــى شــبكه تعاون 
محصول  توافقــى  خريــد  روســتايى 
شهرستان  كشــاورزان  از  گوجه فرنگى 
هــاى گوجه خيز از جمله تويســركان، 

نهاوند و اسدآباد انجام شده است.
رضــا عباســى در گفت  و گو بــا ايرنا 
با بيان اينكه تاكنون ســه هــزار تن از 
اين محصــول به صورت مســتقيم از 
كشــاورزان خريدارى شده و به صنايع 
تبديلى تحويل شده است اظهار داشت: 
با توجه به قيمت باالى محصول گوجه 

فرنگى در ســال زراعى گذشته بسيارى 
از استان هاى كشــور از جمله فارس، 
اصفهان و خراســان به صورت گسترده 
اقدام به كشــت اين محصول كرده اند 
كه بر اين اســاس توليــد افزايش قابل 

توجهى يافت.
مدير ســازمان تعاون روستايى همدان 
افزود: خريــد حمايتى محصول گوجه 
در چند اســتان كشــور كه توليد قابل 
توجهى داشــته اند صورت گرفت اما 
در همدان اين روند به صورت توافقى 

اجرا كه سبب تعادل قيمت و حمايت از 
كشاورزان شد.

عباســى با بيان اينكه در سالجارى بيش  
18 هــزار تن گوجه فرنگــى از مزارع 
استان برداشت شده كه از اين ميزان سه 
هزار تن به صورت توافقى از كشاورزان 
خريدارى شده اســت خاطرنشان كرد:  
10 درصــد از توليدات گوجه اســتان 
باقيمانــده اســت و  90 درصدگوجه 
فرنگى در اين اســتان برداشــت شده 

است.

مديرعامل بزرگترين غارآبى 
جهان از نيازهاى  توسعه اى 

عليصدر مى گويد

عليصدر بايد 
به جايگاه 

بين المللى 
برسد 

روز
ت 

داش
ساختارهاى فسادزا!ياد

 1- انقالب اسالمى ايران اقدامى برعليه فساد 
حاكــم و آغاز حكومت اخالقى و مذهبى بود، 
اين انقالب با هدف ايجاد جمهورى اســالمى 
و ايجاد چارچوبى اخالقى و شــرعى بنا نهاده 

شد.جمهورى اسالمى نظامى مردمى و...
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جشن عاطفه ها با مشاركت آموزش و پرورش برگزار شد

درس همدردى براى كودكان
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

شركت سياحتى عليصدر 
نيازمند جذب سرمايه گذار 
زيــر  توســعه  بــراى 
و  خدماتى  ســاخت هاى 
گردشگران  براى  اقامتى 
ارتقاى  براى  اما  اســت 
وضعيــت موجود راه هاى 
مواصالتــى نقش دولت 
تأثيرگذار و غيرقابل انكار 

است

ساختارهاى فسادزا!
 1- انقالب اســالمى ايــران اقدامى برعليه فســاد حاكم و آغاز 
حكومت اخالقى و مذهبى بود، اين انقالب با هدف ايجاد جمهورى 

اسالمى و ايجاد چارچوبى اخالقى و شرعى بنا نهاده شد.
جمهورى اســالمى نظامى مردمى و متمايــز از نظامهاى عرفى جهان 
اســت كه هر چند ساختار كلى آن با نظام هاى سياسى مشترك است 
اما افتراقات بســيارى با آنها به خصوص در حوزه مآغازيت قدرت و 

مبحث واليت دارد.
2- در آغــاز انقالب تــا پايان جنگ فضاى كشــور فضايى معنوى، 
برادرانه و مخلصانه است و روشن است در اين فضا غلبه با اخالص 

و پرهيزكارى است.
اما فضاى بعد از جنگ بســيار متفاوت از فضاى قبل از آن اســت و 
در اين فضا طبقه اى رفته رفته از مردم فاصله گرفته و ســبك زندگى 

اشرافى را براى خود انتخاب مى كنند 
3- هر كس در انتخاب ســبك زندگى خود آزاد اســت اما اگر براى 
داشتن ســبك زندگى اشرافى مجبور به پنهان كارى و ريا شود، قطعا 

اين نفاق چيزى از دين براى او باقى نخواهد گذاشت!
افراد دورو كه تظاهر به مذهبى بودن دارند اما از لذتهاى حرام چشــم 
پوشــى نمى كنند و براى رســيدن به اين لذتها مجبور به دست بردن 
در بيت المال مى شــوند ، طبقه اى بودند كه بعد از جنگ در كشــور 

فزونى يافتند.
4- مديران براى حركت به سمت اشرافى گرى در ابتدا به ساختن بهانه 
و استفاده از  كاله شرعى دست زدند اما بعدها اگر مديرى اشرافى نبود 

همه متعجب مى شدند كه مگر فالنى مدير نيست و...
مديــرى زمانى كه پيكان رقيبهاى جديدى بــه نام پژو يافته بود براى 
اينكه ديگر از پيكان اســتفاده نكند و پژو ســوار شود، دستور دكتر و 
بهتر بودن صندلى پژو در جهت درمان دردهاى كمر  براى همه سخن 
مى گفت اما همين مدير به راحتى پس از چند ســال ماشــين ادارى 
خود را به ماشين خارجى گران قيمت تغيير داد و هيچ كس هم از او 

توضيح نخواست.
5- اشــرافيت در مديران چنان افزايــش يافت كه ديگر نه آنها حرف 

مردم را مى فهميدند و نه مردم حرف آنها را!
ايــن موضوع كه به نوعى به افزايش بــى اعتمادى موجود در جامعه 
ايرانى دامن زد ، ســرمايه اجتماعى را نيز كاهش داد و تخالفات مالى  
كشــف شده از مديران و فعاالن اقتصادى نيز بر اين سير نزولى افزود 
تا جايى كه از ادامه اين وضعيت احســاس نگرانى به همه دلســوزان 

نظام دست داد.
6- اكنون كه مبارزه با فســاد شدت گرفته اســت و هر روز مدير يا 
مسئولى در قواى سه گانه به دادگاه احضار يا بازداشت مى شود، مبارزه 
تنها كافى نيست هر چند اين اقدامات اعتماد ساز و اميدآفرين است اما 
بايد بررسى و آسيب شناسى شود كه چرا اين فسادها رخ داده و كجاى 

ساختار موجود فساد آفرين بوده كه نياز مند اصالح است.
به عنوان نمونه بايد آسيب شناسى شود كه چرا شوراها در سطح كالن 
نتوانستند از فســاد در شهردارى ها بكاهند و اقدامات برخى اعضاى 
شوراها بر گسترش فساد در شهردارى ها منجر شده است؟ و ساختار 

شوراها چگونه از فسادخيزى رهايى مى يابد؟
7- اينكه عمل به دموكراسى و انتخابات در ايران منجر به فساد انتخاب 
شــدگان شود، پذيرفتنى نيست و ضرورت دارد تجربه ديگر كشورها 
در نظارت بر انتخاب شــدگان قبل و پس از انتخابات مورد بررسى و 

استفاده قرار گيرد.
همچنين آســيب شناسى ساختار نظارتى بر مسئوالن و مديران اكنون 
ضرورت يافته است اينكه با اين همه دستگاه گزينشى و حراستى باز 
هم فساد هاى بزرگ  مالى و...كشف مى شود  ، نشان از فضاهاى نفوذ 

و ساختارهاى غلط نظارتى دارد.
اكنون زمان مناســبى براى پرداختن به اين آسيبها، اصالح ساختارها و 

نظارتهاى پيشگيرانه است.

افزايش سرعت رسيدگى به پرونده هاى قصور پزشكى 
در همدان

 مديركل پزشكى قانونى استان همدان با بيان اينكه قصور پزشكى عارضه اى است كه 
به صورت غيرعمدى براى بيمار اتفاق مى افتد، گفت: رسيدگى به قصور پزشكى كار بسيار 

سختى است چرا كه اثبات آن كار مشكلى است.
على احســان صالح خاطرنشان كرد: ممكن اســت عارضه اى كه اتفاق مى افتد از دستان 
پزشك و بيمار خارج باشد كه براساس همين عارضه هاى ناخواسته مواردى وجود داشته 

كه بيمار جان خود را از دست داده است. 

وى با بيان اينكه قصور پزشكى داراى معانى خاصى است، افزود: قصور پزشكى يعنى 
فرو ماندن، عاجز كردن و كوتاه آمدن كه مفهوم كلى آن اين اســت كه ما كارى را به 
صــورت صحيح و كامل انجام ندهيم كه ممكن اســت اين قصور در بحث پزشــكى 

پيش بيايد.
وى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به اينكه زمانى از لفظ قصور پزشــكى استفاده 
مى كنيم كه كارى كه پزشــك براى بيمار خود انجام مى دهد، به صورت صحيح انجام 
ندهد كــه براى بيمار عارضه اى ايجاد كند، اظهار كرد:  پزشــك بايد با بيمار خود 
رابطه پزشــك بيمارى داشته باشد و فرد مورد نظر بايد بيمار آن پزشك باشد بنابراين 
پزشــك نمى تواند به صورت گذرا فــرد را به عنوان بيمار خــود معرفى كند و بايد 

مراجعه اى چه به صورت ضمنى يا بصرى اتفاق بيفتد و پزشــك مســئوليت بيمار را 
پديرفته باشد.

صالح با تأكيد بر اينكه ممكن اســت پزشــكى كارى را بد براى بيمار خود انجام دهد اما 
در نتيجه اين اتفاق بد، عارضه اى متوجه بيمار نشــود در اين صورت لفظ قصور را شامل 
نمى شود، گفت: قصور عارضه اى است كه به صورت غيرعمدى براى بيمار اتفاق مى افتد 
اما تقصير به معنى وارد كردن عارضه اى به بيمار به صورت عمدى اســت كه در كشور و 
در استان همدان اتفاق عمدى مشاهده نشده، اگر پزشك به علت بُعد اخالقى و وظيفه اى 
كه بر عهده دارد با هدف درمان بيمار دست به اقداماتى مى زند چون با اين نيت كار مى كند 

اگر در مسير درمان مشكلى رخ دهد غيرعمد محسوب مى شود. 

مديرعامل بزرگترين غارآبى جهان از نيازهاى  توسعه اى عليصدر مى گويد

عليصدر بايد به جايگاه بين المللى برسد 

اتمام تصويب مطالعات بازنگرى
 طرح جامع شهر اسدآباد

 مدير اداره راه و شهرســازى شهرســتان اسدآباد از اتمام تصويب 
مطالعات بازنگرى طرح جامع  اين شهر خبر داد.

زينــب كرميان در گفت وگو با ايســنا، اظهار كــرد: بازنگرى طرح 
جامع شــهر اســدآباد از جمله طرح هاى اداره راه و شهرســازى 
در ســند راهبردى سه ســاله شهرســتان بوده كه در حال حاضر 
تصويب مطالعات اين طرح به اتمام رســيده و ســپس در مرحله 
بعــد با تصويب كل طرح بايد بازنگرى طرح به تصويب شــوراى 

برنامه ريزى برسد.
وى در ادامه تعريض و بهســازى محور اسدآباد- داشبالغ را يكى از 
3 پروژه ها در سند راهبردى 3 ساله حوزه راه و شهرسازى شهرستان 
برشــمرد و گفت: در رابطه با پروژه كنارگذر به عنوان ديگر پروژه راه 
و شهرســازى در سند راهبردى، تعهد و سهميه 4 ماه نخست سال راه 
و شهرســازى در رابطه با ابنيه، زيرســازى و روسازى پروژه محقق 

شده است.
كرميــان همچنيــن از تخصيــص 150 ميليــون تومــان اعتبــار بــراى 
بررســى اســتحكام زميــن در حــال واگــذارى بــه تعاونــى فرهنگيــان 
ــن  ــار زمي ــرد: 30 هكت ــان ك ــر داد و خاطرنش ــتان خب ــن شهرس اي
ــال  ــتان در ح ــن شهرس ــان اي ــى فرهنگي ــه تعاون ــل ب ــراى تحوي ب
واگــذارى اســت كــه در بارندگــى هــاى اوايــل امســال ايــن زميــن 
دچــار رانــش شــد و بــراى اطمينــان خاطــر در رابطــه بــا بررســى 
ــر  ــه ايــن ام ــار ب ــان اعتب ــون توم ــوق، 150 ميلي اســتحكام زميــن ف

اختصــاص داده شــده اســت.

جرم نبايد منبع كسب درآمد باشد
 جرم نبايد منبع كسب درآمد باشد و بايد قوانين كميسيون هاى ماده 

100 و برخى قوانين قديمى مورد بازنگرى قرار گيرد.
رئيس كل دادگسترى استان همدان در ديدار با فرماندار همدان گفت: 
جرم نبايد منبع كسب درآمد باشد و بايد قوانين كميسيونهاى ماده 100

و برخى قوانين قديمى مورد بازنگرى قرار گيرد.
محمدرضا عدالتخواه با بيان اينكه با همدلى ديگر بخش ها طرحهاى 
نوين در حوزه قضايى اجرا مى كنيم تا آســيب هاى اجتماعى كاهش 
يابد، گفت: مجتمــع قضايى ويژه اطفال و نوجوانان بايد در اســتان 
همــدان راه اندازى شــود.به گزارش مهر، وى با بيــان اينكه در زير 
ساخت ها و ســاختمانهاى مورد نياز قضايى استان همدان مشكالت 
و كمبودهاى جدى وجود دارد، گفت: با توجه به آمار باالى زندانيان 

تغيير نگرش در خصوص مجازات زندان ضرورى است.
فرماندار شهرستان همدان نيز با تبريك انتصاب رئيس كل دادگسترى 
استان همدان خطاب به وى گفت: با سوابق برجسته شما در استانهاى 
كرمانشــاه و مركزى به طور حتم در استان همدان نيز حضور شما مى 

تواند منشا اثر در حوزه قضايى و يارى گر ديگر بخش ها باشد.
فرماندار شهرستان همدان ســاخت و سازهاى غير مجاز را از جمله 
آســيب هاى پيش رو دانست و تصريح كرد: در 4 بخش كميته تطبيق 
مصوبات شوراى شهر، كميسيون هاى ماده 99 و 100، شوراى تامين و 
شوراى حفاظت از حقوق بيت المال با تشكيالت قضايى استان ارتباط 

مستقيم و مستمر كارى داريم.

همدان زيرساخت نسخه نويسى 
الكترونيك ندارد

 براى اجراى نسخه نويسى الكترونيك زيرساختى وجود ندارد اما 
مديران اصرار بر اجراى آن دارند.

رئيس ســازمان نظام پزشكى همدان با اشاره به اجراى نسخه نويسى 
الكترونيك در همدان، اظهار كرد: نسخه نويسى الكترونيك زيرساختى 
ندارد امــا مديران اصرار بر اجــراى آن دارند.عليرضــا مدركيان در 
گفت وگو با ايســنا، با تأكيد بر اينكه مشكل نسخه نويسى الكترونيك 
در همدان نيست، يادآور شد: گاليه ما از مديران كالن كشورى است 
كه چرا زيرســاخت اين طرح وجود ندارد بر اجــراى آن اصرار مى 
كنند؟رئيس سازمان نظام پزشكى همدان نبود پهناى باند اينترنت كافى 
براى نسخه نويســى را يكى از مشكالت اجراى اين طرح دانست و 
تأكيد كرد: بايد سازمان هاى بيمه گر يك پروفايل ثابت براى همه بيمه 

ها طراحى كرده و از طرفى مشكل قطعى اينترنت را برطرف كنند.
مدركيان درباره پرداخت حق الطبابت پزشــكان توســط سازمانهاى 
بيمه گر نيز يادآور شــد: مدتى است كه پرداختهاى بيمه سالمت بهتر 

شده اما تأمين اجتماعى واقعا در پرداختها عقب است.

1- طرح هاى اقتصادى وزارت دفاع در اســتان اجرايى نشده است. 
گويا ايــن طرح ها از مرحله توافق پيشــتر نرفته اند. گفتنى اســت  
هولدينگهاى اقتصادى وزارتخانه ها و ســازمان هاى دولتى ، سرمايه 

گذارى ارزشمندى تا كنون در استان نداشته اند.
2- تاكسى هاى اينترنتى به كمك كارمندان و بازنشستگان استان آمده 
اند. گويا برخى كارمندان و بازنشســتگان با استخدام در اين تاكسى 
ها  ، درآمدى در اين شرايط سخت اقتصادى براى جبران هزينه هاى 
زندگى خود ،كســب مى كنند. گفتنى است كسانى كه مانند كارمندان 
،حقوق ثابت دريافت مى كنند از آســيب پذيرترين قشرها در شرايط 

تحريم هستند 
3- افراد با مشكل روانى در همدان آزاد هستند و براى مردم مشكالتى 
ايجاد مى كنند. گويا يكى از اين افراد در محدوده آرامگاه بوعلى با سر 
و صدا براى مسافران و عابران هم استانى، ايجاد ترس و وحشت مى 
كند. گفتنى است با توجه به گردشگر پذير بودن استان انتظار مى رود، 
دستگاههاى مسئول  نســبت به جمع آورى اين نوع بيماران از معابر 

اقدام پيشگيرانه داشته باشند.

مريم مقدم  »
 تغييرات براى مدير عاملى شركت سياحتى 
عليصــدر آخرين بار  زمانى اتفاق افتاد كه   دو 
ســال ديگر از عضويت اين شركت  به عنوان 
هيأت رئيسه ســازمان UNWTO باقى مانده 
بود . اين مهم بيانگر آن است كه بر اى حفظ و 
ارتقاى جايگاه عليصدر بايد برنامه هاى مدون 

در دست اجرا قرار گيرد .
مرداد ماه 1398  مدير عاملى شــركت سياحتى 
عليصدر در حالى كه  28 سال از عمر فعاليتش 
مى گشــت  به دست غالمحسين تقوى  كه 28

سال سابقه مديريت داشت ســپرده شد تا راه 
هاى دستيابى به روزهاى بهتر برايش هموارتر 
شــود . تا پيش از اين البته ردپاى مديران قبلى 
نيز در اذ هان رسانه ها رد پايى شايسته و قابل 
تقدير بود .  اين شــركت اين روزها در حالى 
به فعاليت خود ادامــه مى دهد كه در روزهاى 
اخير پس از اتمام اجالس جهانى راه ابريشم در 
همدان به عنوان يك گزينه براى جهانى شدن از 
سوى نمايندگان يونسكو در همدان نيز مطرح 

شده است.
در روزهاى اخير به بهانه آغاز سال نو گردشگرى 
2019 و نقش متمايز شركت سياحتى عليصدر 
و استان ميزبان غالمحســين تقوى مديرعامل 
شركت ســياحتى عليصدر، حميد امامى مدير 
امور بين الملل و روابط عمومى و احمد حسينى 
قائم مقام شــركت عليصدر در سالن جلسات 

روزنامه همدان پيام بوديم.
 دولت به بخش خصوصى

 اعتماد كند
مدير عامل شركت ســياحتى عليصدر در اين 
نشست به برنامه هاى اجرايى شركت عليصدر 
در ســال هاى گذشــته گريــزى  زد و گفت: 
عملكرد گذشته نشان مى دهد توانمندى اجراى 
بخش خصوصى در گردشگرى استان باال است 
پس مى توان به روى نقش تأثيرگذار اين بخش 
و جايگاه شركت ســياحتى عليصدر در حوزه 
گردشــگرى نه تنها اســتان همدان بلكه غرب 
كشور يك جايگاه استراتژيك است. اين نكته 
است كه بارها و بارها كارشناسان گردشگرى در 
عرصه ملــى و بين المللى در رويدادهاى متعدد 
كه در سال هاى اخير همدان پشت سر گذاشته 

است به آن اشاره كرده اند.
غارعليصــدر، ســايت تفريحــى توريســتى 
عباس آبــاد دو جاذبــه اى هســتند كه تحت 
مديريت اين شركت سياحتى دو قطب اصلى 
جذب گردشــگر در همدان بوده و هســتند. 
عليصــدر را به نمايندگى از كشــور ايران در 
ميان ديگر اعضاى اين ســازمان متمايز جلوه 
داد پس از تغيير مدير عامالن اين شــركت در 
ماه هاى اخير حاال غالمحســين تقوى از اوايل 
مرداد ماه سال 1398 به عنوان مديرعامل داراى 

مسئوليت است.
وى به نقش تاثيرگذار گردشــگرى بر اقتصاد 
محلى  در اســتان تأكيد كــرد و گفت تقويت 
زمينه هاى درآمد زايى نيازمند حمايت اســت 
و شــرايط بايد به گونه اى باشــد كه حتى از 
دولت بخواهيم به بخش خصوصى اعتماد كند 
و مديريت حوزه هاى گردشــگرى استان را به 

بخش خصوصى واگذار كند.
عليصدر توانســت در روند اجراى رويدادهاى 

بين المللى تأثيرگذار باشــد اما من معتقدم با آن 
كــه يك پديده منحصر به فرد دنياســت هنوز 
در كالس بين المللــى برنامه ريزى شــده قرار 
نگرفته ايم. هنوز در طول اين 28 ســال نه هتل 
و نه رستوران در سطح بين المللى در عليصدر 
نداريــم و نقاط ضعف و چرايى اين موارد بايد 

مورد بررسى قرار گيرد.
نيازمنــد  عليصــدر  ســياحتى  شــركت 
جــذب ســرمايه گذار بــراى توســعه زيــر 
بــراى  اقامتــى  و  خدماتــى  ســاخت هاى 
ارتقــاى  بــراى  امــا  اســت  گردشــگران 
وضعيــت موجــود راه هــاى مواصالتــى نقــش 
ــكار اســت ،  ــل ان دولــت تأثيرگــذار و غيرقاب
چــرا كــه بــدون جــذب اعتبــارات دولتــى در 
ايــن شــرايط نمى شــود كار هدفمنــدى انجــام 
ــه يــك چــاه نفــت  داد .تقــوى عليصــدر را ب
تشــبيه كــرد و گفــت در نظــر بگيريــد نقــش 
ــراى  ــت ب ــاه نف ــك چ ــون ي ــدر همچ عليص
اقتصــاد گردشــگرى نــه تنهــا اســتان و غــرب 
ــا  ــت ام ــذار اس ــور تأثيرگ ــه كش ــور بلك كش
بايــد بــراى چگونگــى اســتخراج نفــت از اين 
چــاه بايــد برنامــه هدفمند داشــته باشــيم.حتى 
بــر ايــن باوريــم ســازمان مديريــت مى توانــد 

ــراى  ــى ب ــارات مل از اعتب
طراحــى ســايت عليصــدر 

ــد.  ــدام كن اق
وى مى گويــد: انتظار مردم 
آنها  نمايندگان  اســت  اين 
اسالمى  شوراى  مجلس  در 
بتوانــد بــا جــذب اعتبار 
توسعه  راستاى  در  هدفمند 
عليصدر قدم بردارند در اين 
زمينه به راه هاى مواصالتى 
عليصدر نگاهــى بياندازيم 
اين راه ها در ســطح كالس 
نيســت  بين المللى  و  ملى 
و نيازمند تأمين و توســعه 
زيرساخت هاى متعدد براى 

تردد گردشگران است. 
سياحتى  شركت  مديرعامل 

عليصدر معتقد اســت :  براى توسعه سياست 
گردشگرى عليصدر بايد مشاوران بين المللى با 
ايده هاى ناب از مناطق موافق گردشــگرى دنيا 

فراخوانده شوند تا بتوانند تحولى در سطح اين 
سايت پر گردشگر و پرپتانسيل رقم زنند.

 از نــگاه تقــوى عليصدر بايد از ســطح كار 
روزمرگى خارج شــود و مســير دســتيابى به 

جايگاه بين المللى را به سرعت طى كند.
وى در يك مقايسه آمارى به حضور گردشگران 
و كســب درآمدهاى آنها اشــاره كرد و گفت: 
وقتى شــرايط براى جذب 7 هزار نفر مســافر 
در عليصدر مهيا مى شــود به همان اندازه بايد 
خدمات دهى به گردشــگران هم در اين مكان 

ارتقا يابد.
مديرعامل شــركت ســياحتى عليصدر معتقد 
اســت: توانمندى مجموعه شــركت سياحتى 
عليصدر باال است پس قادر هستيم بخش هاى 
متعــدد گردشــگرى اســتان را اداره كنيم؛ در 
مديريت گردشگرى بايد به اين مهم توجه كرد 
كه درآمد در بخش گردشــگرى بايد در همان 
بخش گردشــگرى هزينه شود و بر اين باوريم 
كه كار نكردن بهتر از كار كردن با كم و كاستى 
است پس بايد برنامه هاى هدفمند را تدوين و 

اجرا كنيم.
تقوى مى گويد: بــه عنوان يك مدير عالقمندم 
با سرعت بيشترى كار كنيم و همچنان معتقدم 
سرعت ما در كار باال نيست 
و  فكر مى كنم حتى با وضع 
عقب  مــا  امروز  مطلــوب 

مانده ايم.
محــرك  موتــور   
گردشگرى همدان مسير 

هموار مى خواهد
سيد احمد حسينى قائم مقام 
عليصدر  ســياحتى  شركت 
نيز در اين نشســت به نياز 
تعامل سياســت گردشگرى 
با رســانه ها تأكيــد كرد و 
گفــت: رســانه ها مى توانند 
تريبون معرفى و عامل جذب 
گردشــگر به هــر منطقه اى 
باشــند و برنامه ريزان حوزه 
گردشگرى بايد بر اين باور 
باشــند كه اين رسانه مى تواند داشته هاى واقعى 
آنها را در ويترين معرفى به زيباترين شكل ارائه 

دهد.

وى گفت: اين باور كه عليصدر موتور محرك 
گردشــگرى استان اســت نيازمند برنامه ريزى 

مسير هموار است.
در حالــى كه براى گردشــگرى همدان برنامه 
جامع نداريم چطور مى توانيم در سطح حرفه اى 
از اين حوزه به توســعه دســت پيدا كنيم اين 
نكات بيانگر آن اســت كه برنامه ريزى هدفمند 
و كاربردى راه دستيابى به توسعه هدفمند است.

حســينى مى گويد: رســانه هــاى برنامه ريز و 
اجراى هدفمند ســتون هايى هستند كه توسعه 

گردشگرى بر آنها سوار مى شود.
اگر نگاه تخصصى نباشد نمى توانيم به صورت 
متوازن به روى كسب درآمد عليصدر و هزينه 
كردها و دســتيابى به اهــداف مطالعه كنيم و 

كارشناسان اظهرا نظر كنيم.
 اگر عليصدر آسيب ببيند گردشگرى 

همدان آسيب ديده است
مدير روابط امور بين الملل شــركت ســياحتى 
عليصدر نيز در اين نشســت به نقش بى بديل 
رسانه هاى اســتان براى شناساندن ظرفيت هاى 
گردشــگرى همدان اشاره كرد و گفت: هر جا 
رسانه پاى كار بود مســير هموار شد و دست 
پيدا كردن به اهداف توسعه محقق شد اين باور 
بايد در اذهان شكل بگيرد كه با همراهى رسانه  
مى توان آينده روشن را براى گردشگران استان 

ترسيم كرد.
حميــد امامــى بــه فــراز و نشــيب هاى گذشــته 
عليصــدر اشــاره كــرد و گفــت: روزهايــى كــه 
برخــى  حواشــى خبرى ناخواســته در ســالهاى 
ــوان  ــه عن گذشــته  ايجــاد شــد و عليصــدر ب
يــك جاذبــه تأثيرگــذار در چــرخ گردشــگرى 
ــم  ــاور بودي ــن ب ــر اي ــد ب ــر ش ــدان درگي هم
كــه اگــر عليصــدر آســيب ببينــد گردشــگرى 
ــده اســت و در آن روزهــا  همــدان آســيب دي
تعقيــب و درك رســانه ها توانســت حافــظ 

منابــع گردشــگرى اســتان باشــد. 
امامى به نقش تأثيرگذار رســانه هاى استان در 
انعكاس توانمندى هــاى ميزبانى از رويدادهاى 
بين المللــى همــدان 2018 در اجالس جهانى 
گردشگرى اشاره كرد و گفت: آن روزها همدان 
به ايران و جهــان اعالم كرد ظرفيت هايى دارد 
كه توانمندى  كار حرفه اى در عرصه بين المللى 

را دارا هستند.

 روز گذشــته دانش آمــوزان دخترانه 
مدرســه راه نــور ناحيه يك شهرســتان 
همــدان همزمان با دانــش آموزان 2548

مدرسه اســتان پاى صندوق هاى عاطفه 
و مهربانى حاضر شــدند تا گوشه اى از 
نياز همنوعان و هم كالســى هاى خود را 

مهيا سازند.
 شورو نشات دانش آموزان دختر به مانند 
رنگ لباس هايشان زيبنده روحشان بود و 
با هر اشاره اى به ابراز احساسات كودكانه 
مى پرداختندگويا به اين باور رسيده بودند 
كه دســتگيرى از دوستانشان روحشان را 
جال مى دهد، معنا عاطفه نيز در ظهن آنها 

تداعى يافته بود. 
موضــوع مهمتــر اينكه برخــى ازآنها 
خيلى عالقمند بودند احساساتشــان را 

ابراز كنند و اســتقبال خوبى از دوربين 
خبرنگاران داشــتند باچنــد تن از آنان 
كه ســر صحبت را آغــاز كرديم ابراز 
خوشحالى مى كردند كه اين شرايط مهيا 
شــده تا بدونه اينكه شــخصيت دوستا 
نشان خدشه دار شــود بتوانند با مقدار 
هر چند كم ســهمى در امكان تحصيل 

دوستان خود داشته باشند.
مدير كل آموزش و پرورش استان در اين 
مراسم با استناد به آيه 92 سوره آل عمران 
گفت. انسان ها هرگز به نيكى نمى رسند 
مگر اينكه از هرآنچه دارند در راه خداوند 
و كمك به هم نوعان انفاق كنند و اين امر 

ميزان سنجش انسان نيز هست، 
محمد پــورداود حضور دانــش آموزان 
2548 مدرسه استان در 4 دوره تحصيلى 

جشــن عاطفه ها را نمايان شــدن چهره 
اى از انفاق برشــمرد و خطاب به دانش 
آموزان گفت: شــما آينده ســازان جامعه 
امروز نوع دوستى و پرداختن به همنوعان 
را در ابتداى ســال تحصيلى با جان خود 
لمس مى كنيدو اين يك امر تربيتى سازنده 

است. 
وى افزود: امــروز دانش آموزان به اتفاق 
هم مهربانى را تقســيم مــى كنند و مبالغ 
جمع آورى شــده براى دانش آموزان هر 
مدرسه اهدا مى شــود و اگر مدرسه اى 
دانش آموز نياز مند نداشته باشد اين مبالغ 
جمع آورى شــده به ديگر مدارس مورد 

نياز انتقال مى يابد. 
در ادامه مدير كل كميته امداد امام خمينى 
(ره) نيــز يكى از مزيت هــاى برگزارى 

چنين جشــن هايى را آموزش كودكان از 
ســنين پايين دانست كه از ابتداى كودكى 
در ذهنشــان تداعى مى شود از مهمترين 
داشته هاى خود انفاق كنند، براى كمك به 
ديگران پيش قدم باشند ويارى از ضعيفان 

جامعه را ارزش بشمارند..
پيمان تركمانه خطاب بــه دانش آموزان 
گفت: شــما در آيند مديران دستگاه هاى 

اجرايى كشــو خواهيدبــود و اگر عاطفه 
را در خود تقويت نماييد مديريت شــما 
و شــرايط جامعه خيلى بهتر از وضعيت 

كنونى خواهد بود.
وى خاطر نشــان كرد: مرحله اول جشن 
عاطفــه ها در 7و8 مهر مــاه در اماكن و 
معابر عمومــى برگزار بــودو يك و نيم 
ميليارد ريال جمع آورى شــد ، اين مبالغ 

به دست دانش آموزان رسيد عالوه بر اين 
ســرانه 120 هزار تومان به دانش آموزان 
تحت پوشش تقديم شــد و كمك هاى 
جمع آورى شده مرحله دوم جشن عاطفه 
ها نيز با تشخيص معلمان به دانش آموزان 

نيازمند تقسيم مى شود.
رئيس سازمان دانش آموزى استان نيز در 
ادامه گفت: مــن معتقدم رفع محرومييت 
يكى از راه هاى توســعه كشــور است و 
اين چنين برنامه هاى نوع دوســتى قطعًا 
نتيجه مطلوبى در پيشرفت جامعه خواهد 
داشت. رضا ميرزايى در پايان تاًكيد كرد: 
در هر  جامعه اى نياز اســت مردم نسبت 
به هم متعهد باشــند چرا كه  بى تفاوتى 
در جامعه مشــكالتى زيادى را به همراه 

خواهد داشت. 
الزم به ذكر اســت روز گذشــته جشن 
عاطفه ها بــا هدف نهادينه كردن فرهنگ 
نوع دوستى و ترويج احسان و نيكو كارى 

در 60هزار مدرسه كشور برگزار شد.

جشن عاطفه ها با مشاركت آموزش و پرورش برگزار شد

درس همدردى براى كودكان
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جشنواره شيره پزى مالير آغاز شد
 جشــنواره شيره پزى مانيزان آغاز شــد اين جشنواره از 10 الى 12

مهرماه در روستاى مانيزان برگزار مى شود.
آيين پخت شــيره يكى از قديمترين آيين هاى سنتى شهرستان مالير 
است، كه چندسالى است  با همت اداره ميراث فرهنگى شهرستان مالير 

احيا شده است. كه در نيمه اول مهرماه هر سال برگزار مى شود.
رئيس اداره ميراث فرهنگى شهرستان مالير اظهار داشت:روستاى مانيزان 
در 22 كيلومترى ماليردر مسير جاده اراك در محور دره جوزان كه نظام 
توليد انگور آن به ثبت جهانى رسيده ، قرار گرفته است. خاك مرغوب 
اين منطقه باعث پرورش انگور بســيار شيرين و مرغوب شده است به 
طورى كه به لحاظ كيفيت شــهره عام و خاص است ازاين رو هرساله 

آيين سنتى شيره پزى در اين روستا برگزار مى شود .
ابراهيم جليلى افزود: كشمش و سبزه مانيزان و منطقه در جوزان به دليل 
كيفيت مرغوب آن به بسيارى از كشورهاى دنيا صادر مى شود.هم چنين 
انواع شــيره ،باسلق و سايه خشك اين روستا به علت كيفيت بسيار باال 
در سطح كشور شناخته شده است ، از روزگار قديم به عنوان سوغات 
شهرســتان مالير به ساير شهرهاى كشور ،خصوصا در دوران قاجار به 
دربار ارســال مى شده اســت.وى با توجه به كيفيت انگور اين منطقه 
گفت :در سال هاى اخير به همت اداره ميراث فرهنگى ، گردشگرى و 
صنايع دستى ،بخشدارى مركزى ، شوراى اسالمى روستا، دهيار و اهالى 
روستاى مانيزان آيين سنتى ،بومى جشنواره شيره پزى احيا گرديده است.

جليلى هدف از برگزارى اين آيين را احيا آداب و رسوم سنتى ،جذب 
گردشــگر ، ايجاد اشتغال و نشاط اجتماعى دانست و گفت: در جشن 
شــيره پزى سال هاى گذشــته اجراى موسيقى محلى ، رقص محلى ، 
طبخ كشى از جمله مراسم هاى  شادى بود كه انجام مى شد كه به دليل 
همزمان شــدن با محرم و صفر دوسالى است كه اين مراسم انجام نمى 
شود. نمايشنامه خيابانى، پخت شيره در خانه هاى روستا و عرضه انواع 
مشتقات روستا شامل، شيره ،باسلق ، سايه خشك ، نان محلى ، ترخينه 
و صنايع دستى از ديگر مراسمات برگزار شده در اين جشنواره است.در 
پايان گفتنى وجود خانه بوم گردى دراين روستا كار را براى گردشگران 

آسان كرده است ومى توانند شب را هم در اين روستا اقامت كنند.

گرانى كمر مردم را خم كرده است
 قيمت اجاره بها تابعى از قيمت مسكن است و همين موضوع باعث شده قيمت اجاره 

بها در سال جارى حداقل 22 درصد رشد افزايشى داشته باشد.
نماينده نهاوند در مجلس در نطق ميان دســتور خود در صحن علنى پارلمان اظهارداشت: 
موضوع اصلى امروز جامعه تورم، اشتغال، مسكن، توليد، معيشت مادى و اجتماعى معنوى 

است، يكى از مشكالت امروز جامعه تورم است.
حسن بهرام نيا خطاب به دولت مردان گفت: امروز گرانى كمر مردم را خم كرده از مصاديق 
آن تهيه مايحتاج دانش آموزان در سال تحصيلى جديد بود كه متأسفانه گرانى نوشت افزار و 

لوازم التحرير در مقام مقايسه با سال گذشته حداقل 3 برابر شد. يك دفتر 80 برگى از 4 هزار 
تومان در سال گذشته حدود 14 هزار تومان امسال به فروش رفت.

بهرام نيا اضافه كرد: خانواده هايى كه 3 دانش آموز داشتند حداقل بايد 900 هزار تومان براى 
خريد لوازم التحرير و نوشت افزار هزينه مى كردند.نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى 
اسالمى اضافه كرد: قيمت اجاره مسكن كه خود تابعى از قيمت مسكن است در سال گذشته 
در اوايل فروردين ماه در مقام مقايسه با همين ماه در سال جارى يك قيمت متفاوتى داشته 
است. ميزان معامالت انجام شده در ارديبهشت سال 97 در حدود 13 هزار واحد مسكونى 
بوده در صورتيكه همين ميزان معامالت در ســال 98 به 37 درصد تنزل پيدا كرده است. بر 
همين اســاس قيمت اجاره بها تابعى از قيمت مســكن است و همين موضوع باعث شده 

قيمت اجاره بها در ســال جارى حداقل 22 درصد رشــد افزايشى داشته باشد.وى خطاب 
به وزير جهاد و كشــاورزى گفت: آقاى حجتى، وزير جهاد كشــاورزى، امسال به واسطه 
ريزش نزوالت جوى در شهرســتان نهاوند مطابق ساير شهرستان ها متوجه خسارات ناشى 
از بارندگى ها براســاس قيمت براورد شــده 65 ميليارد تومان است اما تاكنون 6,5 ميليارد 
تومان به شهرســتان اختصاص داده شده است. بهرام نيا تصريح كرد: به دليل اينكه در فصل 
كاشــت، داشت و برداشت از االن تا پايان سال هستيم مواردى است كه بايد مواردى مانند 
گرانى سم، كود و نهاده هاى كشاورزى مورد توجه قرار گرفته و از طرفى ارزانى خريد گندم 
توسط دولت كه از مطالبات جدى كشاورزان است؛ در استان همدان 700 هزار تن بهره بردار 

به واسطه گرانى كودها شاهد افت كشت گندم بوديم و بعضاً كودهاى تقلبى مى فروشند.

مهدى ناصرنژاد  »
 اتحاديه صنف فرش و قاليشويى هاى 
همدان روز چهارشنبه با صدور اطالعيه اى 
از شــهروندان همدانى خواســت، براى 
جلوگيرى از هر گونه آســيب و زيان و 
ســوء اســتفاده هاى احتمالى، فرش هاى 
خــود را در صورت نياز به شستشــو و 

ترميم به قاليشويى هاى معتبر بسپارند.
اطالعيه صنف فرش و قاليشويى همدان 
كــه يك نســخه آن در اختيــار روزنامه 
همدان پيام قرار گرفته است، به شهروندان 
همدانــى تذكر مى دهــد در صورت هر 
گونه خلل و آسيب به فرش هاى آنان و يا 
مفقودى هاى معمول توسط قاليشويى هاى 
غيرمجاز و صورى اين اتحاديه هيچگونه 

پاسخگو نخواهد بود. 
اســت،  آمــده  همچنيــن  اطالعيــه  در 
شــهروندان همدانــى توجــه داشــته باشــند، 
ــا  ــر ي ــوان كارگ ــه عن ــه ب ــر شــخص ك ه
راننــده قاليشــويى بــه درب خانه هــاى 
ــه  ــر ارائ ــد، عــالوه ب ــه مى كن ــان مراجع آن
كارت معتبــر و صــادر شــده از طــرف 

ــل  ــال تحوي ــد در قب ــاً باي ــه، حتم اتحادي
ــيد  ــفارش مشــتريان خــود، قبــض رس س
ــراى صاحبــان  قاليشــويى مــورد نظــر را ب
ــا  ــه قبض ه ــد و اينگون ــادر كن ــرش ص ف
ــد داراى شــماره تمــاس و  ــاً باي ــز حتم ني
ــل  ــق و مشــخص مح ــانى دقي ــام و نش ن
قاليشــويى باشــد، بــه نحــوى كــه اطمينــان 
كافــى بــراى ســفارش دهنــدگان هــر گونه 
ــود. ــل ش ــه حاص ــرش و كاالى مربوط ف

روزنامــه همدان پيام بــا توجه به اهميت 
موضوع و موارد ســوء اســتفاده هايى كه 
به علت اعتمــاد خانواده هاى همدانى به 
قاليشــويى هاى بى نام و نشان اتفاق افتاده 
اســت، نظرات يكى از مسئوالن اتحاديه 
صنــف فرش همدان را نيز در اين ارتباط 

جويا شده است.
نايــب رئيس اول اتحاديــه فرش همدان 
در ايــن خصــوص بــا تأكيد بــر اينكه 
به  را  فرش هايشان  همدانى  همشــهريان 
نسپارند،  جعلى  قاليشــويى هاى  دســت 
اضافه كرد متأسفانه اين روزها عده اى به 
عنوان قاليشــويى بدون هيچ نام و نشانى 

فقط يك شماره تلفن به 
در و ديــوار مردم نصب 
مى كننــد و يــا بــا يك 

دســتگاه وانت بار بدون تابلو و نشــانى 
مشــخص از قاليشويى مربوطه فرش هاى 
مــردم را تحويل مى گيرنــد، در صورتى 
كه قاليشــويى هاى معتبــر و مجاز بدون 
اقدام به مراجعه  الزم هرگز  ضمانت هاى 
به در خانه ها و تحويل امانت همشهريان 

همدانى نمى كنند.
«حســين كندى» به شــهروندان همدانى 
توصيه كرد در صورت ســفارش فرش يا 
ديگر وســايل قابل شستشوى خود نظير 
زيراندازهــاى معمول، پتــو، مبلمان و... 
كه شستشــو و ترميم آن فقــط از عهده 
قاليشــويى هاى صنعتى برمى آيد، حتمًا از 
تحويل گيرنده و هر شخصى كه به عنوان 
كارگر يا راننده قاليشويى مراجعه مى كند 
كارت معتبر و تاريخ دار بخواهند و بدون 
دريافت رسيد كامل و چاپى و داراى نام 
و نشــان قابل شناسايى، سفارش خود را 

تحويل ندهند.
نايــب رئيس اول اتحاديــه فرش همدان 
كه خــود از دســت اندركاران قديمى و 

خوش نام بــازار فرش همدان مى باشــد 
يادآور شــد متأســفانه بارها اتفاق افتاده 
كه فرش هاى شــهروندان همدانى توسط 
قاليشــويى هاى غيرمجاز كنار رودخانه ها 
و با اســتفاده از آب هاى آلوده شستشــو 
شــده و يا بعضًا فرش هاى دست باف و 
نفيس دچار پارگى و آسيب شده اند و در 
مواردى نيز سفارش مردم كًال مفقود شده 
و حتى به سرقت رفته است كه متأسفانه 
قابل پيگيرى و رســيدگى توسط اتحاديه 
فرش نيســت و همشــهريان خودشــان 
مسئول اعتماد غفلت آميز به قاليشويى هاى 

بدون مجوز هستند.
وى در ايــن خصــوص اظهــار كرد: در 
دفعات بى شمار همشهريان عزيز همدانى 
بــه اتحاديه فرش شــكايت آورده اند كه 
قاليشويى ها اقدام به چسباندن و بد منظر 
كردن در و ديوار ساختمان هاى شخصى 
بــا برچســب هاى تبليغاتــى مى كنند كه 

متأســفانه در چنين مواردى نيز اتحاديه 
پاسخگو نيست و همشــهريان مى توانند 
از صاحبان شــماره تلفن هاى متخلف به 

مراجع قضايى شكايت ببرند.
بــه گفته نايــب رئيــس اتحاديه فرش 
همــدان در حــال حاضــر 23 كارگاه 
قاليشــويى مجــاز در همــدان فعاليت 
دارد كه اغلب از قاليشــويى هاى قديمى 
و معتبــر و آشــناى بــه كار و ترميم و 
شستشــوى مطمئن فرش هستند و براى 
صادركنندگان فــرش ايران به خارج از 

مى گيرند. سفارش  نيز  كشور 
به گفتــه وى هم اينك 8 كارگاه غيرمجاز 
قاليشــويى نيز در همدان وجود دارد، در 
حالى كه اتحاديه هيچ محدوديت و شرط 
خاصى براى صدور مجوز براى متقاضيان 
مربوطــه نــدارد و ايــن مشــكل خود 
متقاضيان است كه بتوانند مراحل قانونى 
براى تأسيس قاليشويى مجاز را طى كند.

هشدار به شهروندان

مراقب قاليشويى هاى 
غيرمجازباشيد

اتفاق  بارها  متأســفانه 
افتــاده كــه فرش هاى 
همدانــى  شــهروندان 
قاليشويى هاى  توســط 
رودخانه ها  كنار  غيرمجاز 
و با اســتفاده از آب هاى 
آلوده شستشــو شــده 
و يــا بعضــاً فرش هاى 
دچار  نفيس  و  دست باف 
پارگى و آسيب شده اند
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معاون سياسى وزير كشور:
كميسيون احزاب بايد تشخيص دهد چه 
مكان هايى براى برگزارى تجمع تعيين شود

 مصوبــه دولت در خصــوص مكان هاى برگــزارى تجمعات در 
چارچوب وظايف كميسيون ماده 10 احزاب بود.

معاون سياسى وزير كشــور در واكنش به راى ديوان عدالت ادارى در 
ابطال مصوبه دولت يادآورشد كه مصوبه دولت در خصوص مكان هاى 
برگزارى تجمعات در چارچوب وظايف كميسيون ماده 10 احزاب بود.

جمال عرف در گفت وگو با ايســنا، درباره موضع وزارت كشــور در 
خصوص ابطال مصوبه دولت مبنى بر تعيين مكان هايى براى برگزارى 
تجمعات و راهپيمايى ها,  با بيان اين كه مصوبه دولت درباره مكان هاى 
برگزارى تجمعات كمكى به كميســيون مــاده 10 احزاب بود، گفت: 
برگزارى تجمع حقى اســت كه بر اســاس قانون اساسى به رسميت 
شــناخته شده اســت، اما سوال اين اســت كه اين حق را چگونه بايد 
قانون مند و اجرايى كنيم كه در ابراز يك حق، حق ديگرى تضييع نشود.

وى افــزود: ديوان عدالت ادارى به اصل 27 قانون اساســى كه مربوط 
به آزادى تجمعات مى شــود، اشاره كرده است. در بند 6 ماده 11 قانون 
احزاب نيز آمده است كه متولى اعطاى مجوز براى برگزارى تجمعات 

كميسيون ماده 10 احزاب است.
وى ادامه داد: مصوبه دولت هم مؤيد همين بند از قانون احزاب است. 
وقتى تجمعى در يك مكان عمومى برگزار مى شــود، اقشــار ديگرى 
كه مى خواهند تردد كنند دچار مشــكل مى شــوند. در ساير كشورها 
هم مكان هايى براى برگزارى تجمع در نظر گرفته شــده است، چون 
ابراز يك حق نبايد مخل حقوق ديگران شــود. بر همين اساس, بعد 
از اعتراضات دى ماه 1396 دولت مكان هايى هم براى برگزارى تجمع 
تعيين كرد، اما ديوان عدالت ادارى معتقد اســت چون حق برگزارى 
تجمع در قانون اساسى و قانون احزاب وجود دارد پس مصوبه دولت 

بايد ابطال شود.
عرف با اشــاره بــه اين كه مصوبه دولت در واقــع يك نگاه فيزيكى و 
مكان يابى براى استفاده از ظرفيت قانونى كميسيون ماده 10 احزاب بود، 
اظهار كرد: اكنون كميسيون ماده 10 احزاب است كه بايد تشخيص دهد 

چه مكان هايى براى برگزارى تجمع تعيين شود.
معاون سياسى وزير كشور در پايان گفت: پس از شكايت سه شهروند 
و فرد حقيقى به ديوان عدالت ادارى، اين ديوان شــكايت را بررســى 
و مصوبه دولــت را ابطال كرد. اين هم مصداقــى از احترام به حقوق 
شــهروندى است كه فرد يا افرادى با شــكايت به ديوان عدالت ادارى 

مى توانند مصوبه دولت را ابطال كنند.

طرح 4 ماده اى مكرون 
حاوى ديدگاه هاى ما نيست

 وزير امور خارجه در حاشيه جلسه هيأت دولت با اشاره به مذاكرات 
انجام شــده در سفر رئيس جمهور به نيويورك با طرف اروپايى اظهار 
كــرد:  هم زمان با اين تالش ها، ترامپ  در مجمع عمومى ســازمن ملل 
اعالم كرد قصد ندارد تحريم ها را كم كند. اين موضع ترامپ  180 درجه 

مخالف آن بود كه اروپايى ها از قول ترامپ به ما مى گفتند.
به گزارش ايســنا، محمد جواد ظريف ادامه داد: به همين دليل  نياز بود 
بررسى شود آيا ترامپ به آنچه به اروپايى ها گفته است تعهد دارد . اين 

بحث ما با اروپايى ها ادامه دارد.
وى ادامه داد: طرح  4 ماده اى كه مكرون بيان كرد طرحى است كه از زبان 
خود وى مطرح شده است و حاوى ديدگاههاى ما نيست. ما مشخص 
كرده ايم كه دنبال سالح هسته اى نيستيم و مطرح كردن طرح اميد نشان 
دهنده ى اين است كه ما از سال 64 همواره، دنبال امنيت، در خليج فارس 
بوده و ديگران هستند كه مانع شدند. مواضع ما كامال مشخص است. اما 
مواضع ما در طرح 4 ماده اى مكرون درست بيان نشده بود. بنابراين الزم 

است اين مذاكرات ادامه يابد تا مسائل دقيق مطرح شود.
ظريف با اشــاره به اين كه ما تالش خود را ادامه مى دهيم خاطر نشان 
كرد:  مكرون و وزير خارجه فرانســه با عالقه مذاكرات را دنبال كردند. 
من دو دور مذاكره با وزير خارجه فرانسه داشتم. با آبه نيز همينطور بودم 
تالش هاى ما ادامه مى يابد اما ما بر روى مواضع خود محكم ايستاده ايم 
و اگر اروپا تعهدات خود را انجام ندهد ما اقدامات بعدى خود را انجام 

مى دهيم.
وزير خارجه در پاسخ به اين پرسش كه آيا تهديد اروپا براى خروج 
از برجام صحت دارد اظهار كــرد: آنها چنين چيزى اعالم نكردند 
آن چه گفته اند اين اســت كه ممكن است مسير حل اختالفات كه 
در مواد 36 و 37 برجام آمده را پيگيرى كنند. البته مشــخص است 
اقدامى كه ايران از 18 ارديبهشــت آغاز كــرده يك اقدام جبرانى 
است كه در ماده 36 برجام به رسميت شناخته شده است براساس 
قواعد حقوقى كسى نمى تواند در برابر اقدام جبرانى، اقدام جبرانى 
انجــام دهد. اقدام جبرانى كه براى اروپا در برجام ديده شــده بود 
براى زمانى است كه ايران نخستين نقض كننده برجام باشد. بحث 

خروج اروپا از برجام مطرح نيست.
ظريف همچنين در پاسخ به پرسشى درباره تالش مكرون براى برقرارى 
تماس تلفنى ميان ترامپ و روحانى گفت: روحانى حتما تماسى نداشته 
اســت. ايجاد اين مذاكره تلفنى از سوى ديگران طراحى شده بود ولى 

روحانى حضور نداشت و مكرون و ترامپ صبحت كردند.

در فضاى تهمت و تخريب مردم نمى توانند 
انتخاب درست كنند

 سياســيون به جاى رقابت بايد داشته هاى خودشان را براى مردم 
بيان كنند و آن اهداف و آرمان هاى خودشــان را تبيين كرده و انتخاب 
را بر عهده مــردم بگذارند تا ملت بر طبق واقعيت ها انتخاب خود را 

انجام دهند.
عضو كميســيون شــوراها و امور داخلى مجلس، در خصوص لزوم 
رعايت ادب و اخالق از ســوى سياســيون در فضاى سياست كشور 
و تأثيــر اين رفتار در جامعه با توجه به نزديكى انتخابات، اظهار كرد: 
رعايت اخالق در دين اسالم بســيار تأكيد شده است و پيامبر اسالم 
(ص) نيز فرمودند "من به خاطر اخالق مبعوث شــدم نه براى امتم". 
در بحث رقابت هاى سياسى نيز افراد بايد رقابت سالم داشته باشند و 
كسانى كه وارد رقابت هاى انتخاباتى مى شوند نه بايد به فكر اين باشند 
كه رقيب را به هر شــكلى از صحنه خارج كنند تا بتوانند خودشان آن 

جايگاه را كسب كنند.
اصغر سليمى در گفت وگو با ايسنا، افزود: سياسيون به جاى رقابت بايد 
داشــته هاى خودشان را براى مردم بيان كنند و آن اهداف و آرمان هاى 
خودشــان را تبيين كرده و انتخــاب را بر عهده مردم بگذارند تا ملت 
بر طبــق واقعيت ها، انتخاب خود را انجام دهند. با توجه به انتخابات 
پيش روى مجلس قطعاً بايد كانديداها فضاى رقابت را ســالم تر كنند 
و از تخريب يكديگر بپرهيزند و از بداخالقى سياسى بر حذر باشند.  
اين عضو كميســيون شوراها و امور داخلى مجلس، گفت: در فضاى 
تهمــت، تخريب و نقدهاى غيرمنصفانه مردم نمى توانند به درســتى 
انتخاب كنند، چــرا كه در فضاى متشــنج و غبارآلود، تصميم گيرى 
درســت كار سختى اســت. در دين و مكتب ما اين تخريب ها وجود 
ندارد و بايد ســعى كنيم در اين دوره، انتخابات بهتر برگزار شــود و 
به طور حتم سيســتم هاى نظارتى و اجرايى كمك خواهند تا اين فضا 

سالم باشد.

شوراى نگهبان بايد به پاكدستى داوطلبان 
حساس تر باشد تا مواضع سياسى شان

 يك عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام با اشــاره به اهميت 
مشاركت سياسى مردم در انتخابات، بر ضرورت روشن شدن بعضى 
تعاريف در شوراى نگهبان تاكيد كرد و گفت: بنده شوراى نگهبان را 
دچار يك مشكل واقعى مى بينم و آن اين است كه در يك مدت كوتاه 
نمى شود يك ارزيابى درست انجام داد. اين حتى به ساختار انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى هم برمى گردد. شوراى نگهبان در عرض پانزده 
روز بايد حداقل پنج هزار پرونده را رســيدگى كند معلوم اســت كه 

خيلى حرف ها پيش مى آيد.
احمــد توكلى در گفت و گو با ايلنا، درباره اظهارات چند ســال پيش 
مقــام معظم رهبــرى كه گفته بودند «حتى اگر كســى نظام و بنده را 
قبول ندارد در انتخابات شــركت كند» و در مورد لزوم ايجاد زمينه اى 
جهت مشاركت همه اقشار جامعه در انتخابات گفت: در شرايطى كه 
ما زندگى مى كنيم و باتوجه به دشــمنانى كه در منطقه و جهان داريم، 
پشــتيبانى مردم از حكومت و تاييد ساختار موجود توسط مردم يك 

سرمايه گرانقدر امنيتى - اجتماعى است.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: با اينكه در برخى 
كشورهاى دنيا مشاركت زير 50 درصد هم برايشان رقم بااليى است و 
از آن تعجب هم نمى كنند، اما براى ما اهميت دارد، لذا رهبرى همواره 
اين رويكرد را داشتند، حتى زمانى كه رئيس جمهور بودند معتقد بودند 

كه مشاركت مردم در انتخابات بايد افزايش پيدا كند.
وى در ادامــه گفت:  عالوه بر اين نســبت به پاكدســتى و پاكدامنى 

داوطلبان بايد بسيار حساس تر باشد تا مسائل سياسى.
اين فعال سياســى در پاسخ به اين سوال كه پيش بينى شما از عملكرد 
شــوراى نگهبان در اين دور از انتخابات چيســت؟، گفت: اميدوارم 
بهتر شــود. چون همينطور كه ما صادقانه انتقاد مى كنيم و خير آنها را 

مى خواهيم، ديگران هم مى گويند.

شوراى نگهبان اليحه تعيين تكليف تابعيت 
فرزندان زنان ايرانى را تاييد كرد

 ســخنگوى شوراى نگهبان در توئيتى نوشت: اليحه اصالح قانون 
تعييــن تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانى با مردان 

خارجى، امروز در شوراى نگهبان مورد تاييد قرار گرفت.
عباســعلى كدخدايى در اين توئيت تصريح كرد: اليحه اصالح قانون 
تعييــن تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانى با مردان 

خارجى، امروز در شوراى نگهبان مورد تاييد واقع شد.

دخالت بيگانگان در ترتيبات امنيتى منطقه 
عامل ناامنى است

 ســخنگوى وزارت امــور خارجه با محكوميت اظهــارات مداخله جويانه 
دبيركل ناتو تاكيد كرد: هرگونه دخالت بيگانگان در ترتيبات امنيتى منطقه عامل 
ايجاد و تشــديد ناامنى و تنش آفرينى اســت.  سيد عباس موسوى در پاسخ به 
پرسش خبرنگاران در خصوص اظهارات مداخله جويانه و اتهامات و ادعاهاى 
دبيركل ناتو درخصوص برنامه صلح آميز هسته اى و توان دفاعى موشكى ايران 
گفت: جمهورى اســالمى ايران اين اظهارات مداخله جويانه از سوى قدرت ها 
و نهادهــاى امنيتى خارجى در امور داخلى كشــورها و منطقه خليج فارس را 
محكوم مى كنــد.  وى ادامه داد: ايران بر اين باور اســت كه هر گونه دخالت 
در ترتيبات امنيتى منطقه توســط بيگانگان، خود عامل ايجاد و تشديد ناامنى و 

تنش آفرينى در منطقه است.

برپايى تجمعات نيازمند مجوز وزارت كشور است
 براى برگزارى تجمعات بايد از وزارت كشور مجوز دريافت شود؛ كه اين 
مجوز در چند نقطه تهران و ديگر استان ها بر عهده شوراى تامين گذاشته شده 
اســت. وزير كشــور گفت: در خصوص تصميم گيرى درباره محل برگزارى 
تجمعات نيز گفت: براســاس مصوبه دولت  بايد براى برگزارى تجمعات بايد 
از وزارت كشــور مجوز دريافت شود و بدون مجوز امكان برگزارى تجمعات 
وجــود ندارد. «عبدالرضا رحمانى فضلى» افــزود: عالوه بر ضرورت دريافت 
مجوز، امكان برپايى تجمع در هر مكانى وجود ندارد، مثال نمى توان در «ميدان 
انقالب» تجمع برگزار كرد، زيرا رفت و آمد و ترافيك شهر در اين مكان ها به 
هم مى خورد و انتظامات شهر مختل مى شود؛ بر همين اساس، وزارت كشور 
چند جا در تهران و ديگر اســتان ها بر عهده شوراى تامين گذاشته است؛ اگر 

شوراى تامين مصلحت دانست اين كار را انجام دهد.

ناهنجارى هاى اجتماعى و اقتصادى بايد 
به هنجارها تبديل شوند

 ناهنجارى هاى اجتماعى و اقتصادى بايد به هنجارها تبديل شــوند كه اين 
هنجارها باعث مى شود شاهد افزايش ورودى پرونده ها نباشيم.

رييــس قوه قضاييــه گفت: يكى از مشــكالت قوه قضاييــه، افزايش 
ورودى پرونده ها اســت كه از كارهاى اين دوره آن اســت كه تالش 
همگان بويژه تالش دولتمردان بــه كاهش ورودى پرونده ها به عدليه 

مد. نجا بيا
به گزارش ايسنا، آيت ا... سيدابراهيم رييسى افزود: ناهنجارى هاى اجتماعى و 
اقتصادى بايد به هنجارها تبديل شــوند كه اين هنجارها باعث مى شود شاهد 
افزايش ورودى پرونده ها نباشــيم. البته ساز و كارهاى قانونى مى طلبد كه اين 

ساز و كارها دنبال مى شود.

كارت دانشجويى رضا مختارى پور فرزند شهرام به شماره ملى 
3950358188 رشته علوم اقتصادى دانشگاه بوعلى سينا به 

شماره دانشجويى 9332252026 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

بيمه نامه كوثر خودرو پژو روا به شماره بيمه نامه 1397/1010/615136 
به شماره پالك 15ج675 ايران28 و شماره موتور 11889026879 
و شماره شاسى NAAB۴١PM۵BH٢٩٣١٧۶  به نام رضا كريمى 
فرد فرزند پيرولى به شماره شناسنامه 189 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

 آمريكايى ها در سياســت فشار حداكثرى 
شكست خوردند، خيال مى كردند اگر سياست 
فشــار حداكثرى روى ايران متمركز شــود، 
جمهورى اســالمى مجبور به نرمش مى شود؛ 
تا اين ســاعت به حول و قــوه  الهى فهميدند 
فشــار حداكثرى، خودشــان را دچار مشكل 

كرده است.
رهبر معظــم انقالب در ديــدار مجمع عالى 
فرماندهان ســپاه بيان كردند: آمريكايى ها در 
سياست فشــار حداكثرى شكست خوردند. 
خيال مى كردند اگر سياســت فشار حداكثرى 
روى ايران متمركز شــود، جمهورى اسالمى 
مجبور به نرمش مى شــود؛ تا اين ســاعت به 
حول و قوه  الهى فهميدند فشــار حداكثرى، 
خودشان را دچار مشكل كرده و تا اين اواخر 
براى اينكه يك حالت نمادينى براى تســليم 
ايران درســت كنند و رئيس جمهور كشورمان 
را وادار به مالقات كنند به التماس هم افتادند 
و رفقاى اروپايى شان را واسطه قرار دادند؛ تا 
آخر هم موفق نشدند و اين سياست تا آخر هم 

شكست خواهد خورد.
حضرت آيت ا... خامنه اى تصريح كردند: در 
مسئله ى هسته اى، ما كاهش تعهدات را ادامه 
خواهيم داد و بايد با جديت كامل ادامه دهيم؛ 
مسئوليت هم بر عهده  سازمان انرژى هسته اى 
است و بايد اين كاهش تعهداتى را كه دولت 
جمهورى اســالمى بيان كرده، به طور دقيق و 
به طور كامل و جامع انجام بدهند و ادامه پيدا 

بكند تا وقتى كه ما به نتيجه  مطلوب برســيم، 
كه قطعاً هم ان شــاءا... به فضل الهى به نتيجه  

مطلوب خواهيم رسيد.
رهبــر معظم انقالب تاكيــد كردند: روحيه ى 
جوان ســپاه بايســتى باقى بمانــد. نگذاريد 
انقطاع نســلى به وجود بيايد. همان روحيه اى 
كه شــهداى بزرگ و نام آور سپاه از خودشان 
در ميدانهاى نبرد نشــان دادند در دوران دفاع 
مقدس و قبــل از دفاع مقدس و تعدادى بعد 
از دوران دفاع مقدس، همان روحيه بايســت 

سريان و جريان داشته باشد در نسلهاى متوالى 
و پى درپى كه وارد سپاه ميشوند.

ايشــان بيان كردند: تربيت دينــى و انقالبى،   
جلوگيــرى از انقطاع نســلى، تــداوم روش 
خالقيت و نوگرايى در ابزارها و در شــيوه ها 
را نبايد بگذاريد متوقف بشــود. اين نوگرايى 
به طور پى درپى در شيوه ها، در قواعد كار، در 
وسايل كار، در ابزارهاى رسمى، در ابزارهاى 
حركت جمعى سپاه در عرصه هاى مختلفى كه 
بعضى را اشــاره كردم، در همه ى اينها ابتكار 

و نوآورى در ابزار و شــيوه ها بايستى وجود 
داشــته باشــد كه البته اين روحيه االن هم در 

سپاه هست.
رهبر معظم انقالب تاكيــد كردند: بنابراين 
نخســتين توصيه ى اين حقير هم اين است 
كه نگذاريد ســپاه پير بشــود، محافظه كار 
قانع بشــود؛  موجــود  بشــود، به وضــع 
روزبــه روز بايد جلو برويد و بهتر بشــويد 
در جهــت انقالبى شــدن، در جهت دينى 

شدن، در جهت كارآمد شدن.

رهبر انقالب در ديدار مجمع عالى فرماندهان سپاه تاكيد كرد

 سياست فشار حداكثرى آمريكا 
شكست خورد

 امروز و باوجود مظلوميت و فشــار به اين 
ملت، روز عزت ملت ايران اســت، قدرت و 
جايگاه ملت بزرگ ايران بعد از يكسال و نيم 
فشار مداوم اقتصادى، روشن تر و رفيع تر شده 

است.
رئيس جمهور با بيــان اينكه امروز و با وجود 
مظلوميت و فشار به اين ملت، روز عزت ملت 
ايران است، تصريح كرد: قدرت و جايگاه ملت 
بزرگ ايران بعد از يكســال و نيم فشار مداوم 

اقتصادى، روشن تر و رفيع تر شده است.
حجت االسالم و المســلمين  حسن روحانى 
در جلســه هيأت دولت، با مرور تحوالت 13
مهر سال 57  به عنوان يك قطعه مهم تاريخى 
در ايــران و اصرار رژيم صــدام براى خروج 
حضرت امــام (ره) از عراق گفت: همزمان با 
اصرار رژيم صدام، كشــورهاى همسايه عراق 
نيز تحت فشار رژيم شــاه حضار به پذيرش 
امام نبودند و در نهايت ايشان  تصميم گرفتند 
عازم فرانسه شده و در نهايت در نوفل لوشاتو 
ساكن شوند.  رئيس جمهور با بيان اينكه "اين 
غربت ظاهرى امام و فشار آن زمان رژيم شاه و 
همه قدرت ها و ابرقدرت ها، درست برعكس 
خواسته آنها نتيجه داد"، گفت: اين فشار ، يك 
فرج و گشايشى را براى انقالب، ملت ايران و 
امام بوجود آورد به گونــه اى كه صداى امام 
رســاتر و گوش جهانيان بــراى دريافت پيام 
انقالب شنواتر شد و مردم ايران عليرغم همه 
فشارهاى رژيم، نشــاط و توانمندى جديدى 

پيدا كردند.
به گــزارش ايســنا، روحانى اظهارداشــت: 
اين فشــار دشــمن و روحيه بلند ملت ، ما را 
به پيروزى بــزرگ تاريخى رســاند و امروز 
احســاس مى كنم يكبار ديگر بعد از 41 سال 
تاريخ تكرار مى شود. همه به ما فشار آوردند، 
آمريكا بدترين فشارهاى اقتصادى را بر ما وارد 

كرد و نگذاشت شــركت هاى اقتصادى دنيا با 
ما كار كننــد و در فروش نفت ما اخالل و در 
روند فعاليتهاى بانكى و بيمه اى ما مشــكالت 

بوجود آورد.
رئيس جمهور تصريح كرد: آنها فكر مى كردند 
كه اين فشارها يك نتيجه مناسبى برايشان ايجاد 
خواهد كرد اما امروز احساس مى كنيم درست 
به عكس شده است يعنى ملت بزرگ ايران بعد 
از يكسال و نيم  فشار مداوم اقتصادى،  از هر 
روز ديگر قدرت و توان و جايگاهش در سطح 

جهان روشن تر  و رفيع تر شده است.
روحانى ادامه داد: در سفر سازمان ملل هر كجا 
ايران و نماينده ايران بود، سياست و ديپلماسى 
همان جا مى چرخيد و همه مى خواستند از ايران 
بشــنوند؛ منطقه از زبان ايران، سياســت هاى 
جهانى از زبان ايران و حتى  به بيانى سياست 
داخلى آمريكا هم با بيــان و عمل ايران؛ همه 
آنها احساس مى كردند اقدام ايران مى تواند در 

سياست داخلى آمريكا هم تأثيرگذار باشد.
رئيس جمهور اظهار داشــت: البى ضد ايرانى 
توطئه اى را تهيــه كرده بود كه به مردم جهان 
بگويــد ايــران آغازگر يك تنــش در منطقه 
حساس خليج فارس است؛ شرايط غيرمناسب 
و يا حتى شرايط جنگى پيش روست و آغازگر 

و مقصرش ايران است.
روحانــى افزود: الزم بود اين توطئه شكســته 
شود و همه مردم جهان بشنوند آنهايى كه اين 
مشكل را در منطقه پيش آوردند كسانى هستند 
كه 5 ســال پيش مردم مظلــوم يمن را هدف 
بمباران وحشــيانه خودشان قرار دادند و ايران 
در طــول اين مدت مدافع مظلومين و مقاوم و 
مبارز در برابر تروريســم جهانى بوده و كسى 

نمى تواند اين واقعيت را انكار كند.
رئيس جمهور خاطرنشــان كرد: آنچه در پايان 
مدت كوتاهى كه در نيويورك بوديم احساس 
كرديم اين بود كه جوى كه دشــمن ســاخته 
بود، شكســته شد و شرايط ديگرى پيش آمد؛ 
مخصوصاً كه ما منــادى صلح بوديم و بحث 
ابتكار صلح هرمز را مطرح و اين طرح را ارايه 
داديم. روحانى ادامه داد: اين طرح با توجه به 
مســايل مختلف و از ديد كشورهاى مختلف 
بود؛ هيچ كس نمى توانست با اين طرح مخالفت 
كند و لو اينكه كسى دلش نمى خواست بگويد 
كه ما پشتيبان اين طرح هستيم. رئيس جمهور 
خاطرنشــان كرد: همه اصرارها ، صحبت ها و 
تماس ها بر اين مبنا بــود كه يكبار ديگر 5+1

درست شود و ما هم گفتيم كه حرفى نداريم و 
در يك شرايط مناسب اشكالى ندارد، به شرط 

اينكه آنهايى كه به 1+5  ضربه زدند به آداب و 
رسوم 1+5 برگردند.

روحانى گفت: 1+5 بر مبناى تعهد يك توافق 
بود و بايد به آن ســمت حركت كنند و اگر به 
آن ســمت حركت كردند، اشكالى ندارد. 4+1
كه در نيويورك تشكيل شد، مى توانست 5+1

هم بشود.
رئيــس جمهور با بيان اينكــه خيلى ها تالش 
كردند كه مذاكراتى در ســطح سران 1+5 در 
سازمان ملل تشكيل شود،اظهارداشت: ظاهرش 
اين بود كه بگوييم مخالفيم و شركت نمى كنيم 
تا همه تقصيرها گردن ايــران بيفتد و بگويند 
درست اســت كه آمريكا مقصر بوده ولى االن 
كه تسليم اســت و مى گويد حاضراست كه با 
شما بنشيند و به قول يكى از رهبران اروپا ،همه 
ما االن در نيويورك جمع هستيم و اين بهترين 

فرصت تاريخى است.
روحانــى ادامه داد:  بر اســاس گزارش بانك 
مركزى ارزش پــول ملى امــروز 10 مهرماه 
نسبت به 10 مهرماه پارسال 40 درصد افزايش 
پيدا كرده است؛ سازمان برنامه و بودجه، مركز 
آمار و بانك مركزى مى گويند شــرايط تورمى 
ماه به ماه نســبت به ماه هــاى قبل كاهش پيدا 
مى كند؛ تورم در شــهريور نيــم درصد بوده و 
نقطه به نقطه ما در 2 ماه گذشته مجموعاً براى 
توليدكننده (شاخص توليد كننده) 12 درصد در 

2 ماه كاهش پيدا كرده است.
رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه شرايط و  ثبات 
اقتصــادى و روحيه مردم از يكســال پيش به 
مراتب بهتر اســت و اين باعث شده كه دنيا به 
ســراغ ما بيايد و در برابر محل اقامت نماينده 
ملت ايران صف بســته شــود، تاكيد كرد:  با 
اين قــدرت بود كه  همه آمدنــد و گفتند كه 
مى خواهيم مســأله حل و فصل شود و قبول 

داريم اين مسأله بايد حل و فصل شود.

روحانى با توضيح داليل امتناع از مذاكره با طرف هاى آمريكايى در نيويورك:

هر چه داريم از مقاومت ملت ايران است

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيدلطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

براى عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

ى ر

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان
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نكتهدانشگاه
فقط استاد و دانشيار بازنشسته با دانشگاه ها 

همكارى مى كنند
 بنا بر گفته وزير علوم، تحقيقات و فناورى فقط استاد تمام و دانشيار بازنشسته شاخص 

مى توانند بعد از بازنشستگى با دانشگاه ها همكارى كنند.
منصــور غالمــى در گفــت و گــو بــا ايرنــا درباره بــه كارگيــرى بازنشســتگان در دانشــگاه 
هــا و ايــن وزارتخانــه اظهــار داشــت: وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاورى بازنشســتگان 
را بــه كار نمــى گيــرد امــا اســتادان بازنشســته اجــازه دارنــد در دانشــگاه بماننــد و ضمــن 

حفــظ دفاترشــان، تدريــس كــرده و حــق التدريــس دريافــت كننــد.
غالمى اين نكته را هم خاطرنشان كرد كه وزارت علوم، تحقيقات و فناورى به دانشگاه ها 
توصيه كرده است آن دسته از استادان بازنشسته اى را به كار گيرد كه استاد تمام يا دانشيار 

و از نظر علمى شاخص هستند.
ــر  ــان نامــه هــا را هــم ب ــه راهنمايــى و هدايــت پاي وى تاكيــد كــرد: ايــن اســتادان البت

ــد. عهــده دارن

فراخوان طراحى پيام رسان شبكه آموزش پزشكى
 اعالم شد

 مركز تحقيقات راهبردى آموزش علوم پزشــكى فراخوان طراحى پيام رســان شــبكه 
آموزش پزشكى را اعالم كرد.

بــه گزارش مهر، مركز ملى تحقيقات راهبردى آموزش پزشــكى (نصر) در نظر دارد در 
فضــاى مجازى، شــبكه اى ارتباطى بين صاحب نظران، محققيــن و مديران حوزه هاى 
مختلف آموزش علوم پزشــكى و نيز اعضاى مخاطب آنها با هدف هم انديشــى و ايجاد 
فضاى ارتباطى امن، ســريع و ســهل را برقرار كند.در اين فراخــوان، از كليه فعاالن اين 
حوزه، شــركت ها، استارتاپ ها، نخبگان و عالقه مندان دعوت به عمل آمده است تا بر 
اســاس اهداف و قابليت هاى مورد انتظار اين مركز مستندات خود را بر اساس ساختار 
اعالم شــده تا پايان مهرماه 98 به اين مركز ارسال كنند. متقاضيان مى توانند جهت كسب 
اطالعات بيشتر به سايت مركز ملى تحقيقات راهبردى آموزش پزشكى (نصر) به آدرس 

مراجعه كنند. http://nasrme.ac.ir

 رونمايى از دو اپليكيشن نظارتى سرويس مدارس
 تا پايان مهر

مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى شهرى كشــور از رونمايى از دو اپليكيشن حوزه 
سرويس دانش آموزى تا پايان مهر ماه خبر داد.

ــپندبا  ــامانه س ــه س ــان اينك ــا بي ــنا ب ــا ايس ــو ب ــى در گفت وگ ــى ضامن مرتض
ــدگان شــركت هايى كــه در ايــن حــوزه فعاليــت  ــى از طــرف رانن اســتقبال خوب
مــى كننــد، روبــرو شــد، گفــت: بنــا بــه تقاضــاى مــدارس و آمــوزش و پــرورش 
تكليــف داشــتيم شــركت هاى مجــازى كــه مى تواننــد در ايــن حــوزه ســرويس 
ــا  و در اختيــار آنهــا  ــاوگان اســتاندارد را مهي مــدارس ارائــه خدمــت دهنــد و ن

قــرار دهيــم.

ساالنه 55 ميليون نفر بر اثر تصادفات رانندگى 
در جهان مصدوم مى شوند

ــان  ــى در جه ــات رانندگ ــوع تصادف ــر وق ــر اث ــر ب ــون نف ــاالنه 55 ميلي  س
ــت:  ــار داش ــا اظه ــور ناج ــس راه ــوند.رئيس پلي ــى ش ــول م ــدوم و معل مص
ــى جــان  ــات رانندگ ــوع تصادف ــر وق ــر اث ــا ب ــر در دني ــون نف ــن 1.3 ميلي همچني

ــد. ــى دهن ــت م ــود را دس خ
ســيدكمال هاديانفر افزود: از سال 85 تا به امروز تعداد خودروها 153 درصد و تعداد 

دارندگان گواهينامه 103 درصد افزايش داشته است.
رئيس پليس راهور گفت: هزينه هاى سوانح ترافيكى در كشورهاى پيشرفته 634 هزار 

ميليارد دالر و در ايران 5 ميليارد تومان است.

نرخ كرايه ناوگان هاى اربعين در ايران 
تغييرى نكرده است

 مشــكلى در جابه جايى زائران اربعين وجود ندارد و نرخ كرايه ناوگان هاى اربعين 
در ايران تغييرى نكرده اســت.رئيس اتحاديه شــركت هاى تعاونى مسافربرى كشور با 
بيان اينكه 75 درصد از ناوگان هاى مسافربرى برون شهرى در اين ايام در طرح اربعين 
ساماندهى شدند، اظهار داشت: نرخ كرايه اين ناوگان ها در ايران تغييرى نكرده و مطابق 

با كرايه ها در اربعين سال گذشته است.
بــه گزارش ايلنا، احمدرضا عامرى با بيان اينكه مشــكلى در جابه جايى زائران اربعين 
وجود ندارد، افزود: در صورت لزوم تعداد ناوگان هاى برون شــهرى براى جابه جايى 

زائران و انتقال به مرزهاى تعيين شده  افزايش مى يابد.

نقش قرآن در بهبود كيفيت زندگى
 قرآن واالترين  و ماندگارترين اثر آســمانى و برترين پيامى است 
كه خداوند براى هدايت بشر بر قلب شريف ترين بندة خويش محمد 
ابن عبداهللا (ص)نازل فرمود.قرآن كريم در برگيرندة هدايت و سعادت 
انســان در دنيا و آخرت مى باشــد و در تمام مراحل زندگى رهبر و 

راهنماى انسان به سوى كمال است. 
نقش قرآن در زندگى بشر در ابعاد مختلف فردى ،اجتماعى ، و حتى 
بين المللى ، قابل دقت است كه در اين گفتار به طور مختصر به برخى 

از آنها اشاره مى شود.
 تاثير قرآن درابعاد مختلف زندگى 

نخست اينكه انسان نيازمند ارتباط مستقيم با آفريننده و هستى بخش 
خود است. اين ارتباط اگر چه از طريق مناجات و رازگويى درونى و 
قلبى انجام مى گيرد؛ اما دسترسى به كلمات خود خداوند، بسيار لذت 

بخش تر  و اطمينان آورتر است. 
اين ويژگى به طور كامل، تنها براى قرآن مجيد باقى مانده است و هيچ 

كتاب آسمانى ديگر، چنين جايگاهى ندارد.
دوم. انســان در تكاپو و جست و جوى آگاهى هاى صحيح و معارف 
بلند و پرمعنا اســت. البته با استفاده از تجربيات بشرى و تالش هاى 
علمى، به بسيارى از آگاهى ها مى توان دست يافت؛ اما براى اطمينان 
به درســتى يافته هاى خود و آگاهى به آنچه براى او دســت نايافتنى 
است، نياز به يك منبع اصيل و غنى بسيار محسوس است؛ چنان كه از 
زبان امام راحل(ره) گفته شــده است: «اگر قرآن نبود، درهاى معرفت 

بر ما بسته بود».
قرآن مجيد در اين باره جايگاه ممتازى دارد. تعريفى كه قرآن از انسان 
ـى جاِعٌل فِى اْألَْرِض َخلِيَفًة»؛ بقره (2)، آيه 30. و تعريفى كه  دارد «إِنـِّ
قرآن از خداوند ارائه كرده اســت: «لَيَْس َكِمثْلِهِ َشْى ٌء»؛ شورى (43)، 
آيــه 11.، همراه با بيان صفات جمال و جــالل و تعريفى كه از نظام 
هســتى و حيات و شعور همگانى موجودات ارائه داده «َو إِْن مِْن َشْى 
ُح بَِحْمِدهِ»؛ رعد (13)، آيه 13. و بيانى كه از پيوســتگى و  ءٍ إِالَّ يَُســبِّ
ْمِس  هماهنگى منظم همه كرات و افالك و زمين و آسمان دارد «َو الشَّ
َو ُضحاها َو الَْقَمِر إِذا تَالها َو النَّهارِ إِذا َجالَّها َو اللَّيِْل إِذا يَْغشــاها...»؛ 

شمس (91)، آيه 4 - 1.
از جملــه آگاهى هايى كه جز از طريق قــرآن راهى براى دريافت آن 
نيســت، آگاهى دربارة جهان پس از مــرگ و جزئيات جهان آخرت 
اســت؛ زيرا هيچ كدام از افراد بشر، تجربة تكرار و رفت و آمد آن را 
ندارند و درك بشرى، هيچ گونه سابقة ذهنى از آن ندارد. در حالى كه 
در سوره «واقعه»، «صافات»، «مرصالت» و... صحنه قيامت به تصوير 

كشيده شده است.
ســوم. نقش برجستة ديگر قرآن اين اســت كه از سابقة تاريخ بشر، 
خبرهاى درســت و مطابق واقع را نقل كرده و سرگذشــت پيامبران 
و محتواى پيام آنان را - بدون هرگونه تحريف و دسيســة بشــرى 
به انســان ها رســانده اســت. ازاين رو قرآن حتى بر پيروان تورات 
و انجيل توجعى شــايان دارد چرا كه چهرة پيامبران بنى اسرائيل را 
به درســتى معرفى كرده و حضرت موسى، عيسى، زكريا و... را آن 
گونه كه بوده اند - به دور از هر گونه تهمت و افترايى شناســانده و 
نقشــة  تحريف گران و دسيسه چينان  را نقش بر آب ساخته است. 
ُ يا ِعيَسى ابَْن َمْريََم أَ  قرآن مجيد در اين باره مى فرمايد: «َو إِْذ قاَل اهللاَّ
ِ قاَل ُسبْحانََك ما  أَنَْت ُقْلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذونِى َو أُمِّى إِلَهيِْن مِْن ُدوِن اهللاَّ
»؛ مائده (5)، آيه 116.؛ «اى عيسى  يَُكوُن لِى أَْن أَُقوَل ما لَيَْس لِى بَِحقٍّ
پســر مريم! آيا تو گفتى به مردم كه من و مادرم را همچون دو خدا 
به جاى خداوند بپرســتيد؟! گفت: منزهى تو! مرا نشايد كه چيزى را 

كه حق نيست بگويم».
آيات نورانى قرآن، تمامى اصالح گران و حق گرايان را به سوى محور 
وحــدت و پاكى، به دور از هر گونــه تعصب و خودخواهى، دعوت 

كرده است:
 َ «ُقْل يا أَْهَل الِْكتاِب تَعالَْوا إِلى َكلَِمةٍ َســواءٍ بَيْنَنا َو بَيْنَُكْم أَالَّ نَْعبَُد إِالَّ اهللاَّ
ِ»؛ «بگو:  َو ال نُْشِرَك بِهِ َشــيْئاً َو ال يَتَِّخَذ بَْعُضنا بَْعضاً أَْرباباً مِْن ُدوِن اهللاَّ
اى اهل كتاب! بياييد بر ســر ســخنى كه ميان ما و شما يكسان است، 
بايستيم كه جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم و برخى 
از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به پروردگارى نگيرد» َ(سورة مباركه 

آل عمران ، آيه 64)
 تاثير قرآن در كاهش اضطراب 

اضطراب پديده شايع عصر ماست ،اما پيشينه اى به طول تمامى تاريخ 
دارد و از اين رو ، همواره مورد توجه بوده اســت قطعا اضطراب زياد 
آثار و زيان هاى جدى بر جسم وروان وروابط اجتماعى مى گذارد ودر 
نتيجه ،كنترل ومهار آن هميشه توصيه شده است .در تحقيقات فراوان ، 
تأثير انواع موسيقى، بركاهش اضطراب ،مورد ارزيابى قرار گرفته است 
. يكى از اقســام موسيقى، موسيقى ناشى از تالوت قرآن كريم است ، 
اين موسيقى عرفانى و دلپذير، يكى از باشكوه ترين ابعاد اعجاز بيانى 

قرآن مجيد است . 
نتيجه:

انســان وقتى باور داشته باشــد كه خداوند به تمام احتياجات و 
نياز هاى بندگانش علم و آگاهى دارد و به برآوردن همة آنها قادر 
اســت و هيچ مانعى براى او قابل تصور نيســت و بخل هم ندارد 
و نســبت به او و همة بندگانش محبت و شــفقت دارد ،با خيال 
راحــت بر خدا توكل مى كند و به هر چه به او برســد، راضى و 

است. خشنود 
زندگــى حقيقى و حيات طيبه در پرتو علم و عمل به دســتورها و 
رهنمودهاى قرآن شكل مى گيرد چراكه قرآن روش درست زيستن 
را به انســان مى آمــوزد و برنامه اى را كه در بــر گيرندة تمام ابعاد 
زندگى انســان و تضمين كنندة سعادت فردى و اجتماعى و دنيوى 
و اخروى اوســت، ارائه مى دهد، به ميزانى كه انســان آموزه ها و 
دســتورهاى قرآن را در زندگى به كار بندد، موفقيت كسب خواهد 
كرد اما هــر اندازه از قرآن فاصله بگيرد، دچار خســارت و ضرر 

خواهد شد.
* الهام افشار

جام جم: رياضيات جنگ و صلح 
 ولى فيزيك تو جنگ بيشتر كاربرد داره 

خراسان: ترامپ به دنبال سوت زن
 نكنه مى خواد تو واشنگتن وسطى بازى كنه 

ايسنا: تحول در دنياى حمل و نقل با الهام از عنكبوت 
 براى مديريت حمل و نقل جاده اى از عنكبوت كمك بگيريد

ايسنا: از شعر قهوه خانه اى تا شعر در كافه ها 
 مشاعره پاى فنجان هاى چاى  

آرمان ملى: هيچ رودخانه اى در شمال موجود زنده ندارد 
 رفتن خليج فارس تفريح

مردساالرى: گاليه معرفى و گوش هايى كه شنوا نيست!
 همه رفتن تو فاز هندزفرى 

رسالت: تبليغات، حلقه مفقوده صنعت گردشگرى 
 آخه سرسره ها پرشدن 

ايرنا: وصله پوستى ميزان آنتى بيوتيك در بدن  
 وصله قديمى لباس، به پوست تبديل شد 

ايســنا: راهكارى بــراى جلوگيرى از حذف جنين گنــدم در فرآيند 
آسيابانى

 پزشكى در خوشه هاى گندم ذوب مى شود
آفتاب: چرا ارشاد پاى مجوزهايش نمى ايستد 

 زانوهاش آرتروز گرفته 
سياست روز: گرانى بنزين گام بعدى حذف يارانه پردرآمدها 

 بنزين كه تو جيب جا نمى شه 
كيهان: مواضع ترامپ درباره ايران تند نبود فقط اصالحاتش تند بود 

 فلفل زياد خورده 
همدان پيام: گوجه كاران نهاوندى ضرر كردند

 اين هم يكى از ابتكارات جهاد كشاورزى 
شرق: حركت گردشگرى ايران روى ريل جهانى 
 مراقب باشيد الى ريل سنگ نمونده باشه 

ايران ورزشى: رضا قوچان نژاد در حوالى تيم ملى 
 توپشو آورده امتحان كنه 

دانشجويان رشته هاى پزشكى 
صالحيت ويزيت بيماران را دارند

 دانشجويان ســال باالى تخصص رشــته هاى پزشكى به عنوان 
دستيار زير نظر پزشكان متخصص اين رشته به بيماران خدمات ارائه 

مى دهند و اين افراد صالحيت ويزيت بيماران را دارند.
معــاون درمــان وزير بهداشــت دربــاره ويزيت بيماران توســط 
دانشجويان رشته پزشكى در بيمارستان هاى آموزشى گفت: پزشكان 
مقيم در بيمارســتان هايى حضور دارند كه آموزشــى نيستند زيرا در 
بيمارســتان هاى آموزشى، رزيدنت ســال يك تا سال چهار حضور 

دارند.
قاســم جان بابايى، افزود: ما به لحاظ منابع، بايد عمال پزشكان مقيم 
را در بيمارستانى بگذاريم كه حضور پزشك آنجا ضرورت بيشترى 
دارد. دســتيار پزشك هم پزشك اســت چون تخصص آن رشته را 
دارد. در برخى رشته ها، پزشكان رزيدنت ما دانشجويان سال بااليى 

آن رشته هستند.
وى گفــت: تقريبــا بيــش از 800 پزشــك مقيــم در بيمارســتان هاى 
ــن  ــد اي ــراد دارن ــى اف ــه گاه ــه، اعتراضــى ك ــم. البت ــى داري درمان
ــى  ــرده ول ــت ك ــار را ويزي ــك، بيم ــال ي ــت س ــه رزيدن اســت ك
ــراى آن  ــر ب ــه تذك ــه بالفاصل ــده ك ــر ندي ــال باالت ــت س رزيدن
دانشــگاه نوشــته ايــم يــا مثــال مريــض بايــد بــه موقــع بــه اتــاق 
ــه  ــاق عمــل رفت ــه ات ــر ب ــدار تاخي ــا يــك مق ــى رفــت ب عمــل م

ــر داده شــده اســت. ــرى و تذك ــا پيگي ــه اينه اســت ك
وى ادامــه داد: گاهــى وقت هــا، مــردم انتظــار دارنــد ســريع 
ــدى  ــات پزشــكى زمانبن ــه اقدام ــان انجــام شــود در حالى ك كارش
از  يكــى  از  بازديــد  در  قبــل  هفتــه  مثــال  عنــوان  بــه  دارد. 
بيمارســتان ها متوجــه شــدم كــه همراهــان يكــى از بيمــاران خيلــى 
آشــفته هســتند و آنهــا معتــرض بودنــد كــه چــرا كار بيمارشــان كــه 

ــود، انجــام نمــى شــود.  دســتش شكســته ب
معاون درمان وزارت بهداشــت به خطرات شتابزدگى در رسيدگى 
به وضعيت بيماران اورژانســى اشــاره كرد و گفــت: وقتى مريض 
را اورژانســى اتاق عمل مى بريم، در صورتى كه مشــكالت داخلى 
همچون فشــار خون، ديابت و ... دارد  عوارض و تبعات بيشــترى 
براى بيمار ممكن است ايجاد شود. گاهى وقت ها مردم انتظار دارند 
كارشان سريع انجام شــود اما شايد اين كار بايد با رعايت شرايطى 

صورت گيرد كه زمانبر است.
اين مقام عالى وزارت بهداشــت تاكيد كرد: دانشــجوى ســال باال 
خودش يك متخصص اســت. وقتى در كنار دانشــجوى سال باال، 
پزشــك مقيم درمانى در يك مكان گماشته شــود سبب تداخالت 
كارى مى شــود و مانند اين اســت كه دو نفر بــراى انجام يك كار 
در يك مكان قرار گرفته باشــند. اگر قرار باشد هم دانشجوى سال 
آخر تخصص و هم متخصص در بيمارستان آموزشى حضور داشته 
باشند، اين سوال پيش مى آيد كه كدام يك بايد بيمار را ويزيت كنند 

كه البته حضور هر دو معقوالنه نيست.
وى ضمن تاكيد بر افزايش نظارت ها بر بيمارســتان هاى آموزشى به 
منظور ويزيت بيماران توســط دانشجويان سال باالى پزشكى افزود: 
نظارت ها بايد بيشتر شــود كه دانشجوى سال سه و چهار بيمار را 
ويزيت كنند كه در واقع هم هزينه مديريت شود و هم تداخل كارى 

بوجود نيايد.

شكوفه رنجبر»
 زينب زنى 28 ســاله و مادر ســه فرزند، 
همســرش خرده فروش مواد مخدر است و 
اكنون در زندان به سر مى برد و چرخ زندگى 
او و كودكان خردسالش بدون كمك و يارى 

همسايگان لنگ مى زند.
زينب مى گويد از كميته امداد مستمرى ماهيانه 
دريافت مى كند، اما هميشــه كم مى آورد و با 
اينكه لباس هاى استفاده شده فرزندان كوچك 
همسايگان را به فرزندانش مى پوشاند بازهم 
در تأميــن مايحتــاج ضــرورى زندگى كم 

مى آورد.
اين زن سرپرســت خانــوار مى گويد، براى 
خوراك و غذاى بچه ها را نيز معموالً افرادى 
كه از وضع ما خبر دارند تامين مى كنند، ولى 
پيش هم مى آيد كه چيزى براى درست كردن 
ندارم و به افرادى كــه از حال ما خبر دارند 
مى سپارم وقتى مرغ براى خودشان مى خرند 
روده ها و چربى هاى اضافه آنها را برايم كنار 
بگذارند تا تميزشــان كنم و براى يك وعده 

بچه ها استفاده كنم.
فاطمه زنى ديگر كه سرپرســت خانوار است 
هم مى گويد همســرش از كارافتاده مى باشد 
براى همين خودش كارگرى و نظافت مى كند 
و در كنارش با اينكه از بهزيستى و كميته امداد 
مستمرى دريافت مى كند اما كفاف زندگى را 
نمى دهد و البته آنقــدر مناعت طبع دارد كه 
درخواست  ممكن  كار  ســخت ترين  برايش 

مستقيم كمك از ديگران است.
مى گويد الجرم، فقط اقوام و همسايگانى كه 
از سختى هاى زندگى ام خبر دارند كمك هايى 
مى كنند اما با اين لطف آنها ولى باز بسيار در 
زندگى پيش آمده كه درمانده يك ســاعت و 

يك روز و يك ماه بعد كودكانم هستم.
محبوبه زنى 50 ساله كه در جوانى همسرش 
را از دســت مى دهــد و خــود بــه تنهايى 
بچه هايش را كه هفت دختر و سه پسر بودند 
بزرگ كرده است، اكنون نيز مسئوليت پسر 6

ســاله فرزند بزرگش كه مادر و پدر را بر اثر 
بيمارى از دست داده را بر عهده دارد.

مى گويــد: طعم تلــخ تنگدســتى را خوب 
مى شناسد و گويى اين طعم را نوادگانش هم 
بايد بــه ارث ببرند خودش توان كار ندارد و 
تنها دارايى كه به آن اميد دارد كمك ديگران و 
اندك مستمرى است كه از نهادهاى حمايتى 

مى گيرد.
كبــرى مى گويد يــك روز ديــدم يكى از 
همسايه ها مقدار زيادى پاى مرغ بيرون كنار 
زباله ها گذاشته ، خجالت مى كشيدم ولى در 
دل دوســت داشــتم مى رفتم و آنها را جمع 
مى كردم و مى شســتم تا بــراى نوه ام غذايى 

درست مى كردم.
به نظر مى رســد زنان سرپرست خانوارى كه 
مســئوليت نگهدارى از فرزندانشــان را هم 
دارند درمانده پيچ و خم مشــكالت سخت 
و نفــس گير اقتصادى هســتند و در كنار آن 
همان مشــكالت معيشتى ناگفته و مشكالتى 
در عرصه امورات اجتماعى متوجه آنها است.
شناســايى حدود چهار ميليون زن سرپرست 

خانوار در كشور
بنا بر گفته فاطمه ذوالقدر عضو كميســيون 
زنان مجلس شوراى اسالمى و اعالم معاونت 
زنان رياست جمهورى تعداد زنان سرپرست 
خانوار به بيش از سه ميليون و 600 هزار نفر 
مى رسد كه اين ميزان روند رو به رشدى دارد 
كه از جمله علل افزايش آن مى توان به طالق، 
تصادفات، از كار افتادگى همســر، زندان و 

اعتياد را نام برد.
بنا بر گفته همين عضو فراكسيون زنان مجلس 
ميزان ســه هزار ميليارد ريال بــه بيمه زنان 
سرپرســت خانوار و بد سرپرست در بودجه 

سال 98 اختصاص يافته است.
 اقدامات دولت و زنان سرپرســت 

خانوار
بنا بر گفته معصومــه ابتكار معاون امور زنان 
و خانواده رياست جمهورى، زنان سرپرست 
خانوار داراى مشكالت جدى هستند به همين 
دليل بايد براى رفع اين مشــكالت اقداماتى 
انجام داد چون اگر توانمندســازى اين بانوان 
انجام شــود، به طور يقيــن در تحكيم بنيان 
خانواده آنها تأثيرگذارى بيشــترى دارد؛ هم 
مى توان زمينه اشــتغال آنها را فراهم كرد هم 
در كنار خانواده هايشــان زندگــى بهترى را 

بگذرانند.
به گفته ابتكار، طرح توانمندسازى اقتصادى 
زنان سرپرســت خانوار در ســكونتگاه هاى 
غيررسمى پيرو تفاهم نامه سه جانبه همكارى 
معاونت امــور زنــان و خانواده، شــوراى 
اجتماعى كشــور و ســازمان فنى حرفه اى با 
هدف ايجاد كســب و كار پايدار براى زنان 
و بهبود وضعيت اقتصادى و معيشــت زنان 
سرپرســت خانوار و پيشگيرى از آسيب هاى 
اجتماعــى، در 10 اســتان آذربايجان غربى، 
لرســتان، كردســتان، كرمــان، كرمانشــاه، 
هرمزگان، خوزستان، البرز، فارس و سيستان 

و بلوچستان آغاز شده است.
شناســايى بيش از 22 هزار زن سرپرســت 

خانوار در همدان
در اســتان همــدان نيــز بنا بر گفتــه ربيعه 
عليمحمدى تــا كنون بالغ بــر 22 هزار زن 
سرپرست خانوار كه تعدا بااليى از ان ها زير 
55 ســال هستند  در استان شناسايى شده كه 
توانمندســازى آنها يكى از برنامه هاى دولت 
قرار دارد و اقدامات خوبى در اين رابطه انجام 

شده است.
موضوعــات  ايــن  از  يكــى  افــزود:  وى 
توانمندسازى اقتصادى زنان با تأكيد بر بانوان 
سرپرست خانوار اســت كه اين افراد عالوه 
بر مســئوليت مادرى، وظيفه سنگين تر اداره 
خانواده را نيز بر عهده دارند و ممكن اســت 
تحت پوشش سازمان هاى حمايتى هم نبوده 

و مجبور به اداره معيشت خانواده نيز باشند.
وى گفت: زنان سرپرســت خانوار به واسطه 
اينكه در فقــر اقتصادى به ســر مى برند در 
اجتماعى  آســيب هاى  از  بســيارى  معرض 
نيــز قرار دارنــد و به همين دليــل معاونت 

زنان رياســت جمهورى بحث توانمندسازى 
اقتصادى آنان را در دستوركار خود قرار داده 

است.
 تحت پوشش بودن 31 هزار و 256

زن سرپرست خانوار در كميته امداد
معاون حمايت كميته امداد امام (ره) اســتان 
همدان با اعالم اينكه در حال حاضر 47 هزار 
و 179 خانوار در همدان كمك معيشت بگير 
كميته امداد امام (ره) اســتان هستند، افزود: 
55 هــزار و 27 خانوار با جمعيت 101 هزار 
و 279 نفر در اســتان همدان تحت حمايت 
كميته امداد امام (ره) هستند كه از اين تعداد 
31 هزار و 256 خانوار داراى سرپرســت زن 

هستند.
على بحيرايى افزود: از تعداد خانوارهايى كه 
داراى سرپرســت زن هستند 22 هزار و 160
خانوار به دليل فوت سرپرست و 80 خانوار 
به دليل متاركه تحــت حمايت اين نهاد قرار 
گرفتند و از ابتداى ســال جارى 46 ميليارد و 
285 ميليون تومان به حساب آنان واريز شده 

است.
وى با تاكيد بر اينكه زنان سرپرســت خانوار 
داراى فرزند مســئوليت اقتصــادى و تربيتى 
مهمى برعهده دارند، گفت: در برنامه حمايتى 
كميته امداد فرزنــدان مورد توجه قرار دارند 
و از مزاياى پرداخت كمك هزينه تحصيلى، 
خدمات فرهنگى، تأميــن جهيزيه، درمان و 

طرح اكرام ايتام استفاده مى كنند.
بار  افزايش  و  طــالق  افزايــش   

سازمان هاى حمايتى
يك روان شــناس نيز در اين خصوص گفت: 
آنچه كه مســلم است و شواهد نشان مى دهد 
كه ميــزان طالق در كل جامعه رو به افزايش 
اســت و متعاقب آن تعداد زنان جوانى كه بر 
اثر طالق به بهزيستى مراجعه مى كنند بيشتر 

خواهد شد.
مريم رفيعى، اضافه كرد: بيشتر زنانى كه طالق 
مى گيرند در رده سنى جوان قرار دارند كه اين 
افراد بيشــتر در معرض آسيب هاى اجتماعى 

قرار دارند.
وى گفت: مســاله زنــان جوانى كــه بر اثر 
طالق تنها مى شــوند با توجه بــه اينكه آنها 
ممكن اســت داراى فرزندانى نيز باشند بايد 
به صــورت كالن در جامعه ديده شــوند و 
در راســتاى رفع مشــكالت مالى، مسكن و 

مشكالت اجتماعى آنها تالش شود.
 زنان سرپرست خانوار و 
بى سرپرست در خلع قانونى

وى تاكيد كــرد: قانــون در خصوص زنان 

بى سرپرســت يا زنان سرپرســت خانوار يا 
مســكوت يا اينكه خيلى ضعيف است چون 
وضعيت جنســيتى مجلــس از ابتدا تا كنون 
بگونه اى بوده است كه زنان حضور كمترى 
در آن داشته اند و طبيعتاً جنسى از غير زن در 
بسيارى موارد نمى تواند درك جامع و كاملى 
از مسائل و مشكالت حوزه زنان داشته باشد.
وى بــا تاكيد بر اينكه قانــون در بلند مدت 
تا كنون در مســائل زنان ضعيف عمل كرده 
اســت، اظهارداشــت: زن بى سرپرست و به 
عبارتى ديگر زنى كه سرپرست خانوار است 
جز نيروى كار ديده نمى شــود و اينكه حوزه 
آمــوزش آنها بر عهده چه نهادى اســت نيز 
مسائلى هستند كه بصورت واضح و مشخص 

تعريف نشده اند.
وى بــا بيان اينكــه زنان بى سرپرســت در 
ســازمان هاى حمايتى از جمله بيمه ها ديده 
نشــده اند اضافه كرد: ســازمان هاى حمايتى 
همچون بيمه و تأميــن اجتماعى رويكردى 
مشخص در مورد اين زنان ندارد و در افكار 
عمومى با گفتن عنوان زنان بى سرپرســت يا 
سرپرســت خانوار ذهن ها به سمت نهادهاى 
حمايتــى همچون كميته امداد و بهزيســتى 

مى رود.
رفيعــى ادامه داد: اين نــوع تفكر بيانگر اين 
است كه نگاه غالب به زنان سرپرست خانوار 
در بهترين حالت نگاهى توأم با اينكه زنى بيوه 
و ضعيف و ناتوان كه بايد به او كمك كرد و 
اين كمك صدقه اى با نــگاه مدرن به زن كه 
مى تواند فارغ از وابستگى به سرپرست بعنوان 

نيروى كار توانمند ديده شود متناقض است.
وى يادآور شــد: در مجمــوع اينكه در نگاه 
ســنتى كه به زنان وجود دارد چشم اندازى 
جامع براى آنها وجود ندارد و اين مشــل در 
برنامه هاى چندگانه توسعه هم در اين حوزه 
نقشى مشخص براى زنان بى سرپرست و يا 
سرپرست خانوار بطور دقيق و واضح تعريف 
نشده است كه اين مســاله خود جاى نقد و 

بررسى دارد.
اين فعال حوزه زنان، بيان كرد: زن در ديدگاه 
مدرن از آنچنان اصالتى برخوردار اســت كه 
بــدون مرد هم مى تواند هويــت اقتصادى و 
اجتماعى داشته باشد و مى تواند بدون نياز به 
سرپرست هم زندگى كند در حالى كه در نگاه 
سنتى زن وابسته و قائم به سرپرست است و 
اگر سرپرســت خود را به هر دليلى از دست 
بدهد موجودى ناكارآمد و ضعيف در جامعه 
معرفى مى شود كه مى تواند درگير بحران هاى 

اجتماعى نيز شود.

22 هزار زن سرپرست خانوار در همدان زندگى مى كنند

نقش مردانگى زنان بر «دار» زندگى
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شهر «حورا» در همدان تأسيس نمي شود
 در شوراى عالى معمارى و شهرسازى مقرر شد تا افق مجموعه شهرى كه سال 1410 

است، تأسيس شهر جديد حورا مسكوت بماند.
مديركل راه و شهرســازى استان همدان گفت: تأسيس شهر جديد «حورا» در شهر همدان 

فعًال مسكوت مى ماند.
حســن ربانى ارشد با تأكيد بر اينكه مســكوت ماندن تأسيس شهر حورا كامال فنى است، 
خاطرنشــان كرد: افق طرح مجموعه شهرى همدان سال 1410 است كه در آن زمان بايد 

يك بار ديگر مجموعه شهرى مطالعه شود.

وي به ايســنا گفت: همدان سرريز جمعيتى نداشته و براســاس مجموعه شهرى توسعه 
همدان به صورت توسعه درون زا و پيوسته انجام مى شود.

ربانى ارشــد با بيان اينكه استان همدان 3 طرح ناحيه اى شمال، مركز و جنوبى دارد، اظهار 
كرد: ناحيه شمالى استان همدان در سالهاى گذشته از شوراى عالى معمارى و شهرسازى 
مصوبه گرفته و ناحيه مركزى نيز امســال مصوبه شــوراى عالى معمارى و شهرسازى را 

دريافت كرده است.
وى با اشاره به طرح مجموعه شهرى استان،: طرح مجموعه شهرى كه همدان مركزيت آن 
است، در سال 87 مصوبه شوراى عالى را دريافت كرده و براساس آن شهرهاى باالى 500 

هزار نفرى كه طرح مجموعه شهرى را مطالعه و تصويب كنند، مى توانند كالنشهر شوند.

 شــركت توان ديد آتى با مديريت عاملى 
اميد رحيميــان با هدف كمك به چرخه توليد 
و صنعت استان همدان در سال 1395 تاسيس 
گرديد تا تجربيات، توانايى  و دانش مجموعه 

را به استان خود انتقال دهد. 
در اين مجال با انعقاد پيمان همكارى با شركت 
آريز سيستم براى نخســتين بار در نمايشگاه 
بين المللى ايپاس جهــت معرفى محصوالت 

ترافيكى امنيتى حاضر شده است.
از ســال 1380 با رويش تفكرى نو توســط 
فرمانده وقت نيروى انتظامى جمهورى اسالمى 
در جهت ارائه تجهيزات پليسى، امنيتى، ايمنى 
با حضور 19 كشور جهان برگزار و در تقويم 
شركت سهامى نمايشگاه هاى بين المللى ج.ا.ا 
ثبت و برگزارى ادوارى آن به بنياد تعاون ناجا 
به نمايندگى از شــركت ناجــى پاس واگذار 
گرديد. اين نمايشــگاه بازتاب گسترده اى در 
رسانه هاى گروهى و سايتهاى معتبر داخلى و 
خارجى دارد. به همين دليل همواره شركت ها 
و توليدكننــدگان داخلى و خارجى اســتقبال 

خوبى از آن مى كنند.
عرضه  انواع جنگ  افزارهاى سبك و سنگين، 
امنيتى،  تجهيزات  ترافيــك،  كنترل  تجهيزات 
تجهيــزات حفاظــت فيزيكــى، تجهيــزات 
بيومتريك و احراز هويت، انواع نرم افزار ها و 
سخت افزارهاى كنترل وسايل نقليه متحرك با 
مصرف امنيتى و امدادى و... باعث مى شود تا 
عالوه بر بازديد مســئوالن و مديران امنيتى و 
حراستى دولتى و بازديدكنندگان حرفه اى براى 

عموم هم جذابيت ويژه اى داشته  باشد.
مراســم افتتاحيه توسط شــخص فرمانده كل 

نيروى انتظامى ايران به همراه هيأتى از ســران 
نيروى انتظامى ايران و كشــورهاى همســايه 

ايران برگزار مى گردد.
هجدهمين دوره نمايشــگاه ايپــاس با عنوان 
2019 در تاريخ 8الى 11مهرماه 1398 IPAS

در سالن شبســتان مصلى بزرگ امام خمينى 
(ره) در حال برگزارى مى باشد.

دســت اندر كاران و مهندسين  شركت توان 
ديــد آتى اســتان همدان با هــدف كمك به 
چرخه توليد و صنعت با انعقاد پيمان همكارى 
با شركت آريز سيســتم براى نخستين بار در 
نمايشگاه ايپاس تهران حاضر شده  اند تا بتواند 
محصــوالت ترافيكى امنيتى خــود را معرفى 
نمايد و عالوه بر ســنجش ميزان توان و سطح 
كيفى محصوالت خود، با ساير رقباى داخلى و 
خارجى، در ميدان خودباورى و توليد داخلى 

حضورپر رنگ  داشته باشند.
هدف دســت اندر كاران شــركت توان ديد 
آتى در اســتان همدان معرفــى توليدكنندگان 

مولد در اين عرصه با هدف قطع وابستگى از 
كشورهاى غربى و ايجاد اشتغال با استفاده از 
نيروهاى متخصص و بومى اســت كه در اين 
باره موفقيت هاى خوبى نيز كسب كرده است.

محصوالت اين شــركت عالوه بــر كيفيت، 
با بهره گيرى از تكنولــوژى روز جهان توليد 
مى گردنــد و طى ســال هاى اخير توانســته 
جايگزين مناســبى در برابر محصوالت مشابه 
خارجى باشد و همين قدم كوچك، افتخارى 

بزرگ براى اين شركت محسوب مى گردد.
ما دســت در دســت هم با تالش و كوشش 
براى به احتزاز در آوردن پرچم كشــورمان با 
پيمودن مســيرى طوالنى و پر فراز و نشيب با 
اخذ پروانه ثبت اختراع در زمينه توليدات ملى، 
براى قطع وابستگى در اين بخش  قدم در اين 

راه گذاشته ايم .
هدف شــركت رفع نياز و قطع وابستگى بوده 
اســت و آرمان ما عرضه محصوالت در ساير 

كشورها مى باشد.

براى رسيدن به آرمان هاى خود با تكيه بر غرور 
ملى، بزودى در نمايشگا هاى بين المللى شركت 
خواهيم نمود. اميد اســت فــروش و عرضه 
اين محصوالت كمكى بــه افزايش صادرات 
غيــر نفتى با توجه به برنامــه اقتصاد مقاومتى 

كشورمان نمايد.
انواع گيت  تردد نفر، گيت تردد خودرو ( دفنى، 
ضد انتحار )، انواع راهبند اتوماتيك و ستونى، 
انواع سرعت گير يك طرفه( تاير كيلر ) مجموعه 
محصوالت اين شركت مى باشد. مهندسين اين 
سطح  باالبردن  هوشمند سازى،  جهت  شركت 
كيفيت، امنيت و توسعه محصوالت همواره در 
حال تالش و تحقيق هســتند. در حال حاضر 
اكثر محصوالت از انــواع نر افزار هاى كنترلى 
و امنيتى پشــتيبانى مى كنند و امكان نصب بر 
روى آنها وجود دارد. در اين فرصت محصول 
جديدى كــه بزودى عرضه خواهد شــد، به 

بازديدكنندگان معرفى مى گردد.
فاليــت باكــس (Filght-box ) جعبه اى 
مســتحكم در سايز هاى سفارشــى است كه 
از فاليت باكس براى حمــل انواع تجهيزات 
نظامى، هواپيمايى، مهندسى، سينمايى و كليه 
كاالهاى حساس و با ارزش كه نياز به مراقبت 
ويژه در زمان جابجايى دارد، استفاده مى گردد.  
مهندســين ما با بررسى و آناليز دقيق توانستند 
آنرا طراحــى كنند و به زودى به بــازار ارائه 

مى گردد.
شــركت توان ديد آتى براى رسيدن به آرمان 
هــاى خود و با تكيه بر غرور ملى ، بزودى در 
نمايشگاه بين المللى خارجى شركت خواهد 

داشت. 

 هفتمين آزمون اســتخدامي دســتگاه هاي 
اجرايي به صورت متمركز در استان هاي كشور 

برگزار مي شود. 
معاون توســعه مديريت و ســرمايه انســاني 
ســازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان 
گفت: ثبت نام آزمون استخدامي از سوم مهرماه 
آغاز شــده و تا جمعه 12 مهــر ادامه خواهد 
داشت كه متقاضيان مي توانند از طريق سايت 

سازمان سنجش ثبت نام كنند.
عباس كريمي تبار افزود: مجوز اســتخدام 30 
هــزارو 290 نفر در دســتگاه هاي اجرايي كل 
كشــور وجود دارد كه از ايــن تعداد 545 نفر 

سهميه 13 دستگاه استان همدان است. 
به گفته وي، آموزش وپرورش با استخدام 18

هزارو 93 نفر بيشترين سهميه را در استخدام ها 
دارد كه سهم استان از اين تعداد 244 نفر است.

كريمي تبار ادامه داد: وزارت بهداشت و درمان 
با 9 هزارو 416 نفر سهميه رتبه دوم در جذب 
افراد اســتخدام هاي ايــن دوره دارد كه 246
نفر سهميه دانشــگاه علوم پزشكي و خدمات 
بهداشــتي استان اســت و از اين تعداد كه 10
نفر مربوط به استخدام دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي اسدآباد است.
معاون توســعه مديريت و ســرمايه انســاني 
ســازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان 
با اشــاره به افرادي كه مي توانند در اين آزمون 
شركت كنند، گفت: افراد داراي مدرك ديپلم با 
حداكثر سن 25 سال، فوق ديپلم با حداكثر سن 
30 سال، افراد با مدرك كارشناسي با حداكثر 
35 ســال ســن، افراد داراي مدرك تحصيلي 
فوق ليســانس با حداكثر سن 40 سال و دكترا 
با حداكثر سن 45 سال مي توانند در اين آزمون 

شركت كنند و كساني كه 2 سال خدمت نظام 
وظيفه گذرانده اند به ســن استخدامي اضافه 

مي شود. 
طبق اعــالم كريمي تبار، از 545 نفر ســهميه 
استخدامي اســتان همدان 381 نفر داوطلب با 
سهميه آزاد پذيرفته مي شوند كه 69/9 سهميه 

استان را در بر مي گيرد.
وي افزود: 156 نفر (28/7 درصد) از ســهميه 
استان به ايثارگران و 8 نفر (1/5) نيز به معلوالن 
اختصاص دارد. ضمن اينكه همه معافيت هاي 

ايثارگران حذف شده است.
وي گفت: افرادي كه حدنصــاب نمره را در 
آزمون كتبي به دســت بياورند بــراي آزمون 
عملــي و مصاحبه دعوت مي شــوند كه براي 
اســتخدام،70 درصد آزمون كتبي و 30 درصد 

آزمون عملي و مصاحبه مؤثر است.

به گفته كريمي تبار 3 برابر ظرفيت استخدامي 
براي مصاحبه دعوت خواهند شد.

آن طــور كــه كريمي تبــار اعالم كــرد: در 
آموزش و پرورش استان 244 نفر، دانشگاه 
علوم پزشكي و خدمات درمان همدان 236
نفــر، آب منطقه اي 16 نفر، دانشــگاه علوم 
پزشــكي و خدمات درمان اسدآباد 10 نفر، 
زندان ها 10 نفر، بيمه ايران 9 نفر، ســازمان 
مديريــت و برنامه ريزي 8 نفر، راهداري و 
حمل و نقل جاده اي 4 نفر، امور عشــايري 
3 نفر، هواشناســي 2 نفــر، آب و فاضالب 
شــهري يك نفر، امور اراضــي يك نفر و 
جهاد كشــاورزي نيــز يك نفر اســتخدام 

شد. خواهند 

فردا آخرين مهلت ثبت نام آزمون استخدامى
■ 545 نفردر استان استخدام مى شوند

 پس از الحاق روســتاي حسن آباد به شهر 
همدان، موجى از ساخت و سازهاي غيرمجاز 

در روستا توسط غيربومي ها آغاز شده است 
دهيار روســتاى حسن آباد همدان گفت: پس 
از الحاق روستا به شهر افراد زيادى از دالالن 
و واسطه ها با سراسيمگى به سمت حسن آباد 
آمدند و آغاز به ساخت و سازهاى غيرمجاز 
كردنــد. مصطفــى اميرى با اشــاره به اينكه 
براساس قانون بايد جلوى ساخت و سازهاى 

غيرمجاز گرفته شــود، افزود: متأسفانه برخى 
افراد در زمان ورود پليس ساختمان درگيرى 
به وجود مى آورند و گســتاخى را به حدى 
رســانده اند كه تهديد مى كنند.وي به ايســنا 
گفت: زمانى قيمت هر متر زمين در روستاى 
حسن آباد 20 تومان هم نبود اما امروز به مترى 
700 هزار تومان رســيده و طبيعى است كه 
مردم منطقه عالقمند به مشاركت در ساخت 
و ســازها شوند.وى بيان كرد: اينكه ساخت و 

ســازهايى كه شبانه انجام مى گيرد هيچ گونه 
اصول ايمنى را ندارد. 

دهيار روستاى حسن آباد همدان با بيان اينكه 
بيشتر ساخت و سازها از سوى مردم غيربومى 
صورت مى گيرد، يادآور شــد: مردم روســتا 
مطيع دولت هســتند و با اخذ نقشه پروانه از 
بنياد مسكن اقدام به ساخت وساز مى كنند اما 
افراد غيربومى از ســاير روستاها و شهرها در 
اين منطقه ساخت و ساز مى كنند كه نمى توانيم 

جلوى ورود غيربومى ها را بگيريم. 
اميرى با اشــاره به اينكه 1500 خانوار در اين 
روستا سكونت دارند، تصريح كرد: زيرساخت 
هاى روستا جوابگوى اين جمعيت نيست و از 

طرفى روز به روز درحال افزايش است.
وى با تأكيد بر اينكه مردم حســن آباد موافق 
الحاق روستا به شهر همدان هستند، خاطرنشان 
كرد: الحاق روستا به شهر به نفع مردم است اما 

بايد ساخت و سازها انضباط پيدا كند.

مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان خبر داد
جريمه 4 ميلياردى قاچاقچى سيگار 

 يك قاچاقچى بيش از 393 هزار نخ ســيگار را زير بار دســتمال 
كاغذى جاسازى كرده بود كه در همدان به دام افتاد.

مديــركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان از جريمــه 4 ميلياردى 
قاچاقچى سيگار در اين استان خبرداد و گفت: فردى كه 393 هزار و 
800 نخ ســيگار قاچاق به ارزش 3 ميليارد و 138 ميليون و 310 هزار 
ريال را زير بار دســتمال كاغذى جاســازى و به مقصد همدان حمل 

مى كرد، در گلوگاه شهيد زارعى به دام افتاد.
بــه نقل از روابط عمومى تعزيرات حكومتى اســتان همدان، عليرضا 
حســن پور ادامه داد: شعبه ويژه رســيدگى به جرائم قاچاق كاالوارز 
مســتقر در گلوگاه شــهيد زارعى همدان پــس از تحقيقات و احراز 
تخلــف، متهم را عالوه بر ضبط كاال به نفع دولت به پرداخت مبلغ 4
ميليارد و 137 ميليون و 110 هزار ريال جزاى نقدى در حق صندوق 
دولت محكوم كرد.                                                          

مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان تأكيد كرد: از مردم تقاضا 
داريم هر گونه تخلف را از طريق تلفن 32523442 اداره كل، ســامانه 
t١٣۵.irعالم كنند. 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت و تارنماى

حضور 130 شركت كننده در نمايشگاه 
«گل و گياه» همدان

 مديرعامــل نمايشــگاه هاى بين المللى همــدان از حضور 130 
شركت كننده در نمايشــگاه «گل و گياه، گياهان دارويى و ماهى هاى 

زينتى همدان» خبر داد.
حميد گلى پور در گفت وگو با فارس از برگزارى هفدهمين نمايشگاه 
گل و گياه، گياهان دارويــى و ماهى هاى زينتى در همدان خبر داد و 
اظهار كرد: اين نمايشــگاه همزمان با دهمين نمايشگاه هدايا، كادو و 
يادگارى از 14 تا 19 مهرماه در محل نمايشــگاه هاى بين المللى استان 

برگزار مى شود.
وى بيان كرد: 130 شــركت كننده از اســتان هاى همــدان، آذربايجان 
شرقى، قم، اصفهان، قزوين، خراسان رضوى، سمنان، تهران، البرز، قم 

و مركزى در اين نمايشگاه حضور دارند.
مديرعامــل نمايشــگاه هاى بين المللى همدان خاطرنشــان كرد: اين 
شــركت كنندگان در زمينه هاى گل و گياه آپارتمانى، انواع كاكتوس، 
بنفشه آفريقايى، خاك، كود، سم و بذر،گياهان دارويى، معمارى سبز، 
تجهيــزات گلخانه اى، تكثير و پــرورش ماهيان زينتى به ارائه كاال و 

خدمات مى پردازند.
وى با اشاره به اينكه واحدهاى هدايا،كادو و يادگارى متنوعى از كشور 
در اين نمايشــگاه حضور دارند گفت: محصوالت اين واحدها شامل 
صنايع دستى، مجسمه، تابلوهاى تزئينى، باكس هاى نورى، محصوالت 

فرهنگى و آموزشى است.
گلى پــور با تاكيد به اينكه اين نمايشــگاه با همكارى ســازمان هاى 
مردم نهاد دوســتدار محيط زيســت برگزار خواهد شــد افزود: ايام 
برگزارى نمايشگاه، برنامه هاى متعدد آموزشى توسط اين نهادها اجرا 

خواهد شد.
وى بيان كرد: در روز پايانى غرفه هاى برتر كه مشــخصه هاى زيست 
محيطى را بهتر رعايت كرده باشــند، معرفى و هدايايى به آنها تقديم 

خواهد شد.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان خبر داد
كاهش 20 درصدى قيمت ميوه هاى پاييزه 

در همدان

 در سالجارى ميوه هاى پاييزه و نوبرانه در بازار همدان با كاهش 20 
درصدى قيمت روبرو شده است.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان درباره گرانى قيمت خيار در بازار 
و عرضه آن به نرخ 5-6 هزار تومان، عنوان كرد: قيمت خيار در بازار 

افزايش نداشته بلكه با كاهش روبرو بوده است.
فاميل متقى افزود: قيمت هر كيلوگرم نارنگى در بازار همدان 3000 تا 
5000 تومــان و قيمت هر كيلوگرم ليموترش در بازار 6000 تا 6500 

تومان است.
محمد فاميل متقى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه قيمت هر كيلوگرم 
خرمالو در بازار همدان بين 4000 تا 6000 تومان اســت، يادآور شد: 
قيمت انار به علت اينكه هنوز به طور كامل نرســيده، كمتر بوده و در 

حدود 5000 تا 10 هزار تومان است.
رئيس اتحاديه ميــوه و تره بار همدان تصريح كرد: قيمت خريد كاهو 
بين 3000 تــا 3500 تومان و قيمت هر كيلوگرم پياز در بازار همدان 

1500 تومان است.
وى از كاهــش 20 درصدى قيمت گوجه فرنگى در هفته جارى خبر 
داد و گفت: قيمت گوجه فرنگى نســبت به هفته گذشــته كاهش 20 
درصدى داشته به طوريكه از 2000 تومان به 1500 تومان رسيده است.

وام بانك ها كاهشي شد

آمار بانك مركزى نشــان مى دهد كه نسبت مانده تسهيالت بانكى به 
مانده  ســپرده هاى ارزى و ريالى پس از كسر سپرده  قانونى نسبت به 
سه ماهه نخست سال قبل با كاهش چهار درصدى همراه بوده است.

به گزارش ايســنا، بر اســاس تازه ترين آمار بانك مركــزى از مانده 
كل تســهيالت و ســپرده هاى ريالى و ارزى بانك ها، مجموع مانده 
ســپرده هاى ارزى و ريالى كشــور در پايان خردادماه سال جارى به 
2176 هزار ميليارد تومان رسيده كه در اين ميان، سهم استان تهران از 

سپرده ها بيش از ساير استان هاست.
مجموع ســپرده هاى ارزى و ريالى مردم نزد بانك ها نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته رشد 26.6 درصدى داشته است.
به اين ترتيب مانده ســپرده ها پس از كسر سپرده  قانونى در كشور به 

1953 هزار ميليارد  تومان مى رسد.
سپرده  قانونى بخشى از سپرده مشتريان بانك هاست كه طبق مقررات 
بانك مركزى، بانك ها موظف به ســپرده گذارى آن نزد بانك مركزى 
هســتند و از جمله ابزارهاى سياســت پولى بانك مركزى به شــمار 

مى رود.
بانك مركزى از طريق افزايش نســبت سپرده قانونى حجم تسهيالت 
اعطايــى بانك ها را منقبض و از طريق كاهش آن، اعتبارات بانك ها را 
منبســط مى كند كه در ايران مطابق قانون پولى و بانكى نسبت سپرده 
قانونى از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بيشــتر نخواهد بود و بانك 
مركزى ممكن است برحسب تركيب و نوع فعاليت بانك ها نسبت هاى 

متفاوتى براى آن تعيين كند.
در حال حاضر نسبت سپرده قانونى بانك ها رقمى در حدود 10 درصد 

از سوى بانك مركزى تعيين شده است.
از سوى ديگر مانده تسهيالت اعطايى بانك ها تا پايان خردادماه سال 
جارى 1565 هزار ميليارد تومان اســت كه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 20/7 درصد افزايش يافته است.

تكليف نيازمندانى كه يارانه نمى گيرند 
چيست؟

 همانقدر كه حذف يارانه افراد پردرآمد ضرورى اســت پرداخت 
يارانه به افــراد نيازمند مهم و قابل توجه خواهد بود، چراكه شــايد 
يارانه تاثيرى در زندگى پردرآمدها نداشــته باشد، ولى سهم مهمى در 
تامين هزينه خانوارهاى نيازمند دارد، در اين بين هســتند خانوارهاى 
نيازمندى كه يارانه دريافت نمى كند و دولت نيز تاكنون هيچ برنامه اى 

براى برقرارى يارانه آنها ارائه نكرده است.
به گزارش ايســنا، حدود 10 سال است كه يارانه نقدى به طور ماهانه 
و با مبلغ 45 هزار و 500 تومان به حســاب سرپرستان خانوارهاى كه 
اســامى آنها در ليست ســازمان هدفمندى يارانه ها وجود دارد واريز 
مى شود، اين مبلغ گرچه طى اين سال ها و در جريان نوسان اقتصادى 
و تورم ارزش خود را از دســت داده و به اذعان مسئوالن كمتر از 20

هزار تومان مى ارزد، اما همان نيز در خانوارهاى نيازمند كه اغلب تعداد 
افراد آنها كم نيست قابل توجه بوده و در تامين هزينه هاى زندگى شان 

اثر گذار است و روى آن حساب باز مى كند.
در اين ســال ها هر بار بحث حذف يارانه افراد پردرآمد و غربالگرى 
جمعيت بيش از 78 ميليونى كه در هر ماه يارانه دريافت مى كند پيش 
آمده دولت ها تاكيد داشــتند كه نگران هستند مبادا در اين بين يارانه 
افراد نيازمند حذف شود و آنها را بهانه اى براى عدم ورود به غربالگرى 
يارانه بگيران قرار دادند، در حالى كه در اين بين هســتند خانوارهاى 
بسيار نيازمندى كه در ليست ســازمان هدفمندى يارانه ها و يا كميته 
امداد و بهزيســتى قرار نداشته و فكرى هم براى حمايت يارانه اى از 

آنها نشده است.
اين در حالى است كه در سال 1396 دولت ليست يارانه بگير را به روز 
كرد؛ به طورى كه فرصت 10 روزه تعيين و از مردم خواســت تا در 

صورت نياز به سامانه مورد نظر مراجعه و ثبت نام كنند.
در آن زمان هر خانوار فقط يك روز فرصت داشــت تا براى ثبت نام 
اقدام كند و با توجه به شــرايط و موقعيت جغرافيايى و اين كه برخى 
افراد به هر دليلى از جمله عدم دسترســى به اينترنت و يا زندگى در 
محل هاى بســيار دور افتاده اى كه حتى شايد در جريان ثبت نام يارانه 
قرار نداشــتند، از ثبت نام جا مانــده و ديگر يارانه اى به آنها پرداخت 
نشد.  در قانون بودجه سال 1394 و طبق بند (د) تبصره (20)تاكيد شد 
كه از فروردين آن سال امكان ثبت نام كليه كسانى كه موفق به ثبت نام 
در دريافت يارانه نشده اند در فرماندارى شهرستان ها فراهم و نسبت به 
پرداخت به آنها اقدام شود، با اين حال هيچ گاه دولت اين الزام قانون 

بودجه را اجرايى نكرد.
اكنون در جريان حذف يارانه افراد پردرآمد كه از شــهريور ماه ســال 
جارى و طبق قانون بودجه در دســتور كار قرار گرفته است ظاهرا باز 
هم شــرايطى براى افرادى نيازمندى كه يارانه دريافت نمى كنند ديده 

نشده و فقط يارانه پردرآمدها در حال حذف است.
 موضوع مشــموليت خانوارهاى نيازمند در دريافت يارانه اخيرا مورد 
اشاره نمايندگان مجلس نيز قرار گرفته وخواهان پاسخگويى و ايجاد 

راهكارى از سوى دولت شده اند.

دالل ها در حسن آباد شبانه ساخت وساز مي كنند
■ قيمت زمين در حسن آباد بعد از الحاق به شهر همدان 35 برابر شد

■ غيربومي ها به خاطر ساخت  وسازهاي غيرمجاز پليس ساختمان را تهديد مي كنند

شركت توان ديد آتى همدان در هجدهمين نمايشگاه ايپاس تهران
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قضاوت برادران حيدرى 
در هفته ششم ليگ برتر

 برادران حيدرى در هفته ششم ليگ برتر سود مى زند بنا بر اعالم 
دپارتمان داورى فدراسيون فوتبال كشور داوران هفته ششم ليگ برتر 
باشگاه هاى كشور معرفى شدند دو داور بين المللى همدان در اين هفته 
در شــهرهاى تهران و مشــهد قضاوت خواهد كرد پيام حيدرى داور 
جوان همدانى فردا ديدار حســاس شهر خودرو مشهد و پرسپوليس 
تهران را در ورزشــگاه امام رضا مشهد سوت خواهد زد در اين ديدار 
محمدرضا منصورى و رحيم شــاهين داور همدانى را در امر قضاوت 
يارى خواهند داد همچنين ديگر داور بين المللى اســتان فردا در شهر 
قدس بازى دو تيم پيكان تهران و نفت مســجد ســليمان را قضاوت 
خواهد كرد بيژن حيدرى در اين ديدار با كمك سعيد قاسمى و آرمان 

اسدى اين ديدار را قضاوت مى كند

بيژن حيدرى در چين تايپه
 بيژن حيدرى در مقدماتى جوانان آسيا قضاوت مى كند.

بنا بر اعالم كنفدراســيون فوتبال آسيا بيژن حيدرى براى قضاوت در 
مسابقات مقدماتى جوانان آسيا گروه H انتخاب شد داور همدانى در 
مســابقات زير 19 سال آسيا كه طى روزهاى 15 تا 19 آبان در كشور 
چين تايپه برگزار مى شــود به عنــوان داور رقابت هاى اين گروه را 
قضاوت خواهد كرد رضا سخندان ديگر داور ايرانى است كه به عنوان 

كمك حيدرى را همراهى خواهد كرد.

3 داور همدانى 
درليست داوران بين المللى 2020

 اسامى داوران بين المللى كشــورمان براى سال 2020 اعالم شد. 
فدراسيون فوتبال كشور اسامى داوران بين المللى واجد شرايط براى 
قضاوت در مســابقات آسيايى و جهانى را به فدراسيون فوتبال جهان 
فيفا و كنفدراســيون اسيا آى اف ســى معرفى كرد داوران در فوتبال 
مردان، فوتبال زنان ،فوتبال ســاحلى و فوتسال مردان و زنان قضاوت 
خواهد كرد در ميان داوران معرفى شده براى سال 2020 نام سه داور 

همدانى به چشم مى خورد.
 در ليست داوران بين المللى براى قضاوت فوتبال مردان بيژن حيدرى 
و پيام حيدرى معرفى شــدند و در فوتبال بانوان بهاره سيفى به عنوان 
كمك داور از سوى فدراسيون فوتبال به فيفا و اف سى معرفى شدند 
براى داوران اســتان در سال 2020 در مسابقه قاره اى آرزوى موفقيت 

داريم

ناكامى نمايندگان استان در ليگ دسته سوم
 تيم هاى شــهردارى مريانج وذوب فلزات بهار نمايندگان فوتبال 
استان در ليگ دسته سوم كشور با شكست در رهفته پنجم اين رقابت 

ها در انتهاى جدول جا خوش كردند.
شــهردارى مريانج در ورزشگاه شــهيد حاجى بابايى اين شهر مقابل 
ميهمان ذخود دماوند آمل به تساوى 3 بر3 دست يافت تا همچنان در 
حسرت پيروزى بماند. ديگر تيم استان در اين رقابت ها ذوب فلزات 
بهار در بابل مقابل ســتاره كاسپين اين شهر تن به شكست دو بر يك 
داد تا همچنان  در قعر جدول قرار بگيرند.گزارش كامل بازيهاى رهفته 

پنجم ليگ دسته سوم در شماره آينده چاپ مى شود.

ليگ زير 15 سال در هفته دوم
 هفته دوم مســابقات فوتبال زير 15 سال اســتان فردا با انجام دو 

ديدار دنبال خواهد شد.
 ابتدا ســاعت 14 تيم شــاهين همدان به مصاف شهيد امينى خواهد 
رفت و سپس شهردارى و اكباتان با هم ديدار مى كنند اين ديدار ها در 

ورزشگاه شهيد شمسى پور برگزار مى شود.
 مسابقات زير 15 سال با شركت چهار تيم همدانى برگزار مى شود و 

شهرستان هاى استان متاسفانه از اين رقابت ها استقبال نكردند

ليگ دسته اول در ايستگاه 2
 هفته دوم مســابقات فوتبال دسته اول باشگاههاى استان امروز با 

انجام 3 بازى دنبال خواهد شد.
 امروز در اللجين دو بازى برگزار مى شــود ابتدا تيم مهر اللجين در 
ساعت 14 پذيرايى عقاب اسداباد در ورزشگاه شهيد شيرودى خواهد 
بود اين ديدار را سيد نعمت مير غفار به همراه مصطفى عزتى و مجتبى 

شاه بالغى قضاوت خواهند كرد.
 در دومين ديدار اين ورزشــگاه صنايع دســتى اللجين پذيراى 
اتحاد جوان همدان اســت قضاوت اين بازى را امين صفايى به 
همراه محمدرضا اســديان و مســعود فرزانى بــه عهده خواهند 
داشت اما در ورزشگاه مالك اشتر سامن تيم راد مردان اين شهر 
ميزبان شــهداى باباعلى بهار اســت قضاوت ايــن بازى را ميثم 
تــرك جوكار،عرفان ملكى و مصطفى جــوكار به عهده خواهند 

داشت.

اكباتان قهرمان زود هنگام نوجوانان استان
 رقابت هاى ليگ نوجوانان باشــگاههاى استان يادواره شهيد امير 
اميرگان فردا با انجام دو بازى هفته پايانى خود را ســپرى خواهد كرد 
تيم فوتبال اكباتان همدان قبل از انجام هفته پايانى با كســب امتيازات 
الزم عنوان قهرمانى را به خود اختصاص داده است و رقابت هاى روز 

پايانى حساسيت چندانى نخواهد داشت .
فردا در ورزشگاه شهيد شمسى پور و در ساعت 10:30 صبح تيم پاس 
همدان ميزبان ستاره سرخ تويســركان است پاس با 6 امتياز و ستاره 
سرخ با چهار امتياز براى تصاحب جايگاه دوم به مصاف هم مى رود و 
در ديگر ديدار كه در ورزشگاه تختى مالير برگزار خواهد شد اكباتان 
قهرمان به مصاف ميزبان خود ياوران اين شهر خواهد رفت اكباتان با 
11 امتياز قبل از اين ديدار عنوان قهرمانى را مســجل كرده و در اين 
ديدار تشريفاتى تنها به باال بردن گل آوراژ مى انديشد تيم ياوران مالير 
مى باشد اميدوار است تا با كسب پيروزى در برابر نوجوانان بى انگيزه 

اكباتان جايگاه دوم ليگ را به خود اختصاص دهد.
 در اين بازى به احتمال فراوان تيم اكباتان به بازيكنانى ميدان خواهد 
داد كه در طول فصل كمتر فرصت بازى داشتند ديدار ياوران و اكباتان 
را ســجاد كيانى به همراه ايمان چگينى و رســول صالحى قضاوت 
خواهند كرد تا با انجام اين دو بازى پرونده رقابت هاى ليگ نوجوانان 
اســتان بسته شــود در ليگ نوجوانان باشگاههاى اســتان 10 تيم از 
باشگاههاى ستاره سرخ تويسركان، پاس همدان، پديده سرخ همدان، 
مهر اللجين همدان، شهردارى مريانج، فاتح اسداباد، اكباتان همدان و 
ياران مالير شركت داشتند كه در دو گروه پنج تيمى رقابتهاى مقدماتى 
خــود را برگزار كردند تا در نهايت چهار تيم اكباتان همدان و ياوران 
مالير از گروه b و ستاره سرخ تويسركان و پاس همدان از گروهA  به 

مرحله پايانى صعود كردند.
 مرحله پايانى كه به صورت رفت و برگشت انجام شد تيم اكباتان يك 
هفته مانده به پايان رقابت ها باكســب  3 پيروزى و دو مساوى و 11

امتياز قهرمان اين رقابت ها شد.

رقابت هاى حساس در ليگ نونهاالن استان
 مسابقات فوتبال نونهاالن قهرمانى باشگاههاى استان امروز با انجام 

دو ديدار هفته سوم خود را پشت سر خواهد گذاشت.
 در اين رقابت ها كه چهار تيم شــهردارى همدان، شهردارى مريانج، 
علم وادب همدان و شــهيد امينى همدان حضور دارند كه به صورت 

رفت و برگشت با هم ديدار مى كنند.
 در هفته سوم اين رقابت ها امروز شهيد امينى ساعت 14 در ورزشگاه 
كارگران ميزبان شــهردارى همدان است شهيد امينى با 4 و شهردارى 
با 3 امتياز رقابت نزديكى براى كســب قهرمانى با هم دارد اين ديدار 
را على نيكو به همراه جمشيد نورى و محمد عبادى قضاوت خواهند 
كرد. همچنين در دومين ديدار نونهاالن دو تيم علم و ادب و شهردارى 
مريانج در ساعت 15 امروز در ورزشگاه شهيد شمسى پور به مصاف 

هم خواهند رفت.
 شهردارى مريانج بدون امتياز در مصاف با علم وادب 4 امتيازى براى 
كسب پيروزى به ميدان مى روند علم و ادب كه براى قهرمانى با شهيد 
امينى و شهردارى همدان رقابت نزديك و فشرده اى دارد براى آن كه از 
كورس قهرمانى عقب نماند در اين ديدار محكوم به پيروزى است اين 
ديدار را ابوالفضل رحيمى سوت خواهد زد و رضا رحمانى و شهاب 

باميان وى را در امر قضاوت يارى خواهد كرد.

همايش بزرگ پياده روى خانوادگى
 همايــش بزرگ پياده روى خانوادگى عاشــوراييان به مناســبت 
گراميداشــت هفته نيروى انتظامى فردا جمعــه در ميدان قائم برگزار 

مى شود.
 اين همايش جوايز نفيس و ارزنده اى براى شركت كنندگان دارد يك 
جايزه 10 ميليون تومانى به همراه ده جايزه يك ميليون تومانى كمك 
هزينه عتبات عاليات ،ده  ها دستگاه دوچرخه و جوايز نفيس ديگر كه 
بين شــركت كنندگان به قيد قرعه اهدا خواهد شــد اين همايش در 
گراميداشت هفته نيروى انتظامى و به منظور ترويج سالمتى و نهادينه 

كردن ورزش در بين خانواده ها برگزار مى شود.
 همه ساله از اين همايش به خوبى استقبال مى شود و امسال نيز انتظار 
مى رود خانواده هاى همدانى استقبال خوبى از اين همايش پياده روى 
داشته باشد خانواده امى توانند براى تهيه برگه هاى قرعه كشى به ميادين 

شهر مراجعه كنند.
 اين همايش فردا جمعه 12 مهرماه ســاعت 7 صبح از ميدان قائم به 

سمت تپه عباس آباد برگزار مى شود.

هفته پنجم ليگ زاگرس
 رقابت هاى جام زاگرس فردا با انجام سه ديدار در شهرهاى بيجار، 

قزوين و كرمانشاه دنبال مى شود.
 مسابقات فوتبال پيشكسوتان غرب كشور جام زاگرس فردا جمعه 12

مهر هفته پنجم خود را برگزار مى شود.
 در اين هفته دو تيم مدعى قهرمانى جامعه پزشكى كرمانشاه و مريوان 

به مصاف هم مى روند .
مريوان با هشت امتياز و جامعه پزشكى كرمانشاه با شش امتياز ديدار 
حساس و سرنوشــت ســازى را مقابل هم خواهند داشت در ديگر 
ديدار حساس پيشكســوتان بيجار ميزبان اسالم آباد است پيشكسوت 
اســالم آباد نيز با 6 امتياز مدعى قهرمانى مى باشد تيم شديدى همدان 
اين هفته به ميهمانى پيشكســوتان قزوين مــى رود هر دو تيم چهار 
امتيازى هستند و براى صعود به باالى جدول به پيروزى در اين ديدار 
فكر مى كند و در چهارمين ديدار ايالم ميزبان ســاينا ســنندج است 
ايران با 4 و ســاينا با 3 امتياز به مصاف هم مى رود در اين هفته تيم 

پيشكسوتان مالير با قرعه استراحت روبروست.

همدان ميزبان جشنواره ورزشى كاركنان 
اقتصاد و دارايى كشور

 نخستين جشنواره ورزشى كاركنان اقتصادى و دارايى منطقه 6 كشور 
به ميزبانى شهرهمدان برگزار مى شود.

مديركل امور اقتصادى و دارايى همدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
در ايــن پيكارها كاركنان اقتصادى و دارايى اســتان هــاى همدان، ايالم، 
كردستان، مركزى، لرستان و كرمانشاه شركت دارند كه از امروز در سالن 

ورزشى امام على (ع) دانشگاه آزاد اسالمى همدان با هم رقابت مى كنند.

ناصر محمودى يادآور شــد: اين مسابقات در رشته هاى فوتسال، دارت، 
تنيس روى ميز، شطرنج، شنا، آمادگى جسمانى و داژبال در 2 بخش آقايان 

و بانوان به مدت 2 روز برگزار مى شود.
وى افزود: 144 ورزشكار در اين رقابت ها شركت خواهند داشت كه 95

نفر را مردان تشكيل مى دهند.
دبير جشنواره ورزشى كاركنان اقتصاد و دارايى غرب كشور گفت: رويكرد 
ايــن وزارتخانه در هفت اولويت تبيين شــده كه يكى از آنها توســعه و 

توانمندسازى نيروى انسانى شاغل در ادارات استانى است.
محمودى بيان كرد: شاكله دســتگاه هاى اجرايى امور اقتصاد و دارايى را 

نيروى انسانى فرهيخته و كارآمد تشكيل مى دهند و مقوله تربيت و ارتقا 
سطح توانمندسازى افراد هدف مااست.

وى اظهار داشــت: تقويت روح و روان همــكاران از رويكردهاى اصلى 
وزارتخانه است و براين اساس ورزش بهترين راهكار براى رسيدن به اين 

هدف مهم به شمار مى رود.
ــه  ــى را از برنام ــى و ورزش ــاى تفريح ــه ه ــزارى برنام ــودى برگ محم
ــت و  ــدان دانس ــى هم ــاد و داراي ــور اقتص ــى اداره كل ام ــاى اجراي ه
گفــت: هــر هفتــه برنامــه كوهنــوردى ، كوهپيمايــى و گل گشــت را بين 

ــود. ــى مى ش ــان اجراي كاركن

استقالل مالثانى  يك - شهردارى همدان صفر
 گل:رضا رضايى دقيقه 23

داوران :ميثم عباس پور،حسينعلى سلطانى و 
داريوش كمرى

بازيكنان تيم شــهردارى همدان :رســول 
مقصودى، محمد عباس تبار ،حسين قادرى 
دانشمند ،محمد باالبند، حسين كاظمى، على 
پيمان  پورقاسمى،  اميرحســين  ابوالفتحى، 
حشمتى، محسن وفايى، محمد زارعى قبادى 

و فرشاد جليلوند 
سرمربى :هادى گل محمدى 

بازيكنــان تيم اســتقالل : علــى گردان، 
محمدرضا فغانى، رضا محمد حسينى ،محمد 
مدمليسى، رضا آنتيك، سيد عال خلف زاده 
،رضا رضايى، سيد حمزه پورموسوى، على 

فاتح، امين هاشمى فرد و اميد سوارى
 سرمربى:داريوش هرمز

مالثانى ورزشــگاه مالثانى هفته سوم ليگ 
دسته دوم كشور گروه يك

 هفته ســوم ليگ دســته دوم كشور جام 
آزادگان بــا انجــام چند بازى در شــهرهاى 
مختلف دنبال شــد كه در يكى از اين ديدارها 
تيم فوتبال شــهردارى همــدان درمالثانى به 
مصاف صدرنشين رقابت ها استقالل اين شهر 
رفت در اين بازى تيم شهردارى با بهره گيرى 
از بازيكنان جوان و جوياى نام مقابل تيم مدعى 
قهرمانى صف آرايى كرد شهردارى همدان كه 
بازى را خوب آغاز كرده بود مى توانســت در 
دقيقه 11 بازى به وســيله باالوند به گل برسد 
اما اين بازيكن با بى دقتى اين فرصت تك به 
تك را از دســت دادتــا آه از نهاد نيمكت تيم 
شهردارى در آيد. در حاليكه تيم شهردارى در 
15 دقيقه ابتداى بازى توپ و ميدان در اختيار 
داشت رفته رفته اين تيم ميزبان بود كه توانست 
كم كم فشار خود را بر خط دفاعى شهردارى 
افزايش دهد و در دقيقه 23 توسط رضا رضايى 

با يك ضربه سر زيبا به گل برترى رسيد.
رضا آنتيك هافبك اســتقالل مالثانى كه روز 
خوبى را ســپرى كرد توانست در ادامه با يك 

ضربه ســنگين از پشت محوطه جريمه ديرك 
افقــى دروازه مقصودى ســنگربان همدان را 
به لــرزه در آورد.ودر دقيقه 29 رضايى گلزن 
مالثانى روى پاس زيباى محمد مدمليسى در 
موقعيت گلزنى قرار گرفت كه ضربه بى دقت 

اين بازيكن از باالى دروازه به بيرون رفت.
شــاگردان هادى گل محمدى كه تحت فشار 
تيــم ميزبان بود در دقيقه 37 صاحب موقعيت 

گلزنى شد كه اين فرصت را  از دست دادند.
در وقت هــاى تلف شــده نيمــه اول مال ثانى 
مى توانســت گل دوم را به ثمر برساند كه ضربه 
ايستگاهى مدمليســى را مقصودى به زيبايى از 
كنج دروازه بيرون كشيد و رضا رضايى در ريباند 
صاحب توپ شد كه از يك قدمى دروازه توپ 
را بيرون زد تا شهردارى همدان با همان تك گل 

نيمه نخست را با شكست به پايان برساند.
در نيمــه دوم باز هم اين تيم مالثانى بود كه پا 
پس نكشــيد و موقعيت هاى خوب گلزنى را 

يكى پس از ديگرى از دست داد.
در دقيقه 67 باالوند مى توانســت روى نفوذ 
خود موقعيت گل تســاوى را بزند كه با دفع 

هاشمى كاپيتان استقالل اين فرصت از دست 
رفــت. در ادامه دو تيم عالرغم تالش زيادى 
كه براى به ثمر رساندن گل داشتند نتوانستند 
نتيجه را تغيير دهند تا اين ديدار با نتيجه يك 
بر صفر به سصود اســتقالل مالثانى به پايان 

برسد. و با 9 امتياز صدرنشين گروه شد.
 در ســاير ديدارهاى اين گروه تيم شهردارى 
فومن مقابل ميالد تهران بــا نتيجه دو بر دو 
متوقف شد اترك بجنورد در مصاف با اروند 

خرمشهر يك بر يك مساوى كرد.
 اتحاد كامياران نيز در برابر شــهيد قندى يزد 
بدون گل به تســاوى رسيد و تيم فوالد نوين 
اهواز نيز در مصاف با شــهردارى بندرعباس 

دو بر دو مساوى كرد.
 در ايــن هفته تنهــا تيم شــهردارى بود كه 
شكســت خــورد تا با همــان 4 امتيــاز به 
ديدارهــاى بعدى فكر كند پس از پايان هفته 
سوم تيم استقالل مالثانى با 9 امتياز در صدر 
جدول گروه يك قرار دارد و اتحاد كامياران با 
7 امتياز دوم است و تيم خيبر خرم آباد نيز با 
يك بازى كمتر و 6 امتياز در جاى سوم ايستاد 

تيم شــهردارى همدان نيز با 4 امتياز فعًال در 
مكان ششم جدول قرار دارد.

 در گروه دوم نيز چند ديدار انجام شــد 
شــهردارى بندرعباس سه بر يك شهداى 
2 بر  بابلسر را شكست داد چوكاى تالش 
يك از ســد بعثت كرمانشاه گذشت نفت 
و گاز گچســاران با يك گل ملى حفارى 
اهواز را شكســت داد و نفــت اميديه در 
برابر مس شــهربابك يك بر يك مساوى 

شد. متوقف 
 در گــروه دوم اين رقابت ها تيم نفت و گاز 
گچســاران با 9 امتياز صدرنشــين اســت و 
چوكاى تالش با 7 امتيــاز در جاى دوم قرار 
دارد در اين گروه تيم فوتبال پاس همدان كه 
قرار بود با ايران جوان بوشــهر بازى كند به 
دليل حضور در جام حذفى اين ديدار به روز 
شــنبه 13 مهر موكول شد پاس از يك بازى 
انجام شده خود تنها يك امتياز اندوخته دارد 
و اميدوار است كه در ادامه رقابت ها بتواند با 
كسب امتيازات الزم خود را به سطح مدعيان 

ليگ برسانند.

در ليگ دسته دوم كشور

شهردارى همدان 
در جهنم مالثانى شكست خورد

 هفته ششــم رقابت هاى فوتبال ليگ برتر 
استان يادواره شهيد عليرضا شمسى پور امروز 
و فردا با انجام 4 بازى در شهرهاى تويسركان، 

نهاوند و مالير دنبال خواهد شد.
 امروز در ورزشــگاه شهيد هرمزى تويسركان 
تيم ستاره ســرخ اين شهر ميزبان مهر همدان 
اســت كه با 15 امتياز ســايه به ســايه گرين 
كشــاورز نهاوند در صدر جدول حركت مى 
كند كه در ايــن ديدار خارج از خانه نيز براى 
كسب پيروزى به ميدان مى رود تا همچنان در 

صدر جدول رده بندى قرار بگيرد.
 ســتاره ســرخ نيــز شــش امتيــازى و با 

صدرنشــينان فاصله فاحشى دارد در تالش 
است تا با كســب پيروزى اين فاصله را به 
حداقل برســاند تادر ديدارهاى آينده با اميد 
بيشــترى قدم به ميدان بگذارد ديدار دو تيم 
ستاره ســرخ تويســركان و مهر همدان را 
حامد رنجبر به همراه محسن دوستان و ميثم 

كرمى قضاوت خواهند كرد.
 اما فردا جمعه اين رقابت ها با سه ديدار ديگر 
دنبال خواهد شــد هالل احمرتويســركان در 
ورزشگاه شهيد هرمزى ميزبان شهداى سامن 
است هالل احمر با 4 امتياز و شهردارى سامن 

با3 امتياز درميانه جدول قرار دارند.

 هــر دو تيــم در اين بــازى به پيــروزى و 
كســب امتياز ســخت نياز دارد. در نهاوند و 
در ورزشــگاه عليمراديان تيم گرين كشاورز 
صدرنشين رقابت ها ميزبان علم و ادب همدان 
است گرين كشاورز با 15 امتياز مدعى شماره 
يك قهرمانى به شمار مى رود كه در اين ديدار 
براى تداوم صدرنشينى خود به پيروزى در اين 

ديدار خانگى سخت نياز دارد.
 علم و ادب نيز كه 4 امتيازى است براى آنكه 
خــود را از انتهاى جــدول و از جمع فانوس 
بدستان جدا كند به پيروزى و كسب امتياز در 
اين بازى فكر مى كند همزمان با اين بازى در 

مالير تيم فانوس به دست وحدت اين شهر در 
ورزشگاه تختى از ديگر تيم نهاوندى پاسارگاد 

نوين پذيرايى مى كند.
 وحدت كه هنوز مزه كسب امتياز را نچشيده 
و با پنج شكست در انتهاى جدول خطر سقوط 
به دســته اول را احساس مى كند در اين ديدار 
خانگى تالش خواهد كرد تا مقابل پاســارگاد 
به پيروزى برسد وبه ديدارهاى آينده اميدوار 
باشد پاسارگاد نوين نهاوند نيز با 4 امتياز حال 
و روز زيــاد خوبى ندارد و پيــروزى در اين 
بــازى مى تواند تا حــدودى خيال اين تيم را 

راحت كند.

ليگ برتر استان در ايستگاه ششم

آگهي حصر وراثت ≡
آقاى محمد سهرابى به شماره شناسنامه  26 به شــرح دادخواست به كالسه 388/98ش112ح از اين 
حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عيسى سهرابى به شماره 
شناســنامه 2118 در تاريخ 72/7/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/ متوفيه منحصر است به: 1-نيمتاج رضايى فرزند رسول  به شماره شناسنامه 3394 متولد 1308 
همسر متوفى 2- خديجه سهرابى فرزند عيسى به شماره شناسنامه 4051734919 متولد1337 فرزند 
متوفى 3-موسى سهرابى فرزند عيســى به شماره شناسنامه 4051731812 متولد1333 فرزند متوفى 
4-معراجعلى ســهرابى فرزند عيسى به شماره شناســنامه 4051739767 متولد1341 فرزند متوفى 
5- ايرج ســهرابى فرزند عيسى به شماره شناسنامه 4051739392 متولد1341 فرزند متوفى  6-على 
سهرابى فرزند عيسى به شــماره شناسنامه 4050985950 متولد1354 فرزند متوفى 7-تورج سهرابى 
فرزند عيسى به شماره شناســنامه 8591 متولد1345 فرزند متوفى 8-رضا سهرابى فرزند عيسى به 
شماره شناسنامه 25 متولد1352 فرزند متوفى 9-كبرى سهرابى فرزند عيسى به شماره شناسنامه 8590 
متولد1343 فرزند متوفى 10-محمد ســهرابى فرزند عيسى به شماره شناسنامه 26 متولد1347 فرزند 
متوفى 11-مريم سهرابى فرزند عيسى به شماره شناســنامه 6429 متولد1336 فرزند متوفى اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 237)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
خانم منصوره شــكرى به شماره شناسنامه  94 به شرح دادخواست به كالســه 401/98/112 از اين حوزه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان يوسف آفرينى  به شماره شناســنامه 51 در تاريخ 98/6/24 در اقامتگاه دائمى 
خــود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/ متوفيه منحصر اســت به:  از: 1-منصوره شــكرى فرزند حيدرعلى متولد 
1335 به شــماره شناسنامه 94 فرزند متوفى 2-سميرا آفرينى فرزند يوسف متولد 1367 به شماره شناسنامه 1482 فرزند متوفى 
3- محمدرضا آفرينى فرزند يوسف متولد 1354 به شماره شناسنامه 10990 فرزند متوفى 4-حميدرضا آفرينى فرزند يوسف متولد 
1361 به شماره شناســنامه 12784 فرزند متوفى 5-غالمرضا آفرينى فرزند يوسف متولد 1358 به شماره شناسنامه 9616 فرزند 
متوفى 6-عليرضا آفرينى فرزند يوســف متولد 1356 به شماره شناسنامه 34 فرزند متوفى 7-سميرا آفرينى فرزند يوسف متولد 
1365 به شــماره شناسنامه 737 فرزند متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 241)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين 

آگهى مزايده نوبت اول 
در پرونده كالسه اجرايى 970287 اج م طى دادنامه صادره از دادگاه عمومى اللجين  آقاى فريدون جواهرى همت محكوم گرديده به 
پرداخت مبلغ 1/801/566/210 ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسى، و تأخير تاديه تا تاريخ نگارش نامه در حق محكوم له و نيز 
پرداخت مبلغ 18/000/000 ريال بابت الباقى نيم عشر دولتى كه جهت استيفاى محكوم به يك دستگاه سوارى پژو با مشخصات ذيل از 

اموال محكوم عليه شناسايى توقيف و مطابق ماده 114 قانون اجراى احكام مدنى به فروش خواهد رسيد. 
مشخصات مال منقول و نظريه كارشناسى:

يك دستگاه سوارى پژو GLX۴٠۵ مدل 1386 به رنگ نقره اى به شماره انتظامى 23ط736 ايران 28 كه طبق اظهارات كارشناسان 
پرونده موتور اصالت داشــته ولى به علت طوالنى بودن زمان توقيف در پاركينگ موتور روشن نشده داراى الستيك 50 درصد و فاقد 
بيمه. بدنه خودرو از قســم سرگلگير جلو چپ و ستون عقب چپ رنگ دارد و با توجه به شرايط ذكر شده توسط كارشناسان رسمى 

دادگسترى به مبلغ 340/000/000 ريال ارزيابى و قيمت گذارى شده است
زمان و مكان مزايده: زمان روز سه شــنبه مورخ 1398/7/30 از ساعت 10 الى 10:30 صبح در دفتر اجراى احكام مدنى دادگاه اللجين 

واقع در خيابان مهديه دادگاه اللجين برگزار خواهد شد.
توضيح اينكه مزايده به صورت حضورى بوده و فروش مال تعرفه شده از قيمت پايه آغاز شده و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار 
خواهد شد. از برنده مزايده فى المجلس 10 درصد دريافت و الباقى ظرف مدت 30 روز قابل وصول خواهد بود. بديهى است در صورت 
انصراف خريدار مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد. عالقمندان به شركت در مزايده مى توانند 3 روز قبل از تاريخ 
برگزارى مزايده به دفتر اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم گردد. كليه هزينه اى نقل و انتقال تابع شــرايط عمومى معامالت مى باشد 
و ساير هزينه ها (اعم از مبلغ قطعى و غيرقطعى) به عهده برنده مزايده مى باشد در صورتى كه روز مزايده به هر علتى تعطيل گرديد 

مزايده فرداى همان روز و رأس ساعت تعيين شده برگزار خواهد شد.(م الف 242) 
شعبه اجراى احكام مدنى بخش اللجين

آگهى ابالغ اجرائيه 
بدينوســيله به آقاى على اصغر حسنى نژاد نام پدر يوسف به شــماره شناسنامه 16 به نشانى نهاوند، 
جاده بروجرد قلعه محراب شــعبان جنب كارخانه گروس ابالغ مى شود كه بانك سپه به نشانى: تهران، 
خيابان وليعصر، ابتداى خيابان استاد مطهرى، روبروى هتل بزرگ تهران به موجب پرونده اجرايى كالسه 
9200102 اجراى ثبت نهاوند  موضوع اسناد رهنى شــماره 3366 و 9474 تنظيمى دفتر اسناد رسمى 
شماره 626 شهر تهران استان تهران بابت مبلغ 2513513858 ريال موضوع  الزم االجرا و خسارت تأخير 
الى يوم الوصول عليه شــما مبادرت به صدور اجرائيه نموده است و چون وفق گزارش مأمور ابالغ آدرس 
شما شناسايى نگرديده است  لذا بنا بر تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط 
يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ 
اين آگهى نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائيد موارد وثيقه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار 
آگهى نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائيد موارد وثيقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى 
بســتانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آنها طلب بستانكار و حقوق دولتى 

استيفا خواهد شد..(م آلف 163)
ثبت اسناد و امالك نهاوند
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■ دوبيتي:
زمژگانم روان خون جگر بى ز آهم هفت گردون پر شرر بى  
كجا از سوته ديالنت خبر بى ته كه هرگز دلت از غم نسوجه  

باباطاهر

سيستم عامل جديد مايكروسافت براى 
سرفيس 2 نمايشگره

 به تازگى جزئياتى در مورد سيســتم عامل جديد مايكروسافت 
موســوم به ويندوز ده ايكس منتشر شده كه به طور اختصاصى براى 

مدلى از سرفيس با دونمايشگر عرضه خواهد شد.
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از ورج، همزمان با انتشار اخبارى 
در مورد عرضه مدل هاى جديد لپ تاپ هاى سرفيس مايكروسافت، 
خبر مى رســد اين شركت قصد دارد سيســتم عامل جديدى به نام 
ويندوز 10 ايكس را نيز در دسترس عالقمندان قرار دهد.اين سيستم 
عامل براى مدلى از سرفيس در نظر گرفته شده كه داراى نمايشگرى 
دوگانه بوده و فعال اسم كد سنتائوروس براى آن در نظر گرفته شده 

است.

دارورسانى نوين به منظور هدف قرار دادن 
تومورهاى سرطانى

 محققان كشور با فناورى نانو به هدفمندسازى سامانه دارورسانى 
در راستاى از بين بردن تومورهاى سرطانى رسيدند.

به گزارش ستاد توسعه فناورى نانو، پژوهشگران دانشگاه آزاد علوم 
و تحقيقــات با اســتفاده از نانوذرات كروى با توزيــع اندازه ذرات 
يكنواخت كه باعث مى شود دارو روى نانوحامل، پخش همگن داشته 
باشد به هدفمندسازى سامانه دارورسانى كه در سال هاى اخير مورد 

توجه قرار گرفته است كمك كرده اند.
با شــيوع بيمارى ســرطان در جهان، محققان در تالش هســتند تا 
راهكارهايــى براى كاهش اثــرات جانبى داروهاى ضدســرطان و 

همچنين افزايش اثربخشى اين داروها ارائه دهند. 

سيستم عامل جديد مايكروسافت 
براى سرفيس 2 نمايشگره

 به تازگى جزئياتى در مورد سيستم عامل جديد مايكروسافت موسوم 
به ويندوز ده ايكس منتشــر شــده كه به طور اختصاصى براى مدلى از 
سرفيس با دونمايشــگر عرضه خواهد شد.به گزارش مهر ، همزمان با 
انتشار اخبارى در مورد عرضه مدل هاى جديد لپ تاپ هاى سرفيس 
مايكروسافت، خبر مى رسد اين شركت قصد دارد سيستم عامل جديدى 
بــه نام ويندوز 10 ايكس را نيز در دســترس عالقمندان قرار دهد. اين 
سيســتم عامل براى مدلى از ســرفيس در نظر گرفته شــده كه داراى 
نمايشــگرى دوگانه بوده و فعال اسم كد ســنتائوروس براى آن در نظر 
گرفته شده است.پيش از اين هم اخبارى در مورد عرضه سيستم عامل 
ويندوز 10 ايكس منتشــر شده بود، اما اين سيســتم عامل در آن زمان 

ويندوز اليت نام گرفته بود.

توليد باترى هاى پرنده براى شارژ 
پهپادهاى در حال حركت

 اگــر چه پهپادها مزيت هاى زيادى دارند، اما يكى از نقاط ضعف 
آنها شارژ پايين باترى هايشان است كه با توليد باترى هاى پرنده اين 
مشكل نيز تاحدى برطرف شده اســت.به گزارش ايسنا ، پهپادها در 
بهترين حالت تنها براى مدت سى دقيقه قابل استفاده و پرواز هستند، 
اما محققان دانشــگاه بركلى نوعى سيستم پرنده ابداع كرده اند كه مى 
تواند پهپادها را در حين پرواز شارژ كند.سيستم يادشده كه براى استفاده 
پهپادهاى كوچك طراحى شده مبتنى بر نصب نوعى صفحه سياه بزرگ 
در باالى پهپاد اصلى براى فرود باترى پرنده و شــارژ آن است. باترى 
پرنده در زمان كاهش شديد شارژ پهپاد بر روى آن مى نشيند و برقرارى 

تماس ميان صفحات و اتصاالت مسى آن را ممكن مى كند.

زيست بوم نوآورى در صنعت نساجى 
رونق مى گيرد

 تفاهم نامه همكارى ايجاد نخســتين مركــز نوآورى تخصصى 
نســاجى و صنايع وابسته در كشــور ميان معاونت علمى و فناورى 
رياست جمهورى و اســتاندارى يزد منعقد شد.به گزارش معاونت 
علمــى و فناورى رياســت جمهورى، تفاهم نامــه همكارى ايجاد 
نخستين مركز نوآورى تخصصى نساجى و صنايع وابسته با حضور 
ســورنا ســتارى معاون علمى و فناورى رئيس جمهورى به امضاى 
پيمان صالحى معاون نوآورى و تجارى سازى فناورى معاونت علمى 
و محمدعلى طالبى اســتاندار يزد رسيد.اين مركز به عنوان نخستين 
مركز نوآورى تخصصى نســاجى و صنايع وابســته در اســتان يزد 

راه اندازى خواهد شد.

 به تماشــاى تو هرروز قدم بگــذارم وفرياد زند 
عشق وجودم 

بشكنم بغض ســكوت خانمان سوز گذشتن از تب 
عشق 

ومن زنده به آنم كه تو هر روز مرا ميبينى 
كه تو نزديك به من بودى و هستى 

من از شوق تماشاى تو لبريز 
من آن عاشق دلبسته به تو بودم وهستم 

من از عشق تو پُر گشته وهستم ضربانم نفسم بسته 
به روياى تو باشد كه تو روياى تمامِ

لحظه هايم هستى ، كه تو من را ز سحر تا به سياهى 
امانم ندهى كه تو در خواب من هستى و رهايم نكنى 

من اگر بى تو شوم ميميرم 
من اگر بى تــو بمانم اين جهان ميميرد به گمانم كه 

زمين و آسمان ميميرند
طلبم از تو مســيحا نفسم بوسة گرميست كه دمد بر 

تن من جان دوباره 
من اگر در طلب عشــق تو هستم من اگر جز رهِ تو 

هيچ ندارم راهى من اگر مجبورم 
تو همان دريايى بر مِن ماهى كه فقط گرمى دستت 

هر از چندگاهى برهاند تنم از فكر تباهى 
تو چون غنچة گل بر مِن پروانه نظر كن ، مِن پروانة 
ديوانة عاشــق گرد تو نورخدايى كه بجز صوت دل 

انگيز تو برمن نرسد هيچ صدايى
نكند روز وداعت برسد بر مِن عاشق 

كه چه بد روز بــَود روز جدايى  هر زمان مى گذرد 
عاشق و 

ديوانــه ترم من ، هر زمان رفت زخود كنده و بيگانه 
ترم من كه فقط فكر تو در كل زمانم جاريســت اين 
تب عشق تو بر كل وجودم باريست كه رها گشتن از 

آن عشق نه به اين آسانيست
*  كاوه گرشاسبى

زيارت اربعين با قطارهمدان
 با توجه به شــركت گسترده عاشقان حســينى و حركت آن ها براى 
حضور در كربال، سه رام قطار ويژه زائران اربعين به ناوگان ريلى همدان 

اضافه مى شود. 
مديركل راه آهن غرب كشور با اعالم اين خبر گفت: به منظور آسان سازى 
تردد زائران اربعين حســينى، راه آهن همدان به عنوان پس كرانه (هاب) 
منطقه غرب كشــور انتخاب شده است و مسافران اربعين از طريق اين 
راه آهن به غرب كشور دسترسى پيدا مى كنند. سيد سعيد ابراهيمى نژاد 
افزود: 2 رام در مســير 2 ســويه همدان - تهران و يك رام در مسير 2 
ســويه همدان - مشــهد در روزهاى نزديك به اربعين به ناوگان ريلى 

همدان افزوده مى شود.
ابراهيــم نژاد عنوان كرد: با راه اندازى اين قطار، روزانه نزديك به چهار 

هزار و 500 مسافر از طريق راه آهن همدان جابه جا مى شوند.
وى با اشــاره به اينكه با اضافه شدن اين ســه قطار، روزانه چهار قطار 
از راه آهن همــدان حركت دارند، ادامه داد: قطار ويژه اربعين در مســير 
همدان - مشهد از 22 تا 28 مهرماه و قطارهاى مسير همدان - تهران از 

26 تا 28 مهرماه فعال هستند.
مديركل راه آهن غرب كشور تاكيد كرد: براى نخستين بار است كه زائران 
اربعين حسينى مى توانند به اين صورت با خط آهن خود را براى ورود 

به كشور عراق، به غرب كشور برسانند.
وى اضافه كرد: در حال حاضر قطار 2ســويه همدان - مشــهد هر روز 
برقرار اســت كه يك روز در ميان شــركت حمــل و نقل ريلى رجا با 
سالن هاى تركيبى چهار و 6 تخته مسافران را جابه جا مى كند و شركت 
حمل و نقل ريلى بن ريل نيز يك روز در ميان با سالن هاى چهار تخته 

چهار ستاره برنامه حركت دارد.
ابراهيم نژاد با اشاره به اينكه قطار همدان - مشهد هر روز از ساعت 15 
حركت دارد، افزود: بليت هاى اين مســير با توجه به نوع و درجه قطار 
از يــك ميليون و 160 هزار ريال تا 2 ميليون و 110 هزار ريال فروخته 
مى شود. وى با اشــاره به اينكه امسال افزايش نرخ بليت قطار نداشتيم، 
ادامه داد: بليت همدان - تهران نيز حدود 450 هزار ريال عرضه مى شود 
امــا با اين وجود نرخ ها با توجه به سياســت هاى راه آهن براى جذب 

مسافر، شناور است.
مديركل راه آهن غرب كشور گفت: قطار همدان رونق خوبى گرفته است 
و امسال ضريب اشغال قطارهاى همدان باالى 90 درصد بوده و از قطار 

همدان- مشهد بسيار استقبال خوبى شده است.
وى خاطر نشان كرد: در يك هفته آينده تيم كميسيون تعيين سرعت به 
همدان مى آيند تا مجوز افزايش سرعت قطارهاى اين راه آهن را صادر 
كنند كه با صدور اين مجوز ســرعت قطارهاى همدان از 120 كيلومتر 

بيشتر شود.
ابراهيم نژاد با اشــاره به اينكه بودجه ها پيش بينى شده تا قطار همدان 
- تهران برقى شود، گفت: در بخش حمل و نقل بار، چند سرمايه گذار 

وارد شدند تا استفاده بارى نيز از اين قطار رونق بگيرد.
مديركل راه آهن غرب كشــور ادامه داد: حدود 30 هزار ميليارد ريال در 
راه آهن همدان سرمايه گذارى شده است و هدف ما اين است كه بار را 
از جاده به ســمت ريل بياوريم هرچند در بحث مسافر در مسير مشهد 
به اهداف خود رســيده ايم.وى اشاره كرد: چند روز قبل و بعد از اربعين 
حســينى در راه آهن همدان موكب راه اندازى مى شود تا عالوه بر توزيع 

غذا به زائران حسينى خدمات ارايه دهد.

■ حديث:
امام على (ع):

چگونه مسلمان باشى، در حالى كه مردم از تو در آسايش نيستند؟! و چگونه مؤمن باشى، در حالى 
كه مردم از تو در امان نيستند؟! و چگونه خداترس باشى، در حالى كه مردم از آزار تو مى ترسند؟  
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 معسوميت
عنوان  «معسوميت»   
داســتان  جديدتريــن 
مســتور»  «مصطفــى 
آثار  كه  كســانى  است. 
خوانده  را  نويسنده  اين 
باشــند نگاه فلســفى و 
رازآلــود او به زندگى را 
اين  شناسند.  مى  خوب 
نگاه در «معسوميت» هم 
به كار رفته اســت. قصه 
از زبــان اول شــخص 
مازيار  شود.  مى  روايت 
از  را  پــدرش  اخيرا  كه 

دســت داده، براى راديو نمايشنامه مى نويســد. او خيلى اتفاقى با دخترى 
آشنا مى شــود كه صداى مناســبى براى اجرا دارد. همين آشنايى داستانى 
عميق، عاشــقانه و نگاهى كامال فلســفى تبديل مى كنــد. ويژگى مهم اين 
كتاب نوع نگارش آن اســت كه از زبان فردى نوشــته شده كه امال كلمات 
را خوب بلد نيســت. چنين نگاهى البته براى خواننده آثار مصطفى مستور 
اصال عجيب نيســت چون اين نويســنده از حدود بيست سال پيش كه در 
مجله كيان داستان كوتاه مى نوشت تا امروز كه كتاب هايش همه پرفروش 
هستند، جهان بينى خاص خودش را به زندگى، مرگ، عشق، ايمان و روابط 
آدم ها حفظ كرده اســت. همه اين ويژگى ها داستان جديد مصطفى مستور 
را خواندنى مى كند. «معســوميت» را نشر مركز منتشر كرده و قيمت چاپ 

اولش 28 هزار و هشتصد تومان است.

راسته چاقوسازها
 راسته چاقوسازها در بازار 
همدان يكــى از قديمى ترين 
بخش هاى بازار اســت. اين 
راســته نه چندان طوالنى از 
يك طرف به مسجد جامع و 
از طرف ديگر به سبزه ميدان 
نخودريزها  راســته  ابتداى  و 
متصل است. براى كسانى كه 
ســال هاى قبــل را به خاطر 
دارند، اين راسته بخشى مهم 
از خاطره آن ها را تشكيل مى 
دهد. كوچه اى باريك كه يك 

طرف آن چاقوســازها با آتش و آهن مشغول كوبيدن و بريدن و تيز گردن بودند و تك و 
توك ويترينى هم اگر داشــتند پر بود از چاقوهاى جيبى و كاردهاى سالخى. ديدن دوباره 
اين راسته قديمى و خاطره انگيز پيشنهاد اين هفته ما به شما است. تماشاى اين راسته هاى 
قديمى در بازار بايد با اين اميد باشــد كه چنين مكان هايى هيچگاه رنگ تغيير را به خود 
نبيند و همواره بافت ســنتى خود را حفط كند زيرا بازار همدان هويت شهر ما است و به 
اين راحتى نبايد نظاره گر تخريب و از بين رفتنش باشيم. پيشنهاد اين هفته همدان گردى، 

به احترام تاريخ شهرمان است.

به من فرار كن
 «به من فــرار كن» نام 
كه  است  موســيقى  آلبوم 
مدتــى قبــل «محمدرضا 
كرده  منتشــر  عليمردانى» 
اســت. عليمردانى را پيش 
از اين آلبوم بيشتر با بازى 
تلويزيونى  هاى  سريال  در 
و صداپيشگى مى شناختيم. 
اين بازيگــر كار خود در 
تلويزيون را در ســال 74 

آغاز كرد و تا امروز در بيش از 20 ســريال تلويزيونى و فيلم سينمايى بازى كرده كه معروف 
ترين آن ها پايتخت 4 و هفت ماهگى است. وى تا كنون به عنوان صداپيشه به جاى بسيارى 
از شــخصيت هاى مطرح كارتونى و سينمايى ايفاى نقش كرده است كه از اين بين مى توان به 
صداپيشگى شخصيت تختى در فيلم غالمرضا تختى و صداپيشگى نقش شيطان در مجموعه 
تلويزيونى ســقوط يك فرشته اشــاره كرد. نكته جالب در زندگى اين هنرمند مشكل جسمى 
او تا 14 ســالگى بود. عليمردانى تا اين ســن توانايى صحبت كردن نداشت. آلبوم به من فرار 
كم عليمردانى 12 قطعه دارد كه توســط افرادى همچون روزبه بمانى، حسين غياثى و حامد 
عسگرى شروده شده است. موسيقى اين آلبوم هم توسط امير توسلى، فرزين قره گزلو و مهدى 

زنگنه ساخته شده است. 

رد خون 
 «رد خون» ساخته «محمدرضا مهدويان» مهمترين فيلم در حال اكران و 
يكى از بهترين آثار تاريخى – حادثه اى در سينماى ايران است. «رد خون» 
داستان همان گروه عملياتى فيلم «ماجراى نيمروز 1» است كه پس از هفت 
سال و در روزهاى آتش بس جنگ تحميلى متوجه اقدامات مخربى از گروه 
منافقين مى شــوند و درصدد رويارويى با آن ها برمى آيند. مانند بسيارى از 
فيلم هاى دنباله دار تاريخ ســينما تعدادى از شخصيت هاى سرى پيشين از 
سرى دوم فيلم حذف شــده اند و به طبع بازيگران جديدى جايگزين آن ها 
شده اســت. «رد خون» با مولفه هاى آشناى تريلرهاى سياسى ساخته شده  
اســت و در آن شاهد صحنه هاى اكشن، كشــتار و تعقيب و گريز متعددى 
هستيم. ساختار فيلم بر طبق الگوى قهرمان- ضدقهرمانى هاليوودى بنا شده 
كه از مشخصه هاى ژانرى چنين فيلم هايى ا ست. بااين حال، تمركز خود را در 

انحصار قهرماناِن جمعى خود 
نمى گــذارد و به همان اندازه 
به سراغ ضدقهرمان هايش هم 
مى رود. در ايــن فيلم جواد 
عزتــى، بهنــوش طباطبايى، 
محســن  حجازى فر،  هادى 
كيايــى، هســتى مهــدوى، 
مهدى زمين پرداز و حســين 
مهرى بازى مى كنند. اگرچه 
«رد خون» در جشنواره فجر 
ناديده گرفته شد اما به شدت 
اش  ديدن  است.  مهمى  فيلم 

را از دست ندهيد.

پيشنهاداتى براى آخر هفته اى جذاب تر

از راسته چاقوسازها تا رد خون
همدان گردى

كتاب

موسيقى 

 فيلم

 مديركل امور هنرهاى نمايشــى توجه به كيفيت 
و كميت آثار را از اولويت هاى بيســت و ششــمين 
جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان 

دانست
به گزارش روابط عمومى بيست و ششمين جشنواره 
بين المللــى تئاتر كودك و نوجوان همدان، شــهرام 
كرمى در جلسه ستادبرگزارى جشنواره در همدان، 
اظهار كرد: در دوره هاى گذشــته جشنواره همدان 
بــه خوبى ثابت كــرد كه ميزبان شايســته اى براى 
بزرگترين رويداد هنرى حوزه كودك و نوجوان در 

كشور است.
وى با بيان اينكه ظرفيت و پتانســيل اســتان چه در 
هنرمندان و چه نيروى انسانى ظرفيت يگانه اى است؛ 
خاطرنشان كرد: در اين جشنواره بخش عمده كارها 
بر عهده اســتان بوده و مركز هــم تالش مى كند با 
نظارت و حمايت، جشنواره به بهترين شكل ممكن 

برگزار شود.
كرمى افزود: جشــنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجوان همدان به مطالبه عمومى تبديل شــده 
اســت؛ اما من نگرانــى درباره برگــزارى اين 
رويــداد ندارم، زيرا معتقدم در طول بيســت و 
پنج دوره برگزارى جشنواره تجربيات ارزنده اى 
كســب شــده كه مى تواند براى دوره هاى آينده 

باشد. تأثيرگذار 
وى خاطرنشــان كــرد: اراده ما اين اســت كه اين 
جشنواره به مطلوب ترين شكل ممكن برگزار شود 
و در اين راستا تالش كرديم در بخش هاى مختلف، 
بخصوص حوزه بين الملل از نظر كمى و كيفى آثار 

مناسبى انتخاب كنيم.
دبير بيســت و ششمين جشــنواره بين المللى تئاتر 
كــودك و نوجوان همــدان هم در اين جلســه از 
برگزارى جلسات متعدد با هنرمندان و اهالى رسانه 
خبر داد و گفت: تالش مى كنيم با هم فكرى و يارى 
كارشناســان و صاحب نظران اين حوزه، جشنواره 

خوبى در اين دوره برگزار كنيم.
مجيــد قناد با تأكيد بر اينكه توجه به نياز مخاطب 
كودك و نوجوان اولويت اصلى برگزارى اســت 
جشنواره است، افزود: توجه به مضامين آموزشى 
و تربيتى كودكان و نوجوانان از ديگر موارد حائز 
اهميــت بوده و در انتخاب آثار هــم به اين نكته 

توجه مى شــود.وى خاطرنشــان كرد: جشــنواره 
بيست و ششم با شــعار «كودك، طبيعت و تئاتر» 
برگزار خواهد شد؛ در واقع هدف از انتخاب اين 
شــعار برقرارى پيوندى عميق بين نسل آينده ساز 
كشــور با محيط زيســت و طبيعت اســت و در 
بخش هاى مختلف جشــنواره هم به صورت ويژه 

به اين موضوع پرداخته خواهد شد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان 
هم در ادامه گزارشــى از فعاليت هاى دبيرخانه 
جشــنواره در همدان ارائه كرد و بــا بيان اينكه 
بيش از 300 اثر از هنرمندان 29 اســتان كشور 
به دبيرخانه جشــنواره ارســال شــده اســت؛ 
گفت: تعداد آثار ارســالى به جشــنواره نسبت 
به دوره هاى گذشــته رشــد قابل توجهى دارد.
 82 كودك  دربخش  افزود:  احســانى  احمدرضا 
خيابانى  بخــش  اثر،   50 نوجــوان  بخــش  اثر، 
66 اثــر، بخش خردســال 48 اثــر و در بخش 
نمايشنامه نويســى 57 اثر به دبيرخانه جشنواره 
رســيده كه اين آمار نســبت به دوره بيســت و 

پنجم حدود 20 درصد افزايش يافته اســت.
احسانى اســتقبال هنرمندان از جشنواره بين المللى 

كــودك و نوجوان همدان را قابل توجه دانســت و 
گفت: تالش مى كنيم اين دوره از جشنواره به بهترين 
شــكل ممكن برگزار شــده و رضايــت هنرمندان 
شركت كننده و مخاطبان كودك و نوجوان را همراه 

داشته باشد.
 همدان پايلوت برنامه هاى

 فرهنگى هنرى كودك و نوجوان كشور است
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان گفت: 
همدان پايلوت برگزارى برنامه هاى فرهنگى هنرى 
حوزه كودك و نوجوان در كشور است . احمدرضا 
احســانى در يازدهمين كنفرانس تخصصى حقوق 
كودك كه در اســتاندارى همدان برگزار شد، اظهار 
كرد: آبان ماه امسال بيست و ششمين جشنواره بين 
المللــى تئاتر كودك و نوجــوان  در همدان برگزار 

خواهد شد.
وى تقويت رشــد، آگاهى و اعتماد به نفس كودكان 
ايران زمين، ايجاد فضايى شاد و پرتحرك، توجه به 
مضامين آموزشــى و تربيتى كودكان و نوجوانان و 
توجه به آداب و رسوم ايرانى را از اهداف برگزارى 

اين جشنواره عنوان كرد.
احسانى با تأكيد بر اينكه در سال هاى اخير همدان به 

قطب اصلى برنامه هاى فرهنگى هنرى حوزه كودك 
و نوجوان كشور تبديل شده است، خاطرنشان كرد: 
در اين جشنواره فرصتى فراهم خواهد شد تا مردم 
اســتان در همه شهرســتان ها از برنامه هاى در نظر 

گرفته شده، بهره مند شوند.
  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان با بيان 
اينكه جشــنواره بيست و ششم با شعار «كودك، 
طبيعــت و تئاتــر» برگزار مى شــود؛ گفت: اين 
جشــنواره فرصت ارزشــمندى براى خلق آثار 
متناســب با نياز جامعه كودك و نوجوان است. 
سرزمين  اين  كودكان  معتقديم  كرد:  تصريح  وى 
از حقوق برابــرى برخوردار هســتند و در هر 
نقطه از اين كشــور كه زندگى مى كنند بايد توان 
اســتفاده از امكانات مختلف را داشــته باشند، 
از اين رو امســال برنامه هاى جشــنواره عالوه 
بر ســالن هاى اصلى در مناطق حاشــيه شهر هم 

شد. خواهد  اجرا 
احسانى  اعالم آمادگى كرد ستاد برگزارى جشنواره 
مى تواند مراسم هاى جنبى، افتتاحيه همزمان در چند 
نقطه شهر، برگزارى كارگاه ساخت عروسك و.. را 

در حاشيه شهر برگزار كند.

مديركل امور هنرهاى نمايشى در جلسه ستاد برگزارى بين المللى تئاتر كودك و نوجوان اعالم كرد

كيفيت آثار اولويت جشنواره تئاتركودك

انتشار فراخوان پنجمين بازار 
بين المللى هنرهاى نمايشى ايران

 فراخوان پنجمين بازار بين المللى هنرهاى نمايشــى 
ايران كه همزمان با ســى و هشتمين جشنواره بين المللى 

تئاتر فجر برگزار مى شود، منتشر شد.
به گزارش دبيرخانه سى و هشتمين جشنواره بين المللى 
تئاتر فجر پنجمين بازار بين المللى هنرهاى نمايشى ايران 
همزمان با سى و هشتمين جشنواره بين المللى تئاتر فجر 
به منظور ارائه توليدات نمايشــى ايران به تهيه كنندگان، 
مديــران و دبيران تئاترهاى دولتــى و خصوصى، دبيران 
جشــنواره هاى دولتى و خصوصى، پروموترهاى ســاير 

كشورها بهمن ماه امسال در تهران برگزار مى شود.
پنجمين بازار بين المللى هنرهاى نمايشى ايران از 13 تا 
17 بهمن ماه امســال در تهران برگزار مى شود. اداره كل 
هنرهاى نمايشى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، انجمن 
هنرهاى نمايشــى ايران و انستيتو بين الملى تئاتر برگزار 

كنندگان اين رخداد هستند.


