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100 گروه جهادى به 
مردم مناطق محروم 
استان همدان 
خدمت رسانى 
مى كنند 

برپايى نمايشگاه 
دستبافته هاى 
سنتى در همدان

62 طرح اقتصاد 
مقاومتى 
در همدان 
راه اندازى شد
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تبريك و تهنيت

جناب آقاي

 سيدسعيد 
شاهرخي 

انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان
 استاندار پايتخت تاريخ و تمدن ايران 

تبريك و تهنيت عرض نموده،
 اميد است در سايه ايزد متعال پيروز و سربلند باشيد.

همچنين از زحمات بى شائبه مهندس نيكبخت در زمان تصدى 
كمال تقدير و تشكر را داريم.

دهياري  و شوراي اسالمي 
دهستان آبـرومند 

تبريك و تهنيت

جناب آقاي

 سيدسعيد 
شاهرخي 

درايت و كارداني خصلت مديران و مبناي انتخاب بزرگان 
براي نشاندن افراد اليق بر مسند مديريت است لذا 

انتصاب شايسته حضرتعالي به عنوان 
استاندار همدان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين

 را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده اميد است در 
سربلند  همواره  خدمت  راه  در  متعال  خداوند  الطاف  پناه 

و موفق باشيد.
شركت تعاوني- اقامتي هتل كوثر نهاوند 

تبريك و تقدير

جناب آقاي

 سيدسعيد 
شاهرخي 

انتصاب شايسته جنابعالي را به عنوان 
استاندار پايتخت تاريخ و تمدن ايران 

را صميمانه تبريك و تهنيت عرض مي نماييم.
همچنين از خدمات ارزنده 

جناب آقاي مهندس محمدناصر نيكبخت 
در طول تصدي استانداري همدان كمال تقدير و تشكر را داريم.

فرماندار،معاونين فرماندار،بخشداران 
تابعه شهرستان بهار

تبريك و تقدير

جناب آقاي

 سيدسعيد 
شاهرخي 

انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان
 استاندار پايتخت تاريخ و تمدن ايران 

تبريك و تهنيت عرض نموده،
 اميد است در سايه ايزد متعال پيروز و سربلند باشيد.

همچنين از زحمات بى شائبه مهندس نيكبخت در زمان تصدى 
كمال تقدير و تشكر را داريم.

شركت پاستوريزه شير پگاه همدان

تبريك و تهنيت

جناب آقاي

 سيدسعيد 
شاهرخي 

انتصاب شايسته جنابعالي به سمت 
استاندار محترم استان همدان 

كه نشان از تعهد، توانمندي و حسن سوابق خدمتي شما 
دارد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض مي نماييم همچنين 
از خدمات ارزنده جناب آقاي مهندس محمدناصر نيكبخت 
در طول تصدي استانداري همدان كمال تقدير و تشر را داريم.

شركت تعاوني مسكن كوثر همدان 
نيروي انتظامي 

تبريك و تقدير 

جناب آقاي

 سيدسعيد 
شاهرخي 

انتصاب شايسته جنابعالي به سمت
استاندار محترم استان همدان

كه نشان از تعهد، توانمندي و حسن سوابق خدمتي شما دارد را 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض مي نماييم.

همچنين از خدمات ارزنده 
جناب آقاي مهندس محمدناصر نيكبخت 

در طول تصدي استانداري همدان كمال تقدير و تشكر را داريم.

  مدير فروش نمايندگى تراكتورسازى ايران 
در شهرستان بهار -على اكبرپوروش

تبريك و تهنيت

جناب آقاي

 سيدسعيد 
شاهرخي 

انتصاب شايسته جنابعالي را به عنوان 
استاندار پايتخت تاريخ و تمدن ايران

مي نماييم.  عرض  تهنيت  و  تبريك  صميمانه  را 
مهندس  آقاي  جناب  ارزنده  خدمات  از  همچنين 
استانداري  تصدي  طول  در  نيكبخت  محمدناصر 

همدان كمال تقدير و تشكر را داريم.
شركت بيمه سامان شعبه استان همدان 

تبريك و تهنيت

جناب آقاي

 سيدسعيد 
شاهرخي 

كاردان  و  اليق  مردان  شانه  به  را  مديريت  و  مسئوليت 
مي سپارند و بي شك انتصاب حضرتعالي در سمت جديد 
انتصاب  اين  لذا  دارد  جنابعالي  لياقت  و  درايت  از  نشان 
تهنيت  و  تبريك  صميمانه  جنابعالي  حضور  را  شايسته 
عرض نموده اميد است در پناه الطاف الهي در راه خدمت 

همواره موفق و مويد باشيد.

گروه صنعتي پيروي 

تبريك و تهنيت

برادر ارجمندجناب آقاي

مهندس حسن 
رباني ارشد

مدير كل محترم اداره كل 
راه و شهرسازي استان همدان 

مسئوليت و مديريت را به شانه مردان اليق و كاردان مي سپارند 
و بي شك انتصاب حضرتعالي در سمت جديد نشان از درايت و 
تعهد جنابعالي دارد. لذا اين انتصاب شايسته را حضور حضرتعالي 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده اميد است در پناه الطاف 

ايزد متعال در راه خدمت همواره موفق و مويد باشيد.
شركت تعاوني مسكن كوثر همدان 

(نيروي انتظامي)

آقـاي  آقـاي جنـاب  جنـاب 

سيدسعيـدسيدسعيـد
شـاهـرخي  شـاهـرخي    

انتصاب شايســته حضرتعالى  را به عنوان 
استاندار پايتخت تاريخ و تمدن ايران 

تبريك و تهنيت عرض نموده
از خداونــد منــان بــراى جنابعالــى آرزوى 

ــم. ــربلندى را داري ــعادت و س ــق، س توفي

مديريت شركت فروسيليس غرب پارس
ميرابوالفتحى

تبريك و تهنيت

به همت دهكده توريستى گنجنامه 

ميثاق نامه گردشگري 
در استان امضاء شد

همه ازآيين و توديع و معارفه راضي بودند

ادامه راه نيكبخت
■ علي رغم جلسه علني 6 نماينده استان همگي در همدان بودند

روز
ت 

داش
ادامه مسئوليتي ياد

با رتبه باالتر
 با برگزارى مراسم توديع و معارفه استاندار 
همدان عمال دوره 5 ساله مديريت نيكبخت در 

استان پايان پذيرفت.

2

استاندار جديد خارج از نوبت به ورزش رسيدگى كند

قهرمانان هگمتانه
 هر روز شاكى تر از ديروز

جايگزينى 
«سويـا، سنگدان و جگـر» 

به جـاى مرغ
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

دامادهاى آينده مهريه هاى سنگين را نپذيرند
 مديرعامل ســتاد ديه استان همدان با اشاره به عدم پذيرش مهريه هاى سنگين گفت: با توجه به مشكالت اقتصادى و عدم 

استطاعت مالى در پرداخت مهريه داما د هاى آينده نبايد اين مهريه هاى سنگين را بپذيرند.
يداله روحانى منش در گفت وگو با ايسنا، افزود: در حال حاضر 102 تن به علت ناتوانى در پرداخت مهريه هاى سنگين در زندان 

به سر مى برند كه در 7 ماهه امسال 16 زندانى مهريه آزاد شدند.
وى ادامه داد: جوانى به علت عدم پرداخت مهريه خود كه 1367 عدد سكه تمام بهار آزادى بود، اكنون در زندان به سر مى برد 
كه با ميانجيگرى ريش ســفيدان و بزرگان تعداد 700سكه توسط زوجه بخشيده شده و تعداد 14 سكه به عنوان پيش پرداخت 
پرداخت شــده  است.روحانى منش ادامه داد: تعداد 21 ســكه به صورت اقساط پرداخت شده بود كه مقرر شد مابقى سكه به 
صورت اقساطى هر 2 ماه پرداخت شود اما نوسانات و تورم سكه اين جوان را به دردسر انداخت.وى با بيان اينكه اين جوان 
30 ســاله در ســال 88 ازدواج كرده است، تصريح كرد: اين جوان اكنون در زندان به سر  مى برد و ستاد ديه براى حل مشكل و 
پرداخت بدهى اين جوان تمام تالش خود را مى كند.مديرعامل ستاد ديه استان همدان در پايان تأكيد كرد: خانواده و زوج نبايد 

مهريه هايى كه خارج از توان پرداخت آنها است، قبول كنند و تعيين مهريه بايد بر اساس منطق و دارايى داماد باشد.

دستگاه «سى تى اسكن» مالير بهره بردارى رسمى مى شود
 مدير درمان تامين اجتماعى استان همدان از بهره بردارى رسمى دستگاه «سى تى اسكن» مالير به زودى خبر داد.

به گزارش فارس ، عليرضا صفرى در مراســم يادبود درگذشت مرحوم سيدتقى نوربخش؛ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى 
و عبدالرحمن تاج الدين، معاون حقوقى و امور مجلس اين سازمان در بيمارستان آتيه همدان، اظهار كرد: امروز مراسم زيارت 

عاشورا را ابتدا به نيت اين دعا و سپس تقدير و تشكر از دو عزيزى كه از بين ما رفتند، برگزار كرديم.
وى با اشاره به اينكه در پنج سال اخير كه نوربخش مديرعامل سازمان تامين اجتماعى بودند، در همه زمينه ها اتفاقات و شرايط 
خوبى در اين مجموعه اتفاق افتاد، گفت: با تالش هاى اين شــخص مشــكالت اساسى كه در استان وجود داشت مقدار قابل 

توجهى كاهش پيدا كرد و حل شد.
 90 درصد اقدامات آيتى انجام شده است

مدير درمان تامين اجتماعى استان همدان با بيان اينكه نوربخش به نهضت آى تى در سازمان تامين اجتماعى هم در مديريت هاى 
درمان و هم در ادارات كل و ســازمان مركزى توجه زيادى داشت كه خوشبختانه به خوبى انجام شد، افزود: تقريباً 90 درصد 

كار به سرانجام رسيده و در حال حاضر بسيارى از اقدامات از طريق سيستم اتوماسيون و كاربر صورت مى گيرد.

ادامه مسئوليتي با رتبه باالتر
 با برگزارى مراســم توديع و معارفه استاندار همدان عمال دوره 5 
ساله مديريت نيكبخت در اســتان پايان پذيرفت تا اين بار شاهرخى 
كه چهره اى شــناخته شده براى اســتان در جايگاه خطير استاندارى 

قرار گيرد.
از حــال و هواى مراســم ديروز و فضاى حاكم بر ســالن شــهداى 
اســتاندارى كامال مشخص بود كه هماهنگى نسبتا خوبى ميان فعاالن 

استان در خصوص استاندار جديد صورت گرفته است.
حضور همه نمايندگان استان بعالوه ديگر فعاالن تاثيرگذار استان در اين 
مراسم بيانگر آن بود كه براى بدرقه نيكبخت اهتمام خاصى صورت گرفته 
و تالشهاي وي همه را براي توديع به سالن كشانده است. از سوى ديگر 

با نگاهى اميدوارانه به استقبال استاندار جديد رفته اند.
اينكه تكريم و بدرقه نيكبخت در چنين فضايى انجام شد، اتفاق مثبتى 
است كه به نوعى در شان استان است و بايد تقويت شود چراكه فارغ 
از برخى نقدها به عملكرد مســئولين تكريم آنها در پايان مسئوليتشان 

بايد مناسب و شايسته صورت گيرد.
نكته ديگر اينكه مباحث مطرح شــده در مراســم ديــروز محدود به 
گزارش عملكرد هر چند كلى نيكبخت كه البته تالش كرد دستاوردها 
و موفقيت ها عنوان كند و اشاره شاهرخى به برنامه ها نشد و فضاى 
مراسم به سمتى رفت حاضران شاهد هماهنگي در بين مسئولين بودند. 
سخنرانان از هماهنگى و حمايت از يكديگر سخن گفتند و حرف ها 

بيشتر اميدوارانه بود.
اين نگاه اگر در ادامه راه و بعدها نيز تدام داشته باشد، قطعا مى تو اند  
شــرايط خوبى را براى استان رقم بزند اما چنانچه در همين حد بماند 

و از حالت شعار فراتر  نرود، حاصلى براى مردم نخواهد داشت .
از طرفى اين حمايت ها و تعريف ها نبايد به شــكلى باشــد كه نگاه 
انتقادى به مسائل را كمرنگ كند چراكه نقد الزمه رسد است و هيچگاه 

نبايد به بهانه حمايت از يك مسئول ضعف هاى او را ناديده گرفت.
موضوع ديگر رفتار نمايندگان اســتان و مواجهه آنها با بحث استاندار 
بود كه هم در اظهارات قبلى آنها و هم نوع حضورشــان در مراســم 
و گفته هاى نمايندگانى كه ر مراســم معارفه سخنرانى داستند، نشان 
مى دهد كه مجمع نمايندگان اســتان نگاه حمايتى نسبت به استاندار 

جديد دارند.
اين نگاه با هر انگيزه اى كه شكل گرفته باشد چنانچه بر مبناى منافع 
مردم  دنبال شــود آثار و نتايج خوبى را براى اســتان خوهد داشــت 

هرچند تعامل و همكارى بين آنها نبايد نافى استقالل قوا باشد.
به هرحال پايان مديريت 5 ساله نيكبخت و آغاز مسئوليت شاهرخى 
در جايگاه اســتاندار همدان با برگزارى مراســمى متفاوت و البته در 
خور اســتان بعالوه مباحثى كه در آن مطرح شد، شرايطى را در استان 
رقم زد كه انتظار براى شــكل گيرى حركــت هاى معقول در جهت 
توسعه و تالش هماهنگ براى رفع مشكالت و ارتقاى جايگاه استان 

را تقويت كرد.

در برخورد با گرانفروشى تعارف نداريم
 در برخورد با گرانفروشــى در سطح شهرستان تعارف نداريم و 
بايد برخورد صورت گيرد. معاون فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: 
در كميسيون تنظيم بازار شهرستان اسدآباد، اظهار كرد: تمام تالش و 
فعاليت هاى ما در قالب هاى مختلف و تشــكيل ستاد و كارگروها با 
هدف رفع مشكالت مردم به ويژه محرومان و اقشار آسيب پذير بوده 

كه با جديت در اين زمينه اقدام خواهيم كرد.
به گزارش ايســنا، يزدان آزرمى با تأكيد بــر نظارت بر مراكز توزيع 
بسته هاى حمايتى در سطح شهرستان تصريح كرد: در صورتى كه اين 
مراكز عرضه و توزيع بســته هاى حمايتى اقشار آسيب پذير تنها كار 
صــورى و ظاهرى انجام دهند و كاالهــاى مانده و بنجل خود را به 

فروش برسانند، بايد برخورد الزم و قاطع با آنان انجام گيرد
آزرمى در ادامه گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان در 7
ماه ابتداى امسال از 4272 واحد صنفى بازرسى به عمل آورده كه در 
اين بازرسى ها 265 مورد تخلف به ارزش ريالى بيش از 351 ميليون 

تومان گزارش شده است.
وى بيشترين تخلفات گزارش شــده را عدم درج قيمت برشمرد و 
اضافه كرد: در يك ماه گذشته 19 واحد صنفى نيز توسط اتاق اصناف 

شهرستان به علت نداشتن پروانه كسب پلمب و فك پلمب شده اند.
معاون فرماندار اســدآباد همچنين خاطرنشــان كرد: نظارت، كنترل 
و  بازرســى مســتمر و دقيق از بازار مانع بروز تخلفات و هر گونه 

گرانفروشى در بازار خواهد بود.

افزايش 50 درصدى كشفيات هروئين و ُگل 
در همدان

 رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان همدان از افزايش نگران كننده 
مصرف ماده مخدر «ُگل» در ســطح استان و كشــور خبر داد و گفت: 
متأسفانه در حال حاضر شاهد افزايش 50 درصدى كشفيات موادمخدر 

هروئين و ُگل در استان و كاهش عرضه شيشه در بازار هستيم.
هادى قزوينه در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه كشــت خشخاش و 
شــاه دانه(ُگل) در همدان نداريم، در رابطه با علت افزايش مصرف ُگل 
در بين مردم به ويژه جوانان و نوجوانان، اظهار كرد: متأسفانه بزرگترين 
معظلى كه با آن مواجه هســتيم، مصرف و گرايش نگران كننده جوانان 
و نوجوانــان به ماده مخدر ُگل اســت و اين به علت ضعف آگاهى در 
بين مردم است چرا كه گمان مصرف كنندگان بر اين است كه اين ماده 

اعتيادآور نيست .
وى با اشاره به ظرفيت مطلوب استان همدان براى ساماندهى و درمان 
معتادان متجاهر، تصريح كرد: ظرفيت باالى خدمات و وجود تيم هاى 
پزشــكى و درمانى متخصــص در مركز ماده 16، همكارى مناســب 
و برنامه ريزى شــده دســتگاه هاى مرتبط از جمله بهزيستى و درمان 
رايگان بخشى از معتادان متجاهر توسط كمپ هاى خصوصى از جمله 
داليل ايجاد ظرفيت مطلوب اســتان براى ساماندهى و درمان معتادان 
متجاهر اســت.قزوينه پارك ها و اماكن عمومى داخل شهر را جزء خط 
قرمزهاى ستاد مبارزه با موادمخدر دانست و عنوان كرد: نيروهاى مبازه با 
موادمخدر به محض مطلع شدن از تجمع معتادان در حاشيه و يا داخل 
شهر، به سرعت در محل حاضر شده و اقدام به جمع آورى آنان مى كنند.

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر اســتان همدان بــا بيان تعداد معتادان 
متجاهر جمع آورى شــده از ابتداى سال تا كنون، مطرح كرد: در طول 
سال 400 معتاد متجاهر در مراكز ماده 15 و 16 ساماندهى شده اند كه 6

نفر از آنها را بانوان شــامل مى شدند و بخشى از آنها به علت اتمام دوره 
درمان ترخيص شده و حدود 160 نفر ديگر هنوز تحت درمان هستند.

 نرخ شيوع اعتياد در همدان 50 درصد پايين تر از ميانگين 
كشورى است 

قزوينه در رابطه با رتبه اعتياد اســتان در سطح كشور بيان كرد: براساس 
تحقيقات شيوع شناســى در سطح كشور، نرخ شــيوع استان همدان از 
ميانگين كشــورى 50 درصد كمتر اســت و پايين تر از 19 استان ديگر 
در سطح كشور قرار دارد.رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان همدان 
درباره جديدترين عمليات دستگيرى در حوزه مبارزه با موادمخدر گفت: 
شب گذشته يك زن و مرد كه قصد ورود به استان را داشتند، همراه با 

150 گرم ماده مخدر شيشه دستگير شدند.

1- بيمارســتان هزار تختخوابي وعده اســتاندار سابق در شمال شهر 
ساخته مي شــود. گفته مي شود اين بيمارســتان كه مسئوالن به دنبال 
مجوزهاي آن هســتند، در نزديكي فرودگاه همدان خواهد بود. گويا 
قرار اســت بخشــي از اراضي منطقه براي اين موضوع در نظر گرفته 
شود. گفتني اســت نيكبخت در آيين توديع خود تأييد موضوع را از 

رئيس فرودگاه در جمع دريافت كرد.
2- موافقت همه نماينده ها با انتصاب شــاهرخي مورد توجه ميهمان 
ويژه مراسم روز گذشته واقع شده است. گويا ذوالفقاري در اين مراسم 
بــه يكي از نماينده ها درباره آينده انتخابــات و زمينه چيني نماينده ها 
اشاره كرده است. گفته مي شود نماينده ها از زمان تغيير معاون سياسي 

نيكبخت در حال زمينه چيني براي انتخابات 98 هستند.
3- ليست پيشــنهادي تغيير برخي مديران منتشــر شده است! گفته 
مي شــود ليستي از مديران توســط برخي ها در فضاي مجازي منتشر 
و از اســتاندار جديد تغيير آنها مطالبه شده است. گويا در اين ليست 
هدفمند براي گمراهي برخي از مديران جوان و جديدالمنصوب و يا 

توانمند نيز ديده مي شود.

 فرمانده سپاه انصارالحسين (ع) همدان 
با بيان اينكه 100 گروه جهادى در مناطق 
مى كنند،  خدمت رســانى  اســتان  محروم 
گفت: در هفته بســيج افتتــاح 25 پروژه 
به صــورت همزمان در مناطــق محروم 
شهرستان هاى كبودراهنگ، فامنين، نهاوند، 
مالير و تويسركان به بهره بردارى مى رسد. 
به گزارش  تسنيم مظاهر مجيدى با تشريح 
برنامه هــاى هفته بســيج، اظهار داشــت: 
اميدوارم بتوانيم به خوبى از بسيج، يادگار 
ارزشــمند امام (ره) و ثمرات آن حفاظت 

كنيم.
وى با اشــاره به جايــگاه و نقش آفرينى 
بسيج در عرصه هاى مختلف كشور افزود: 
وقتى امام (ره) درباره تشــكيل هسته هاى 
مقاومــت در كشــور و جهــان صحبت 
مى كردند شــايد ما به درستى متوجه عمق 
كالم ايشــان نمى شــديم اما امروز در 40

اسالمى مى بينيم كه بسيج  انقالب  سالگى 
از بزرگترين دســتاوردهاى نظام اسالمى 

است.
ــان اينكــه  ــا بي ــده ســپاه همــدان ب فرمان
ــى در عرصــه  ــه خوب ــته ب ــيج توانس بس

ــى  ــش آفرين ــور نق ــت كش ــن امني تامي
امــت  معتقديــم  كــرد:  ابــراز  كنــد، 
ــى  ــت بزرگ ــران ظرفي ــرور اي ــهيد پ ش
ايــن  از  اســتفاده  زمينــه  كــه  اســت 

ــيج  ــدازى بس ــا راه ان ــزرگ ب ــته ب داش
ــت. ــده اس ــق ش محق

وى فعاليت گروه هاى جهادى، محروميت 
زدايــى و اقتصــاد مقاومتــى را از ديگر 

اقدامات درخشــان بسيج دانست و گفت: 
بســيج توانســته در ديگــر عرصه هــاى 
تخصصى نيز ورود كرده و دســتاوردهاى 

خوبى را از خود به جا بگذارد.

 مديرعامل شــركت نمايشــگاه هاى 
بين المللــى اســتان همــدان از برپايى 
چهاردهمين نمايشــگاه تخصصى فرش 
دســتباف، دســتبافته هاى ســنتى، تابلو 
فرش، گليم و جاجيم در محل نمايشگاه 

خبر داد.
حسين رجبيان ، با اعالم اين خبر افزود: 
در اين نمايشــگاه تعــداد 60 واحد از 
شــهرهاى همدان، تهران، قم، مشــهد، 
تبريز، بوكان، ســنندج، يــزد، اصفهان، 
گنبدكاووس،  نائيــن،  كاشــان،  اروميه، 
بروجن، شيراز و اراك محصوالت خود 
را در فضايى به مساحت 3000 مترمربع 

در معرض ديد مخاطبان قرار مى دهند.
ايــن  محصــوالت  داد:  ادامــه  وى 
شــركت كنندگان شــامل انــواع فرش 
كاشــمر،  و  يــزد  اردكان،  دســتباف 
انــواع فرش و تابلوفرش ابريشــم قم، 
فرش هــاى نفيس تبريز، فرش افشــار 
و بيجــار، فــرش اصفهــان و نائيــن، 
گزل بافت قشــقايى، انــواع فرش هاى 
گل ابريشــم،  و  كرك  و  ابريشــم  چله 

فرش هاى گياهى ســنندج، گليم و گبه 
و  بختيارى  فرش هــاى  انواع  شــيراز، 
يلمه، اراك، ســاروق و جيريا مى شود 
كــه به لحــاظ تنوع و كيفيت گســتره 

وسيعى را شامل مى شود.
رجبيان بيان كرد: در نمايشــگاه امســال 
مى شــود  اجرا  نيز  ويــژه اى  برنامه هاى 
كه رنگ و رويى تازه به اين نمايشــگاه 
مى بخشــند كه از اين بيــن مى توان به 
حضور اتحاديه صنف فرش فروشــان و 
انجمــن طراحان قالى اســتان همدان و 
ثبت نــام و برگزارى دوره هــاى قاليبافى 

اشاره كرد.
وى يادآور شــد: اين نمايشــگاه از 3 تا 
9 آذرماه برپا مى شــود و مراسم افتتاحيه 
در روز شــنبه 3 آذر با حضور مسئوالن 

مرتبط استانى برگزار خواهد شد.
نمايشــگاه هاى  شــركت  مديرعامــل 
بين المللى استان همدان خاطرنشان كرد: 
ساعت بازديد از نمايشگاه همه روزه 15

تــا 20:30 و در روز جمعــه به صورت 
يكسره 10 تا 20:30 است.

 مالير - خبرنگار همــدان پيام: مدير 
جهاد كشــاورزى شهرستان مالير با اشاره 
به بحرانى بودن  وضعيت آب شهرســتان 
گفت:  اجراى روش هــاى نوين آبيارى 
اهميت ويــژه اى دارد و انتظار مى رود از 
كشت هاى پر آب جلوگيرى و روش هاى 

نوين آبيارى جايگزين روش سنتى شود.
على مروت اميرى در جلسه كشاورزى و 
سهميه ســازى مصرف آب در شهرستان 
ماليــر درباره بهينه ســازى مصرف آب 
گفت:  8000 پرونده متقاضى طرح اجراى 
روش هاى نوين آبيارى بوده اند كه از اين 
تعداد حدود 12 پرونده در بخش مركزى 
و 69 پرونده در بخش آورزمان ســامن، 
41 پرونده در بخش جوكار 1050 پرونده 
تشكيل شــده كه تعدادى از آنها به نتيجه 

رسيده است.
وى  با بيان اينكه اجراى طرح روش هاى 
نوين آبيارى در اســتان حدود 80 درصد 
بوده اما  سهم مالير  تنها 20درصد  است 
افزود: يكپارچه  نبودن اراضى كشاورزى 
و نوع محصوالت و عدم تمايل كشاورزان 

باعث كم شدن اين سهميه شده است.
اميرى در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه 
همدان پيام درباره اقدامات انجام شــده 
در زمينه كشــت محصوالت كم آب بر 
در اين شهرســتان  گفت: در زمينه كشت 
زعفــران و گل محمــدى اقدامات قابل 
توجهى انجام شــده اســت از جمله 73

هكتار زعفران كشــت شده كه 58 هكتار 
آن امســال به ســوددهى رسيده و در هر 
هكتار 4 كيلوگرم زعفران برداشــت شده 
اســت  همچنين  برداشت 230 كيلوگرم 

زعفران در ماليرپيش بينى شده است.
مدير جهاد كشاورزى  همچنين از برطرف 
شــدن مشكل كود زمين هاى  كشاورزى 
خبر داد و گفت: خوشبختانه در زمينه بذر 
مشــكلى وجود نداشته است و بذر مورد 

نياز كشاورزان تأمين شده است.
اميرى در پايان تأكيد كرد: برطرف شدن 
مشــكالت اين طرح نيازمنــد برگزارى 
كالس هاى آموزشــى براى كشاورزان و 
تشكيل  كار گروه پيگيرى جدى نهادهاى 

مربوطه است.

عمومى  كتابخانه هاى  اداره  رئيــس   
شهرســتان ماليــر از افتتــاح كتابخانه 
طوسى  حاج  شــاهد  ابتدايى  مدرســه 
خبر داد و گفت: اين كتابخانه به همت 

كتابخانه عالمه امينى افتتاح شد.
ســيدمهدى آخشــيك در گفت وگو با 
ايسنا، افزود: به مناسبت ايام هفته كتاب 
و در راســتاى ترويــج فرهنگ مطالعه 
دانش آموزان و در دسترس كردن بيشتر 
كتب با تعامل با مدير مدرســه شــاهد 
حاج طوســى در مرحلــه اول اقدام به 
اهداى تعدادى كتاب به اين مدرسه شد.
و  همــكارى  بــه  اشــاره  بــا  وى 
طريــق  از  دانش آمــوزان  مشــاركت 
اهــداى كتاب هــاى خوانــده شــده، 
اخيــر  ســال  چنــد  در  داد:  ادامــه 
و  مــدارس  همــكارى  و  تعامــل 
پيشــرفت  عمومــى  كتابخانه هــاى 
بســيار خوبــى داشــته و اكنــون در 
كتابخــوان،  نشســت هاى  بحــث 
جنبــى  برنامه هــاى  و  جمع خوانــى 
حضــورى  مــدارس  كتابخانه هــا 

دارنــد. اثرگــذار  و  پررنــگ 
آخشيك با اشــاره به اينكه در راستاى 

تقويــت ايــن همكارى هــا اقــدام به 
همــكارى در افتتاح كتابخانه مدرســه 
شــاهد حاج طوســى كرديــم، گفت: 
هــدف از راه اندازى اين كتابخانه ايجاد 
انگيزه در كودكان براى مطالعه و ايجاد 
حس امانتــدارى و وظيفه شناســى در 

دانش آموزان است.
عمومــى  كتابخانه هــاى  اداره  رئيــس 
ايــن  در  كــرد:  خاطرنشــان  ماليــر 
كتابخانــه، كتابــدار و دفتــر ثبــت وجــود 
دانش آمــوزان  خــود  ايــن  و  نــدارد 
هســتند كــه بــا وظيفه شناســى، دقــت و 
نظــم كتاب هــا را بــراى مطالعــه انتخــاب 

ــه  ــه ب ــس از مطالع ــم پ ــت ه و در نهاي
ــد. ــودت مى دهن ــاب ع ــه كت قفس

وى عنــوان كرد: هــدف از افتتاح اين 
كتابخانــه عــالوه بر ايجــاد و تقويت 
فرهنــگ مطالعــه، تقويت حس خوب 
شــهروند نمونه شــدن در امانتدارى، 
در  درســتكارى  و  وظيفه شناســى 

دانش آموزان است.
آخشيك در بخش ديگرى از سخنانش 
از برگزارى دو جلسه مجزا با نام  معرفى 
كتاب «مســئوالن، مردم، دانش آموزان» 
بخــش جوكار خبر داد و افزود: اين دو 
جلســه در دو روز متوالى در هنرستان 

عصمت و دبيرستان ابن سينا برگزار شد.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى مالير 
افــزود: در اين جلســات كه با حضور 
جوكار،  شهر  فرهيختگان  و  مســئوالن 
برخــى از عالقمنــدان و دانش آموزان 
برگزار شــد، تعــداد 9 كتاب توســط 
بخشدار بخش جوكار، معاون آموزشى 
اداره آموزش و پرورش بخش جوكار، 
معاون پرورشى اداره اموزش و پرورش 
بخش جوكار و حسين رضايى يكى از 
مراجعان فعال كتابخانه شــهداى گمنام  

جوكار معرفى شد.
وى اظهــار كرد: برگزارى جلســاتى با 
جديت مسئوالن و همراهى در راستاى 
ارتقــاء فرهنــگ كتــاب و كتابخوانى 
صورت مى گيــرد، موثرتريــن گام در 
راســتاى افزايش خرد و ايجاد همدلى 
بيــن مردم و فرهيختــگان بوده و يكى  
از رســالت هاى واالى كتابداران در اين 

عرصه است.
آخشــيك اظهاراميــدوارى كــرد: اين 
ارتباطــات و تعامالت ســازنده عاملى 
محرك در تشويق و جذب مخاطبان به 

مطالعه و كتابخانه باشد.

آذرماه انجام مى شود

برپايى نمايشگاه دستبافته هاى 
سنتى در همدان

مدير جهاد كشاورزى شهرستان مالير

روش هاى نوين آبيارى 
جايگزين روش سنتى شود

دانش آموزان كتابدار كتابخانه شدند

امسال صورت گرفت
18 مورد رضايت به اهداى عضو در همدان

 رئيــس هماهنگ كننده تيم اهداى عضو اســتان همدان گفت: 
امسال مردم همدان 18 مورد رضايت به اهداى عضو دادند.

مجيد حميدى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه امسال در استان 
هشــت مورد رضايت به اهداى عضو بيمــاران مرگ مغزى ثبت 
شــده است، اظهار كرد: همدانى ها در خارج از استان نيز 10 مورد 

رضايت به اهداى عضو داده اند.
وى با اشاره به اينكه در مجموع مردم همدان 18 مورد رضايت به 
اهداى عضو داده اند، گفت:  ســال گذشته 14 مورد رضايت گيرى 
براى اهداى عضو در اســتان ثبت شــد.رئيس هماهنگ كننده تيم 
اهداى عضو استان همدان با تاكيد به اينكه سال گذشته 10 مورد از 
هم استانى ها در خارج از استان به اهداى عضو رضايت داده  بودند 
افزود: مردم همدان در اين ســال 24 مورد رضايت به اهداى عضو 
دادند.وى با اشــاره به اينكه در هر عمل ســه تا چهار عضو اهدا 
مى شود كه ســال 96 تقريباً 80 عضو اهدا شده است، خاطرنشان 
كرد: ســال 94 تعداد 12 مــورد در همدان و هفت مورد در خارج 

استان اهداى عضو انجام شد.
حميدى با بيان اينكه اين هفت نفر اهل همدان در خارج از اســتان 
دچار حادثه شده بودند، گفت: در اهداى عضو بيماران مرگ مغزى 

اقدامات بزرگى انجام شده اما باز هم نياز به فرهنگسازى است.
وى با تاكيد به اينكه در راســتاى فرهنگسازى آموزش همكاران، 
استفاده از ظرفيت صدا و سيما و مطبوعات مورد توجه قرار گرفته 
اســت، افزود: ما به دنبال اين هســتيم كه فرهنگسازى به خوبى 
صورت گيرد و اعضاى تمام بيماران مرگ مغزى اهدا شود و حتى 

يك مورد نيز از دست نرود.

ورود سامانه بارشى به همدان
 كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان با بيان اينكه 
سامانه بارشى جديد از اواخر هفته وارد استان مى شود، گفت: اين 

توده هوا از روز پنجشنبه آغاز و تا ابتداى هفته آينده ادامه دارد.
شهرام حكيمى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه آسمان استان در 
ساعات بعد ازظهر صاف تا قسمتى ابرى است، اظهار كرد: برخى از 

ساعات همراه با افزايش ابر و وزش باد پيش بينى مى شود.
وى با بيان اينكه ســامانه بارشــى جديد از اواخر هفته وارد استان 
مى شــود، گفت: اين توده هوا از روز پنجشــنبه آغاز و تا ابتداى 
هفته آينده ادامه دارد. كارشــناس مركز پيش بينى هواشناسى استان 
همدان با اشــاره به اينكه اين بارش هــا از اواخر هفته به صورت 
محسوس در استان ديده مى شود، گفت: دماى فعلى همدان هفت 

درجه سانتيگراد اعالم شده است.

100 گروه جهادى به مردم مناطق محروم 
استان همدان خدمت رسانى مى كنند 
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اهداء 2 خمره تاريخى به موزه اسدآباد
 رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى شهرستان اسدآباد از اهداء 2 خمره تاريخى به 

موزه اين شهرستان خبر داد.
كامران اكبرى شــايگان در گفت وگو با ايســنا،با اعالم اين خبر افزود: اين دو خمره تاريخى توســط يكى از 

دوستداران تاريخ به نام حميد مرادى از روستاى كمك سفلى به موزه شهرستان اهداء شد.
وى اظهار كرد: طبق نمونه هاى مشابه اين خمره كه در موزه وجود دارد، اين دو خمره متعلق به دوره اشكانى 
بوده كه در راســتاى اطمينان خاطر براى تعيين دقيق قدمت بايد مورد بررســى دقيق كارشناسان باستان شناس 

استان قرار گيرد.

اكبرى شــايگان با اشــاره اين دو خمره ته دكمه اى با ارتفاع يك متر و قطر دهانه 30 ســانتيمتر تصريح كرد: 
اهداء اشياء تاريخى فرهنگى در دو سال گذشته به صورت چشمگيرى در اسدآباد از طرف مردم فرهيخته و 
دوستداران تاريخ شهرستان رواج پيدا كرده و اين شهرستان در استان و حتى غرب كشور در بحث اهداء اشياء 
تاريخى به موزه بى نظير بوده  كه اين امر را مى توان حاصل تالش هاى چندين ساله فرهنگسازى همكاران ما در 
اداره ميراث فرهنگى دانست. وى در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر از 150 اثر فرهنگى و تاريخى موجود 
در شهرســتان اسدآباد 89 اثر در فهرست آثار ملى كشور ثبت است، عنوان كرد: از 79 تپه تاريخى و باستانى 

شهرستان 60 تپه در بخش مركزى و 19 تپه در بخش پيرسلمان قرار دارد. 
گفتنى است؛ بيش از 400 اثر از دوره معاصر، صفويه و پيش از آن تا دوره اشكانى در موزه فرهنگ و تاريخ 

اسدآباد نگهدارى مى شود.

حاشيه هاى مراسم توديع و معارفه

■ تالوت قرآن مجيد توســط تركمانه مدير كل كميته امداد استان مورد 
توجه قرار گرفت.

 ■ در اين مراسم ميهمانانى از استان هاى مختلف به ويژه لرستان و قزوين 
كه سيد سعيد شاهرخى در آن جا مسئوليت داشت، حضور داشتند، ضمن 
اينكه پدر و عموى شاهرخى به همراه خانواده اش در اين مراسم حضور 
يافتند. عالوه بر اين همســر و خانواده محمد ناصر نيكبخت استاندار 
ســابق همدان نيز كه بنا بر تصويب قانون منع به كارگيرى استانداران 
مسند استاندارى را ترك گفت در مراسم تكريم و معارفه حاضر بودند.

■ معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه مديريت منابع استاندارى 
همدان به عنوان ســخنران اول به حضار خير مقدم گفت و ميهمانان را 

معرفى كرد.
■رضا قياسى با تقدير از نقش همسران مسئوالن به ويژه استانداران گفت: 

در كنار هر مرد موفقى بانويى ارجمند قرار دارد.
■ حضور 9 نماينده اســتان در جلسه توديع و معارفه با توجه به اينكه 
روز گذشته مجلس جلسه علنى داشت به نوعى بيانگر اين بود كه اين 

نمايندگان از گزينه اى انتخابي خود دفاع مى كنند.
■ محمد مهدى مفتح به نمايندگى از مجمع نمايندگان استان، موسوى 
بهار به نمايندگى از مديران دستگاههاى اجرايى و حميد رضا رهبر به 

نمايندگى از واحد هاى توليدى در اين مراسم سخنرانى كردند. 
■ ميهمان ويژه مراسم حسين ذوالفقارى معاون امنيتى و انتظامى وزارت 

كشور ايران بود كه خود اصالتى نهاوندى دارد .
■ همه سخنرانان در اين مراسم رمز موفقت استان را وحدت و همدلى 

عنوان كردند.
■ استاندار سابق همدان خطاب به شاهرخى تأكيد كرد كه قولى مبنى بر 
اعزام 200 نفر از خبرنگاران به مشهد داده است كه از 200 نفر، 130 نفر 
اعزام شدند و 70 نفر باقى ماندند كه از شما مى خواهم اين قول را محقق 
كنيد تا بدقول نشــوم؛ اگر انجام كار به كمك دستگاه ها نشد از جيب 

شخصى خودمان پرداخت كنيم.
■ البته نيكبخت در ادامه به شوخى به شاهرخى البته هنوز زياد اندوخته اى 
نداريد چون حقوق استاندار باالست هر وقت حقوق استاندارى بگيريد، 

مى توانيد اندوخته اى هم داشته باشد.
■ حقوق محمودرضا عراقى، معاون هماهنگى امور عمرانى از استاندار 
بيشتر است به طورى كه حقوق من 8 ميليون تومان است و حقوق آقاى 

عراقى 8 ميليون و خرده اى مى گيرد.
■ در آيين معارفه استاندار جديد همدان لوح سپاس محمد شريعتمدارى 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى تقديم محمدناصر نيكبخت استاندار 

سابق شد.
در متن اين لوح آمده اســت: در دوران مسئوليت جنابعالى به عنوان 
استاندار همدان بدون شك آن استان در افزايش نرخ مشاركت، ايجاد 
اشــتغال، كاهش و مديريت بيكارى و تخصيص هدفمند و اثر بخش 
منابع اشتغال روســتايى و فراگير موفقيت هاى زيادى را كسب كرده 

است.
■ معاون امنيتىـ  انتظامى وزير كشور از الميرا سماواتى، مجرى برنامه 
بــه دليل رفتار حرفه اى قدردانى كرد و گفت كه در طول عمر خدمتم 
دو مجرى حرفه اى ديده ام كه يكى در يزد بود و يكى هم در همدان.

■ حاجى بابايى همچنين خطاب به شــاهرخى گفت كه در كشــور ما 
معاون شدن كيف كردن است و مدير شدن تير خوردن.

■ حميدرضــا رهبر، رييــس خانه صنعت و معدن بــه نمايندگى از 
واحدهاى توليدى وخدماتى اســتان با بيان اينكه تمركز نيكبخت بر 
توليد بود، به ابن نكته اشــاره كرد كه نيكبخت تنها استاندارى بود كه 

شماره تلفنش را داشتيم و هر وقت زنگ مى زديم پاسخ مى داد.
4 ساعت وقت ادارى و 7 سخنرانى پيوسته باعث شد كه فرا رسيدن  ■
زمان نماز ظهر امام جمعه و نماينده ولى فقيه در استان وساير روحانيون 

حاضر سالن را ترك كرد.
■ شــاهرخى يكى از مديرانى بود كه در مراسم توديع و معارفه برنامه 
را ارائــه داد در حاليكه اغلب مديران ارائــه برنامه را به آينده موكول 

مى كنند.
■ در انتهاى برنامه و هنگام اعطاى احكام اســتانداران فرزندان سيد سعيد 

شاهرخى سبدهاى گل را به استانداران سابق و جديد استان تقديم كردند.
■ خانــواده دو مديرى كه توديع و معارفه شــدند در باالى صحن قرار 

گرفتند و عكس يادگارى گرفتند. 
■ پوريــا پاكيزه، عكاس خبري نيز يكــى از عكس هاى خود را تقديم 

محمدناصر نيكبخت كرد.

حاشيه

اكرم چهاردولي»
فرارسيد،  وداع  ســاعت  ســرانجام   
نه به خاطر مــوج انتقادهــا از عملكرد 
اســتاندارى كــه بــه القاب آمارســاز، 
ســرهنگ، سياس، ســالمند و... مشهور 

بود و نه به خاطر اعمال فشار نمايندگان 
و احزاب سياســى بلكه به دليل اجراى 
مصوبــه مجلس براى منــع به كارگيرى 

بازنشستگان در پست هاى اجرايى.
نيكبخــت با مديريــت خداحافظى كرد 

و از همــدان رفت در حالــى كه هنوز 
آرزوهاى فراوانى براى اين استان داشت 
و مى خواست چند بيمارستان را به اتمام 
برســاند، 20 هزار شغل ديگر ايجاد كند 
و 70 نفــر از خبرنگاران را با هواپيما به 

مشهد بفرستد اما قانون تعارف نداشت و 
مجالى براى سالمندان دولتى نگذاشت.

اما گذشته از ســال هاى مديريت او كه 
بارها در رســانه ها زير ذره بين رفت، در 
روز 29 آبان مــاه مراســم توديع وى و 
نيز مراســم معارفه ميراث دارش، بيشتر 
به يك پاسداشــت مقام شامخ يك مدير 
شــبيه بود تا بــه يك توديــع و معارفه 
ادارى؛ چراكه نه تنها 4 ســاعت و اندى 
از وقت مديران دســتگاه هاى دولتى را 
گرفت بلكه ســخنرانان متعدد با ادبيات 
مشابه و سراسر تجليل و تعريف حاكى 
از آن بود كه همه راضى اند و خشنود هم 
از خدمات و همگامى استاندار پيشين با 
خودشــان و هم از انتخاب معاونش به 

عنوان ادامه دهنده راه وى.
پــر واضح بــود كــه در اين مراســم 
ســخنرانى ها به گونه اى چيده شــده بود 
كه نشان دهد تمام جناح هاى نمايندگان، 
از  رســانه ها  حتــى  و  ادارى  مديــران 
وى راضــى بوده انــد. در متن ســخنان 
حاجى بابايى كــه روزگارى ادعا مى كرد 
بــه آمــار او اعتــراض دارد، گرفته تا 
سخنان مفتح و امام جمعه همدان همگى 
سراســر تعريق و تمجيد از نيكبخت و 
در هيچكدام گوشه اى ناچيز به انتقادات 

وجود نداشت.
در اين مراســم امــا آنچه در ســخنان 
نيكبخت نمود برجســته اى داشت اشاره 
بــه چند نكته مهم بود كه نشــان مى داد 
پيش از اين در ميان انتقادات رســانه ها 

مطرح شده است:
نخستين موضوع بحث معامله هميشگى 
اســتاندار با نماينــدگان مجلس بود كه 
نيكبخت اظهار داشــت: اصًال اين طور 
نبود، ما فقط براى توســعه استان تالش 

مى كرديم و معامله اى جز اين نبود.
انجام  سرمايه گذارى هاى  بحث  دوم  نكته 
نشــده و تأكيد اســتاندار بر حل وفصل 
مشــكالت مراكز توليدى و صنعتى بود و 
اينكه شــائبه اى مبنى بر سهام داشتن وى 
در برخــى از صنايع به وجــود آمده بود. 
استاندار سابق در اين زمينه اظهار داشت: 
اگر مى بينيــد من واحدهــاى توليدى را 
كمك مى كنم خدا را گواه مى گيرم در هيچ 
جاى كشور هيچ سرمايه گذارى ندارم اما 
مى دانستم نجات ما در ايجاد اشتغال است.

ميــزان  بــه  خــود  ســخنان  در  وى 
هيچ  شــده  انجام  ســرمايه گذارى هاى 
اشــاره اى نكرد و فقط به اين نكته اكتفا 
كرد كه: در ارتباط با سرمايه گذارى قول 

داده اند حمايت همه جانبه داشته باشند.
اما در زمينــه كاهش نــرخ بيكارى كه 
مهمتريــن نقطه ضعــف وى در دوران 
مسئوليت محسوب مى شود بار ديگر وى 
تأكيد كرد كه: تبلور اقدامات اســتان در 
جدول نرخ بيكارى كه مركز آمار داده و 
پايين ترين نرخ بيكارى را استان همدان 

دارد، آمده است.
اينــك كه تمامى نماينــدگان يكصدا از 
اين  كردند  اســتقبال  شاهرخى  انتصاب 
شائبه قوت گرفته است كه وى به عنوان 

ميراث دار نيكبخت، بــه نمايندگان قول 
داده است كه دســت به تركيب مديران 
مطلوب ايشان نزند و راه مدير باالدستى 

خود را ادامه دهد.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه اســتاندار 
جديد كه چه معامله اى با مديران مى كند 
و چه تدبيرى بــراى كاهش بيكارى در 
اســتان بكار مى بندد و با ســاير احزاب 
چگونــه كار مى كنــد. نتيجــه اقدامات 
شاهرخى نشان خواهد داد كه آيا انتصاب 
يك اســتاندار و نيز تعريف و تمجيد از 
وى صرفًا به منافع مردم بســتگى دارد يا 

به منافع كارگزاران حكومتى.
آيا اگر در مراسم توديع عده اى از مردم 
واقعــى و غيردولتــى حضور داشــتند، 
همين گونه به تأييد و تمجيد مى پرداختند 

و يا انتقاداتى صريح مطرح مى شد.
اينكه اســتان در وحــدت و همدلى و 
امنيت به سر مى برد، بسيار شايسته است 
اما آيا تأكيد بســيار بر وحدت و همدلى 
براى رسيدن همه افراد به اهداف خود، 
مانع از توســعه نخواهد شــد؟ و اينكه 
اگر اندكى و فقط اندكــى از زبان يكى 
موجود  كم وكاستى هاى  به  نمايندگان  از 
اشــاره مى شد، از شــأن و احترام آقايان 

كاسته مى شد؟
چرا كه مردم مى دانند محال است اوضاع 
يك مديريت اينچنين گل و بلبل بوده و 

هيچ نكته و نقصى در كار نباشد.
در ادامــه گزيــده اى از ســخنرانان اين 

مراسم را با هم مرور مى كنيم.

همه ازآيين و توديع و معارفه راضي بودند

ادامه راه نيكبخت
■ علي رغم جلسه علني 6 نماينده استان همگي در همدان بودند

حسين ذوالفقارى معاون امنيتى و انتظامى وزارت كشور:
سيستم بروكراسى ادارى فسادزا شده است

■  همدان يكى از استان هاى امن كشور است. اين استان ظرفيت هاى باالى در حوزه 
فرهنگى، اقتصادى، گردشگرى و موقعيت جغرافيايى دارد. 

■  ما فرصت نداريم كه وقت را صرف حواشى كنيم، نيازمند كار، تالش، وحدت و 
همبستگى در اين شرايط هستيم و بايد خدمتگزار باشيم.

■  تعهد و مسئوليت پذيرى، امانتدار بودن توجه به امور كشور و رضايت مردم بايد 
مدنظر باشد.

■  مسأله رضايتمندى مردم نبايد فراموش شود، دستگاه هاى استان بررسى كنند كه در 
هر روز چند نفر به ادارات مراجعه مى كنند و چطور خارج مى شوند؟

■  سيستم بروكراسى ادارى ما شرايطى را ايجاد كرده كه هم فسادزا بوده و هم اينكه 
آن قــدر قوانين و مقررات داريم كه يك كار را بتوان انجام داد و هم اينكه به قدرى 

قوانين و مقررات وجود دارد كه آن كار انجام نشود.
■  ساختارهاى ادارى بايد چابك، روان و چارچوب دار شوند به طورى كه بيشترين 

وقت صرف جلسات نشده و براى هر كارى خود را فقط درگير هماهنگى نكنيم.
■  همه مسائل بايد شفاف سازى شود، ساختار ادارى به گونه اى است كه هر كارى به 
چندين سازمان محول شده و مردم نيز سردرگم مى شوند به طورى كه براى يك كار 

بايد موافقت همه ادارات اخذ شود كه اين موضوع زمان بر است.
■  مردم براى پيگيرى يك كار و مسأله نبايد در ادارات سردرگم شده و در گيرودار 

بروكراسى ادارى بمانند.
■  مردم ايران عدالتخواه و امنيت طلب هســتند به طورى كــه امروز مردم از اينكه 
جامعه ناامن شــود نگران هســتند و واكنش مردم در برابر ناامنى خيلى تند است. 
همچنيــن احترام طلبى و تطبيق گرايى را از ديگر ويژگى هاى مردم ايران دانســت و 
مهمترين ويژگى مردم ايران تحول خواهى است و دوست دارند حركت رو به جلو 

و تكاملى داشته باشند.
■  گزينه هاى زيادى براى استاندارى همدان مطرح بود كه در نهايت سعيد شاهرخى 
به هيأت دولت معرفى شــد، مهمترين دليل براى انتخاب شــاهرخى اين بود كه با 

فضاى كار در استان آشنا بود.

حاجى بابايى، نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس:
حضور 9 نماينده در آيين معارفه استاندار به معناى 

قدردانى از استاندار سابق همدان است 
■  امروز نيكبخت نرفت با حضور شاهرخى ادامه يافت.

■  اســتاندار پيشين كاربلد و همواره پاســخگو بود و هر كارى با هم شروع كرديم 
به نتيجه رسيد.

■  هم اينك فضاى همدان خوب اســت و هر روز از حاشيه كمتر شده و فضا براى 
كار و خدمت به مردم بيشــتر مى شود.در تمامى نقاط كشور نام همدان مطرح است 

كه علت كسب اين توفيق هماهنگى بين مجمع نمايندگان استان و استاندار است.
■  در حال حاضر يك هم افزايى در تمامى شهرســتان ها شــكل گرفته و همه براى 

توسعه اين استان با همراهى مجمع نمايندگان تالش مى كنند.
■  قانون و مصوبات شــبكه ريلى همدان در كشــور بى نظير اســت و بايد 
ايــن مصوبات را اجرايــى كرد.همدان از نظر شــكل گيرى توســعه جزو 
اســتان هاى اول كشور اســت و اين حركت بايد به فعليت برسد و در اين 
راســتا مديران بايد براى جذب منابــع تالش كنند.ديدگاه سياســى ديگر 
بى رنگ شــده اســت؛ چراكه افكار همه به هم نزديك است و تمامى افراد 

پشت ســر رهبر فرزانه انقالب حركت مى كنند.
■  اســتاندار جديد همدان فردى با نگاه اعتدالى است مجمع نمايندگان از اين نوع 
نگاه حمايت، دفاع و پشــتيبانى كرده و اجازه نمى دهيم يكساعت از فرصت همدان 

تلف شود.

محمدمهدى مفتح، رئيس مجمع نمايندگان استان در مجلس 
شوراى اسالمى:

بايد از مديران توانمند در استان استفاده شود
■  از زحمات و خدمات مهندس نيكبخت كه در حدود 40 سال در كشور خدمات 

ارزنده اى داشته اند، قدردانى مى كنم.
■  مديرى با صداقت، با صراحت لهجه، كاردان و مســلط به امور ، پركار و پيگير و 
معتمد مديران كشورى و تالش براى بهبود وضعيت اقتصادى و افزايش درآمد سرانه 

استان و ارتباط گسترده با مردم از ويژگى هاى مهندس نيكبخت بوده است.
■  نام نيكبخت در صدر خدمتگزاران استان ثبت خواهد شد.

■  بايد از مديران توانمند در استان استفاده شود.
■  ســوابق آقاى شــاهرخى باعث شــد تا مخالفتى در مجمع نمايندگان اســتان با 

استاندارى وى نشود.
■  اميدواريم استان همدان همچنان در مسير ارتقا و رشد باشد.

حبيب ا... موسوى بهار، رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان 
همدان:

 نيكبخت مديرى تحول گرا و آينده نگر بود
■  محمدناصر نيكبخت مديــرى تحول گرا و آينده نگر بود و خدمات وى در رأس 

استاندارى همدان در اذهان عموم همواره ماندگار است.
■  اجراى شايسته مصوبات دولت هاى قبل، ساخت وسازهاى زيربنايى، ارتقا سطح 
كسب وكار، ايجاد نيروگاه هاى خورشــيدى، واگذارى طرح ها به بخش خصوصى، 
كســب رتبه نخست كاهش بيكارى در كشور، تبديل اللجين به شهر جهانى سفال، 
تحول در هتل ســازى و اقامت هــاى بوم گردى و مديريت منابع آبى، كشــت هاى 
گلخانه اى و آبيارى هاى نوين را از مهمترين اقدام هاى نيكبخت در دوران حضورش 

در استان همدان است.
■  نيكبخت 5 سال تمام به دستگاه هاى اجرايى تأكيد كرد كه كفش سرمايه گذاران را 

جفت كنند و در جذب سرمايه گذار موفق بود.
318 طرح بهداشــتى در سطح استان اجرايى شد كه از اين تعداد در يكسال ونيم  ■
گذشته 227 طرح به بهره بردارى رسيد تا در اين زمينه رتبه نخست كشور را داشته 

باشيم.

سيد سعيد شاهرخي استاندار جديد همدان:
توجه به معيشت، توليد و اشتغال مردم اولويت است.

■  رمز موفقيت اســتان همدان وحدت و همدلى اســت و من قصد دارم در راستاى 
تحكيم اين وحدت گام بردارم.

■  توجه به معيشــت مردم، توليد و اشتغال مهمترين اولويت كارم در همدان است و 
اولويت دوم حوزه اجتماعى يعنى ارتقا سرمايه اجتماعى كه مورد تأكيد مقام رهبرى 

و رئيس جمهورى است. 
■  بيش از 20 هزار شغل را محقق خواهيم كرد.

■  اســتان همدان به واسطه مديريت، سختكوشى نيكبخت روى ريل توسعه است و 

خدمات ارزشمندى انجام داده است.
■  بايد به احزاب و سازمان هاى مردم نهاد به صورت واقعى نقش داد شود.

■  توجه به منشــور حقوق شــهروندى با توجه به برش استانى كه براى اين منشور 
تعريف شده مدنظر است.

■  اصحاب رسانه با هر گرايشى جايگاه ويژه اى در ذهن من دارند.
■  با هر گروه و جناحى تعامل خواهيم كرد مشــى ما در اداره اســتان مشى اعتدال، 

عقالنيت، شفافيت و صداقت است.
■  از هر كارى كه حاشــيه ايجاد كند جلوگيرى خواهيم كرد تا وحدتى كه رهبرى، 

رئيس جمهورى و بزرگان نظام تأكيد كردند در استان محقق شود.

معاون امور اقتصادى و توسعه منابع انسانى استاندارى همدان
 وزير كشور  آرامش را به استان همدان هديه داد

■  خانواده نيكبخت استاندار ســابق همدان نقش برجسته اى در موفقيت همسر بر 
عهده داشته و از آنها قدردانى مى كنم.

■  بدون هيچ حاشــيه اى همه به توسعه استان فكر مى كردند و از سويى با انتخاب 
شــاهرخى به عنوان اســتاندار، وزير كشور آرامش را به اســتان داد و اين اتفاق با 
همراهى و همگامى همگان رخ داد و در همدان اينگونه نبود كه گروهى يا شخصى 

تالش كند تا شخص ديگرى استاندار شود.
■ در اســتان همدان كســي به دنبال انتخاب نبود و اين موضــوع منجر به انتخاب 

شاهرخي شد.

حميدرضا رهبر، رئيس خانه صنعت و معدن استان :
مردم همدان خوش استقبال و خوش بدرقه هستند 

■  با همه مشكالت، بخش خصوصى در مراسمى از مهندس نيكبخت تشكر كردند؛ 
زيرا با تك تك سلول هاى خود درك كردند كه حمايت از توليد چه نتايج و خدماتى 

به همراه خواهد داشت.
■  نهضت راه اندازى نيروگاه هاى خورشــيدى در استان، كاهش رتبه بيكارى 
كه رتبه اول را در كشور داريم، زبان آمار و واقعيت است، نهضت هتل سازى 
و رويدادهــاى بين المللى از زحمات و فعاليت هاى آقــاى مهندس نيكبخت 

است.
■  تنها استاندارى كه شماره تلفن وى را داشتيم و پاسخ مى شنيديم، مهندس نيكبخت 

بودند و مستقيم مسائل را مطرح مى كرديم.
■  به عينه حمايت و پشــتيبانى مهندس نيكبخت از توليد را كه نتيجه آن اشــتغال 

جوانان است را ديديم.

آيت ا... محمدي نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان:
سعى كرديم ثبات و امنيت و آرامش استان حفظ شود

■  مردم همدان در قدردانى از خدمات نيكبخت در استان همدان، خوش درخشيدند، 
هرچه از زحمات و خدمات و مديريت خوب وى تعريف كند، كم است.

■  با نيكبخت سعى كرديم در انجام وظايف، ثبات و امنيت استان حفظ شود.
■  ان شــاءا... استاندار جديد همدان كه سوابق خوب مديريتى هم دارند در خدمت 

به مردم استان موفق باشند.

محمدناصر نيكبخت استاندار سابق همدان:
انسجام عجيبى در استان ايجاد شد 

■  هيچ كسى را به عنوان نيروى نمايندگان عزيز به عنوان فرماندار نگذاشته ام.
■  برخــى عنوان مى كردند كه بين نمايندگان مردم همدان در مجلس و اســتاندار معامله 
شــده بود، در صورتى كه اصًال اين طور نبود، ما فقط براى توسعه استان تالش مى كرديم 

و معامله اى جز اين نبود.
■  430 جلسه با وزرا ، سازمان ها و مديران در تهران براى كار مردم داشتم.

■  دســتگاه هاى نظارتى استان در ارتباط با سرمايه گذارى قول داده اند حمايت همه جانبه 
داشــته باشند. تبلور اقدامات استان در جدول نرخ بيكارى كه مركز آمار داده و پايين ترين 

نرخ بيكارى را استان همدان دارد، آمده است.
■  نيكبخت يك واحد سهم داشت در استان 99 درصد آن مربوط به مديران و نمايندگان بود. 
■  همدان در سال هاى پيش حاشيه در روند كار داشت اما امروز به بركت نماينده ولى فقيه 

و ديگر ارگان هاى تأثيرگذار همه دارند با هم كار مى كنند. 
■  اگــر مى بينيد من واحدهاى توليدى را كمك مى كنم خدارا گواه مى گيرم در هيچ جاى 

كشور هيچ سرمايه گذارى ندارم اما مى دانستم نجات ما در ايجاد اشتغال است. 
■  از آقاى استاندار خواهش مى كنم كه 70 نفر از خبرنگاران را راهى مشهد كنند. 

آمارهاي نيكبخت از وضعيت استان
 ارتقا 13 رتبه كسب وكار در استان رتبه كسب وكار همدان از 24 به 11 

رسيده است.
آبيارى مدرن 85 درصد اراضى مستعد استان 
واحدهاى توليدى تعطيل و بدهكار احيا شدند
فاصله 10 پله اى استان همدان با استان بيكار 

نرخ مشاركت استان 44 و 7 دهم 
850 تخت بيمارستانى به همدان اضافه شد. 

بيمارستان تويسركان تا پايان سال افتتاح مى شود. 
باالى 1500 تخت جديد با تجهيزات جديد به عنوان هتلينگ بيمارستانها 

اضافه شد. 
310 طرح در تمام سطح استان اضافه شد.

احياى واحدهاى 11 ساله و 7 ساله 
از مجموعه 33 طرح صنعتى بزرگ 25 طرح به بهره بردارى رسيد. 

پرداخت 9 هزار ميليارد تومان تسهيالت اشتغالزايى در استان 
احداث و بهره بردارى از 6 هتل در همدان 

تكميل راه آهن همدان تهران 
احداث 32 هكتار كشت گلخانه اى 

انتخاب همدان به عنوان پايتخت گردشگرى آسيا و انتخاب همدان براى 
unwto اجالس
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جمع آورى امضا در مجلس 
براى استيضاح وزير علوم

 نماينــده مردم جهرم در مجلس از جمــع آورى امضا براى طرح 
استيضاح وزير علوم، تحقيقات و فناورى خبر داد.

به گزارش مهر، محمدرضا رضايى كوچى در حاشــيه جلســه علنى 
مجلس شــوراى اسالمى اظهار داشت: هم اكنون در حال جمع آورى 
امضا براى اســتيضاح وزير علوم، تحقيقات و فناورى هســتيم و اين 

طرح استيضاح به زودى تقديم هيأت رئيسه مجلس مى شود.
وى درباره محورهاى اســتيضاح منصور غالمى گفت: انتخاب هاى 
سياسى و ناكارآمد در دانشگاه ها و كاهش كيفيت علمى دانشگاه ها از 

مهمترين علل تهيه اين طرح استيضاح است.
نماينده مردم جهرم در مجلــس تصريح كرد: همچنين حذف برخى 
دانشگاه ها و تجميع دانشگاه هاى موثر، عدم توجه به توسعه دانشگاه 
ها و ضعــف مديريتى از ديگــر محورهاى اســتيضاح وزير علوم، 

تحقيقات و فناورى است.

مردم در عرصه هاى اجتماعى 
به صحنه بيايند

 ســخنگوى وزارت امور خارجه گفت: براى پيشــبرد ديپلماسى 
عمومى و استفاده از ابزارهاى آن كه عمدتا ابزارهاى مردمى است نياز 

به سرمايه هاى معنوى و مادى داريم.
به گزارش ايســنا، بهرام قاسمى در همايش مادر، كودك، اچ آى وى 
كه از ســوى انجمن احيا برگزار شــده بود،  گفت: به آنانى كه در اين 
جهان پرآشــوب دل در گــرو جان و روح آدمــى دارند و زندگى و 
امكانات خود را در راه خدمت مردم مى گذارند درود مى فرســتم و از 
بنيانگذار اين انجمن تشكر مى كنم كه از حدود 20 سال قبل و زمانى 
كه بيان اين مباحث تابو بــود به اين موضوع ورود كردند و پايه هاى 
انجمن احيا را بنا گذاشتند. امروز اين نهال، درخت پهناورى شده كه 
مى تواند پايه هاى ديگرى در عرصه اجتماعى گذاشــته و كمك  حال 

مردم و جامعه باشد.
وى افزود: با توجه به فعاليت هاى خودم در حوزه كار با سمن ها بدون 
هيچ اغراقى اذعان مى كنم كه اين انجمن در ميان سمن هاى فعال نمونه 
اســت و اقدامات شايســته اى انجام داده. با مراجعاتى كه به ما دارند 
تالش و پشتكارشــان را مى ببينيم كه قابل ستايش است. اميدوارم كه 
جامعه، دولت و همه نهادهاى اجتماعى قدر اين خدمت را بدانند كه 
به آرامى و بدون تبليغات اقدامات شان را انجام مى دهند و اثرگذارند. 
اميدوارم در آينده نزديك شــاهد رشد اين فعاليت ها باشيم كه جامعه 

ما به آن نياز دارد.

افراد داراى حتى يك روز سابقه بازنشستگى 
نيز شامل قانون منع بكارگيرى 

بازنشستگان مى شوند
 يك عضو فراكسيون جوانان تاكيد كرد: اگر كسى در سابقه خدمت 
خود عنوان بازنشستگى داشته باشد، مشــمول قانون منع بكارگيرى 

بازنشستگان شده و ادامه فعاليتش قانونى نيست.
احسان قاضى زاده هاشــمى در گفت وگو با ايسنا در واكنش به برخى 
اســتنادها و اســتدالل ها براى باقى ماندن برخى مديران همچون تاج 
رئيس فدراســيون فوتبال در پستشــان على رغم وجــود قانون منع 
بكارگيرى بازنشســتگان گفت: اســتناد آقايان هيــچ مبناى حقوقى 
و قانونــى ندارد چون قانون منع بكارگيرى بازنشســتگان تمامى اين 
اســتنادات را نسخ كرده، بدين دليل كه اين قانون جديدتر بوده و هم 
اينكه براســاس بندهاى "چ" و "ر" ماده 89 قانون برنامه ششم قوانين 

مورد ادعاى آن ها نسخ شده است.
اين عضو فراكســيون جوانان مجلس توضيــح داد: آقايان به ماده 60 
قانون جامع ايثارگران اســتناد مى كنند كه تنها كسانى مى توانند از اين 
قانون و همچنين قانون برنامه ششم استفاده كنند كه در سابقه خدمت 
آن ها عنوان بازنشســتگى وجود نداشته باشد، لذا اگر كسى حتى يك 
روز در سابقه خدمتش عنوان بازنشستگى قيد شده باشد مشمول قانون 

منع بكارگيرى بازنشستگان مى شود.
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه « مجلس استدالل هاى مطرح شده 
را نمى پذيرد»، گفت: اين اســتدالل را يك گروه حقوقى با برداشــت 
از قانــون مطرح كرده كه مورد تاييد مجلس و نهادهاى نظارتى يعنى 
سازمان بازرسى و ديوان محاسبات نيست. ما درباره اجراى قانون منع 

بكارگيرى بازنشستگان از بعد حقوقى صحبت مى كنيم.
قاضى زاده هاشــمى تاكيد كرد: اگر هر نهــادى از بودجه عمومى ولو 
يك ريال كمك گرفته باشد، شامل قانون منع بكارگيرى بازنشستگان 
مى شود. ما در بودجه جدولى به نام جدول 17 شامل اسامى ده ها نهاد 
كمك بگير از بودجه داريم كه آن ها هم شامل اين قانون مى شوند مثال 
اگر يك كتابخانه هم از بودجه عمومى كشــور اســتفاده كند در دايره 

شموليت اين قانون قرار مى گيرد.

دشمنان براى ناامنى در ايران و منطقه 
تالش مى كنند

 وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح گفت: ما براى صلح و ثبات 
مردم و منطقه تالش مى كنيم و دشــمنان با دروغ و فريبكارى براى نا 

امنى تالش مى كنند.
به گزارش مهر، امير حاتمى وزير دفاع و پشتيبانى اظهار داشت: افتتاح 
اين مجموعه در اين شــرايط كه دشــمن براى اســتفاده نكردن ما از 
منابع مان تالش مى كند، باعث خوشحالى است. ارتش امروز در چشم 
مردم و مســئولين به ويژه مقام معظم رهبــرى،  مجموعه اى عزيز و 

مورد وثوق است.
وى افــزود: قانونگــذار در تدوين قانون ارتــش ويژگى هايى چون 
اسالمى بودن، مردمى بودن، واليى بودن و دفاعى بودن را تعيين كرده 
و امروز ما شاهد تحقق يافتن اين ويژگى ها هستيم. در چشم دوستان 
و دشمنان، ارتش ما ارتشى مقتدر است و كسانى كه در حق مردم ايران 

دوستى مى كنند، ترسى از آن ندارند.  
امير حاتمى خودكفايى، انضباط و ســادگى را از ويژگى هاى ارتش 
برشمرد و گفت: خودكفايى در قانون در حوزه هاى آموزش، تداركات، 
ســازماندهى و تجهيزات نام برده شده است. ارتش و نيروهاى مسلح 
ماموريتى خاص و مهم دارند و آن، حفظ تماميت ارضى كشور است 

كه اين نيازمند سازمانى خودكفا و متحرك است.

ناتوانى اروپا در اجراى تعهدات برجامى قابل 
توجيه نيست

 رئيس شــوراى راهبردى روابط خارجى گفت: اگرچه با توجه به مشكالت 
اروپا، ناتوانى آنها در برابر فشارهاى آمريكا قابل درك است، اما قصور اروپا در 

اجراى تعهدات خود در برجام، قابل توجيه نيست.
به گزارش مهر، ســيدكمال خرازى رئيس شوراى راهبردى روابط خارجى در 
ديدار هيئتى از كارشناسان انديشكده بنياد برتلزمان آلمان به پرسش هاى آنان در 

حوزه هاى منطقه، برجام و روابط ايران و اروپا پاسخ داد.
وى درباره ارزيابى ايران از اجراى تعهدات برجامى اروپا گفت: اگر چه با توجه 
به مشكالت داخلى اروپا، ضعف و ناتوانى اروپا در برابر فشارهاى آمريكا قابل 
درك اســت، اما قصور و ناتوانى اروپا در اجراى تعهدات خود در برجام، قابل 

توجيه و پذيرش نيست و رافع مسئوليت آن ها در قبال برجام نخواهد بود.

تحقيق و تفحص از بانك مركزى در مجلس 
بررسى خواهد شد

 رئيس مجلس شــوراى اسالمى در پاسخ به تذكر نماينده مردم شاهين شهر 
مبنى بر ضرورت بررسى تحقيق و تفحص از بانك مركزى گفت: اين موضوع 

در مجلس پيگيرى خواهد شد.
به گزارش مهر، حســينعلى حاجى دليگانى اظهار داشــت: بنــده در آبان 96

درخواســت تحقيق و تفحص از بانك مركزى را به هيأت رئيسه ارائه كردم كه 
در همان زمان، هيأت رئيسه مجلس آن را جهت بررسى به كميسيون اقتصادى 

ارجاع داد.
وى ادامه داد: عليرغم آنكه كميسيون اقتصادى بايد طى دو هفته اين درخواست 
را بررسى مى كرد، اما بررسى هاى آنان درباره اين مساله 8 ماه طول كشيده و در 

نهايت اين درخواست در تير ماه سال 97 تصويب شد.

تذكر نماينده در مورد انتصاب مديران ناكارآمد
 نماينده مردم مريوان در تذكرى به رئيس جمهور عنوان كرد: انتصاب مديران 
نااليق و ناكارآمد در ســطح ملى، استانى وشهرستانى موجب نارضايتى مردم و 

عدم توسعه كشور شده است.
به گزارش فارس، تذكرات كتبى نمايندگان به مسئوالن اجرايى كشور در نشست 
علنى مجلس توسط على اصغر يوسف نژاد عضو هيأت رئيسه مجلس قرائت شد 

كه اين تذكرات به شرح زير است:
نادر قاضى پور نماينده مردم اروميه به اتفاق 5 نفر ديگر از نمايندگان در تذكرى 
به وزير اقتصاد خواستار پرداخت حقوق معوقه كارگران كشت و صنعت هفت 

تپه شدند. 
نــادر قاضى پور نماينده مردم اروميه به اتفاق 7 نفر ديگر از نمايندگان به رئيس 

جمهور ضرورت حل مشكالت درمانى ايثارگران را متذكر شدند. 
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 وزيــر امور خارجه كشــورمان با تاكيد 
بر اينكه تحريم ها هرگز سياســت را تغيير 
نمى دهد، گفت: ايران نه تنها از تحريم هاى 
آمريكا عبــور مى كند، بلكه پيشــرفت هم 

خواهد كرد.
به گزارش ايسنا، محمد جواد ظريف پس از 
ديدار با جرمى هانت همتاى انگليسى اش در 
تهران در گفت وگو با روزنامه گاردين تاكيد 
كرد كه جمهورى اســالمى ايران نه تنها از 
تحريم ها اعمال شــده از سوى آمريكا عبور 
خواهد كرد، بلكه پيشرفت هم خواهد كرد.

ظريف گفــت: ما به فشــار و مقاومت در 
برابر فشار عادت كرده ايم. تحريم ها همواره 
آســيب زا هســتند و به مردم عادى آسيب 
مى رســانند، اما به ندرت سياست را تغيير 
مى دهند و اين مشكلى است كه تحريم هاى 

آمريكا هميشه با آن مواجه بوده است.
وى افــزود: اين تحريم ها كســى را به ميز 
مذاكره بــر نمى گردانــد. در حقيقت، اين 
تحريم ها عزم آنها را براى مقاومت، مصمم تر 

مى كند.
وزير امورخارجه كشورمان همچنين تصريح 
كرد: به طــور قطع از ايــن تحريم ها عبور 
خواهيم كــرد. ما نه تنها عبور خواهيم كرد، 
بلكه پيشرفت هم خواهيم داشت. ما تالش 
كرده ايم تا تاثيرات اين تحريم ها را بر مردم 
به حداقل برسانيم، اما مردم عادى و اقتصاد 

تحت تاثير قرار خواهند گرفت.
ظريــف در ادامه مصاحبه خــود با گاردين 
گفت كه هرچند اقدامات آمريكا به شــدت 
صادرات را كاهش داده اســت اما اطمينان 
دارد كه صنعت نفــت ايران بازارهاى خود 

را پيدا خواهد كرد.
وى خاطر نشــان كرد: همــواره براى نفت 
بازارهايــى وجود دارد و اين به شــرايط و 
قيمت آن بستگى دارد. من معتقدم كه ايران 

هميشه نفت خواهد فروخت.
رئيس دستگاه ديپلماسى كشورمان همچنين 
ادعــاى مايــك پمپئو، وزير امــور خارجه 
آمريكا را مبنى بر اينكه، اين تحريم ها شامل 
تامين نيازهاى بشردوستانه مانند غذا و دارو 
نمى شود را به چالش كشيد و گفت: آمريكا 
تحريم هــاى مالى عليه ايــران اعمال كرده 
است. وقتى مى خواهيد پول جا به جا كنيد، 
بانك از شــما سوال نمى كند كه آيا اين پول 
براى غذا يا ساير اقالم پرداخت مى شود، به 

همين دليل است كه تحريم ها همواره غذا و 
دارو را هم هدف قرار مى دهند.

ظريف ادامه داد: آمريــكا به تعهدات خود 
عمل نمى كنــد. ما بر ايــن باوريم كه تمام 
تحريم ها غيرقانونى و بر خالف قطعنامه هاى 
شوراى امنيت سازمان ملل است، اما آمريكا 
حتى نسبت به تعهداتى كه خود داده است 

نيز صداقت ندارد.

وى با تاكيد بر اينكه ايران از ســرعت كند 
اتحاديــه اروپا براى كمك به شــركت هاى 
اروپايــى مايل بــه ادامه تجارت بــا ايران، 
مايوس شده است، گفت: چيزى كه اهميت 
دارد اين اســت كه اروپا در اين زمينه تعهد 
سياسى داده اما متاســفانه تاكنون در زمينه 
عملياتى كردن اين تعهدات، خيلى كند رفتار 

كرده است.

ظريف:

 تحريم  كسى را به ميز مذاكره 
برنمى گرداند

 وزير كشــور تاكيد كرد: 24 هزار تن 
اموال  بالتكليف،  تمليكى  اموال  كاالهاى 
بيت المال اســت كه بايــد وزارت امور 
اقتصادى و دارايى به سرعت آن را تعيين 

تكليف كند.
رحمانى  ايرنا، «عبدالرضــا  به گــزارش 
فضلى» در يكصد و بيست و دومين جلسه 
ســتاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
درباره 24 هزار تن كاالهاى اموال تمليكى 
بالتكليف گفت: طبق گزارش اعالم شده 
ارزش ايــن كاالها 23 هزار ميليارد تومان 
است كه بايد به ســرعت تعيين تكليف 

شود.
وى تصريــح كرد: در ايــن زمينه وزارت 
اقتصاد متولى اســت كه بايد پيگيرى كند 
تا اين اموال بيت المال به ســرعت تعيين 

تكليف شود.
وزير كشــور با قدردانى از اعضاى ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز براى ســرعت 
بخشــى در اجراى امور يادآور شد: همه 
اعضاى اين ســتاد با توجه به جلســات 
زمان بندى شده بايد تا پايان سال اقدامات 
دســتگاه خــود را گزارش كننــد و اگر 
گزارش و داليل آنها بــراى اقداماتى كه 
انجام نشده اســت قابل قبول نباشد، بايد 

پاسخگو باشند. 
رحمانى فضلى درباره موضوع ســوخت 
خاطرنشان كرد: باتوجه به مصوبه جلسه 

گذشته ســتاد، برنامه ريزى الزم صورت 
گرفته اســت كه در اين زمينه هم وزارت 
نفت متولى است و هم دستگاه هايى مانند 
ســپاه و نيروى انتظامى كه اقدامات مورد 

نظر را در مناطق مرزى انجام دهند. 
رحمانى فضلى تصريح كرد: دستگاه هايى 
هم كه به نوعى در موضوع ســوخت به 
ويژه بنزين مرتبط هســتند بايد ماموريت 

هاى خود را انجام دهند. 
وى بــا بيان ايــن كه ســوخت يكى از 
كاالهاى اساســى است به افزايش قيمت 
ارز اشاره كرد و گفت: قرار شد هفته آينده 
جلسه مستقلى با تعدادى از دستگاه هاى 
مرتبط با موضوع سوخت گذاشته شود تا 

درباره بنزين تصميمات جديدى بگيريم.
رييس شــوراى امنيت كشــور، مبارزه با 
قاچاق، فســاد، رانت و پولشــويى را در 
فرآيند مبارزه با قاچاق كاال توصيف كرد 
و افزود: اگر بتوانيم مبدا، مقصد و مســير 
كاالها را كنترل كنيــم، مى توانيم در اين 

زمينه موفق باشيم.
كنترل  گفت:  همچنيــن  فضلى  رحمانى 
مبدا، مقصد و مســير كاال صرفا به معناى 
كنترل فيزيكى نيست بلكه كنترل به معناى 
رصد و نظارت بر اين فرآيند اســت كه 
از مسير قانونى خارج نشود، اگر اين امر 
اتفاق بيافتد، قطعا توفيقات بيشــترى در 

مبارزه با قاچاق خواهيم داشت.

24 هزارتن اموال تمليكى بايد 
به سرعت تعيين تكليف شود

ايران هراسى اعتياد 
ديرين نماينده آمريكا 
در سازمان ملل است

 نمايندگى ايران در ســازمان ملل متحد در بيانيه اى 
اتهامات نماينده مستعفى آمريكا عليه ايران را بر اساس 
اطالعات ساختگى دانسته و تاكيد كرده است او به ايران 

هراسى اعتياد ديرين دارد.
بــه گزارش خبرگزارى مهر، در اين بيانيه آمده اســت: 
بار ديگر نماينده آمريكا امروز، با اســتفاده از اطالعات 
ساختگى، از نشست مربوط به خاورميانه شوراى امنيت 

براى ايراد اتهامات بى اســاس عليه ايران سوء استفاده 
كرد.

اين بيانيه مى افزايد: نماينده آمريكا با توسل به اطالعات 
جعلى و گمراه كننده دريافتــى از گروهك مجاهدين 
خلق (سازمان تروريستى شناخته شده كه مسئول كشتار 
بيش از 17 هزار ايرانى و بســيارى از عراقى ها بوده و 
آمريكا با خارج كردن آن از ليست گروههاى تروريستى، 
به اعضايش در خاك خود پناه داده اســت) ايران را به 

اتهام بى پايه انجام اقدامات تروريستى متهم كرد.
در بيانيه نمايندگى ايران در ســازمان ملل متحد اضافه 
شده اســت: نماينده آمريكا همچنين به آنچه كه آن را 
حمله تحت حمايت ايران به كنسولگرى عراق در بصره 

خواند نيز اشاره كرد كه باز هم ادعايى بى اساس بود.

اين بيانيه تاكيد كرده اســت: ايران هراسى اعتياد ديرين 
نماينده دائم آمريكا و سرپوش گذاشتن بر جنايات رژيم 
اسرائيل عليه فلســطينيان و نيز حمايت هاى بى چون و 
چراى آمريكا از اين جنايات، مأموريت اصلى وى است. 
نمايندگى ايران در ســازمان ملــل متحد تصريح كرده 
اســت: برخالف همه تالش هايش در انتشار اطالعات 
ساختگى، او پيشاپيش در فريب دادن مخاطبان و انجام 

ماموريت خود ناكام مانده است.
نيكى هيلى نماينده پيشين آمريكا در سازمان ملل متحد 
در نشست شوراى امنيت كه با موضوع فلسطين برگزار 
شد، گزارش نيكالى مالدينف هماهنگ كننده سازمان 
ملل در امور صلــح خاورميانه را منصفانه ندانســت، 

اتهاماتى را به ايران نسبت داد.
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براى شناسايى كودكان معلول نيازمند 
ايجاد يك بانك اطالعاتى هستيم 

 براى شناسايى و ساماندهى كودكان معلول در كشور نيازمند ايجاد يك بانك اطالعاتى 
هستيم. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: تحقق سالمت، سرلوحه هر دولت است و 
همه بايد در جهت ارتقاى سرمايه اجتماعى تالش كنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان, 
محمد شريعتمدارى اظهار كرد: در كشور ما  توجه به ريشه اعتقادى ايجاب مى كند همه افراد 
جامعه براى آسايش زندگى فردى و اجتماعى يكديكر تالش و كوشش كنند.شريعتمدارى 
گفت: دولت ها در يك رويكرد تصور مى كنند كه مى توانند تمام مشكالت پيش روى مردم 
را حل كنند، اما در مقابل يك تفكر ديگر وجود دارد كه دولت ها مى توانند تسهيل گر باشند 

و تالش كنند از تمام نهاد ها براى رسيدن به اهداف خود كمك گيرند.

اجراى اقدامات جديد براى خوشايندسازى سربازى
 رييس اداره سرمايه انسانى ســرباز ستادكل نيروهاى مسلح از رونمايى از سامانه 
سرباز ماهر خبر داد.موسى كمالى در گفت وگو با ايسنا، درباره اين سامانه گفت: سامانه 
ســرباز ماهر با هدف مكانيزه كردن طرح جامع مهرت آموزى كاركنان وظيفه، طراحى 
و اجرا شده كه بر اساس آن در سه دوره قبل، حين و پس از خدمت فعاليت مى كند.

رييس اداره ســرمايه انسانى سرباز ستادكل نيروهاى مســلح رونمايى از اين سامانه 
را در بهبود خدمت ســربازى و خوشايندســازى آن موثر دانســت و گفت: ستادكل 
نيروهاى مسلح همواره از هر طرح و ايده اى كه سبب ارتقاء كيفيت خدمت سربازى 
و خوشــايند شدن آن شود اســتقبال خواهد كرد، البته اين ايده ها نبايد خللى به بنيه 

دفاعى كشور وارد كند.

برخى مردان به دليل نپرداختن 10 سكه در زندان 
هستند

مديرعامل ستاد ديه كشور گفت: برخى از زندانيان مرد فقط بابت 10 سكه يا كمتر از 
آن در زندان گرفتار شده اند.

به گزارش ايرنا، سيداســدا... جواليى گفت: تعهدات غيرقابل پرداخت مصداق 
بارز ولنگارى اســت و اين واقعيتى اســت كه درباره مهريه هاى سنگين صدق 

مى كند.
وى گفت: هزينه سنگين نگهدارى از اين زندانيان كه برخى از آنها فقط بابت 10سكه 
يا كمتر در زندان گرفتار شده اند نه به نفع نظام است و نه منفعتى جز سلب آزادى يك 

انسان براى شخص طلبكار يا شكات خصوصى دارد.

تاثير مثبت سوابق تحصيلى در كنكور
 سرپرست معاونت آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش 
معتقد است اعمال تاثير مثبت سوابق تحصيلى در كنكور به جاى تاثير 

قطعى، با روح قانون سنجش و پذيرش همخوان نيست.
به گزارش مهر، پس از مطرح شدن اعمال تاثير مثبت سوابق تحصيلى 
در كنكور 98 و به دنبالش مصوبه جديد شــوراى سنجش و آموزش 
كه حذف تاثير قطعى و اعمال تاثير مثبت ســوابق تحصيلى در كنكور 
سال 98، آنچه مدنظر آموزش و پرورش بود بار ديگر به تعويق افتاد. 
هر چند در حال حاضر 85 درصد كد رشته هاى دانشگاهى بر اساس 
سوابق تحصيلى پذيرش مى شود اما موضوع درباره رقابت بر سر 15تا 
20 درصد د رشته هايى است كه هر سال رقابت اصلى كنكور سر آنها 
صورت مى گيرد و اعمال تاثير مثبت سوابق تحصيلى تاثير زيادى بر 
آن خواهد گذاشــت. شب گذشته در برنامه تيتر امشب شبكه خبر به 
همين موضوع پرداخته شــد و عبدالرسول عمادى سرپرست معاونت 
وزارت آموزش و پرورش و رئيس مركز سنجش آموزش و پرورش 

در اين خصوص توضيحاتى ارائه كرد.
وى گفــت: قانون مصوب ســال 1392 مجلس تحــت عنوان قانون 
سنجش و پذيرش دانشجو هم قانون حذف كنكور نيست. اين قانون 
همانطور كه از نامش پيداست، قانونى است كه قرار بود نظام سنجش 
و پذيرش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى را تغيير دهد نه به اين 

معنا كه كنكور مطلقا حذف شود.
وى ادامه داد: اين قانون از 2 راه تالش كرد تا تأثيرات كنكور را كم كند 
نه اينكه كنكور مطلقا حذف كند. يك راه اين است كه در واقع بسيارى 
از رشته محل ها و صندلى هاى دانشگاهى از كنكور آزاد شود و پذيرش 
دانشجو بر مبناى ســوابق تحصيلى يعنى نمرات امتحان نهايى باشد.
همچنين قانون مشــخص كرده بود كه تا 5 سال آينده بعد از تصويب 
قانون، يعنى از ســال 92، 85 درصد ظرفيت دانشگاه ها از كنكور آزاد 

شود و بر مبناى سوابق تحصيلى پذيرش كنند.
عمــادى گفت: در حــال حاضر اين عدد بر مبناى گزارش ســازمان 
سنجش آموزش كشور تحقق پيدا كرده است اما اين ظرفيت ها عموما 

خيلى هم پر متقاضى نيستند.

سمپادى ها از رشته هاى مهارتى استقبال 
نكردند

 رئيــس مركز ملــى پرورش 
اســتعدادهاى درخشان و دانش 
به  اشــاره  با  جــوان  پژوهــان 
در  مهارتى  رشته هاى  راه اندازى 
مدارس ســمپاد و عدم استقبال 
باال از سوى دانش آموزان گفت: 
اين يك كار نو اســت كه براى 
اولين بار انجام شــده است؛ بايد 
ايــن كار را آرام و بــا مطالعات 

تكميلى پيش ببريم.
فاطمه مهاجرانى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه مدارس تيزهوشان 
و اســتعدادهاى درخشان تا پيش از اين وارد رشته هاى مهارتى نشده 
بودند و تنها در رشته هاى علوم پايه دانش آموز تربيت مى كردند اظهار 

كرد:  امسال براى اولين بار  سمپاد مهارتى را داير كرديم.
وى افزود: رشــته گرافيك براى دختران و رشته شبكه براى پسران در 

استان البرز راه اندازى شده است.
رئيس مركز ملى پرورش استعدادهاى درخشان و دانش پژوهان جوان 
درباره ميزان استقبال از رشته هاى مهارتى در مدارس تيزهوشان گفت: 
اين يك كار نو است كه براى اولين بار انجام شده است. بايد اين كار 
را آرام و با مطالعات تكميلى پيش ببريم و با توجه به عقبه اى كه وجود 
دارد گام هاى كوچك برداريم. ما بررســى هاى الزم را انجام مى دهيم 

و با توجه به نتايج حاصله طرح را اصالح كرده و توسعه مى دهيم.
مهاجرانى ادامه داد: البته اســتقبال از رشته هاى مهارتى در ابتداى امر 
چندان باال نبود و به علت نگرش هايى كه به رشته ها وجود دارد دور 
از ذهن نبود. تالش مى كنيم اشــكاالت موجود را رفع و اين سياست 

را بدرستى پيش ببريم.
وى همچنيــن از اجراى طرحــى تحت عنوان «خانــه علوم پايه» 
خبــر داد و گفــت: اين طرح را بــراى تقويت علــوم پايه و رفع 
نيــاز دانش آموزان عالقه منــد به علوم پايه تدويــن كرديم و بنا 
داريم تفاهم نامه اى با چند دانشــگاه از جمله شهيد بهشتى و عالمه 
طباطبايى منعقد كنيم و از بســترهاى الزم براى توسعه ظرفيت هاى 

علوم پايه استفاده كنيم.
رئيس مركز ملى پرورش استعدادهاى درخشان و دانش پژوهان جوان 
ادامــه داد: عالوه بر اين، المپيادهــاى جديدى مانند جغرافيا را نيز به 

منظور تقويت رشته علوم انسانى در دست انجام داريم.

ســپهر غرب: قوانين حقوقى حلقه گمشده حمايت از حافظان محيط 
زيست

 قانون هم باشه همينه كه هست!!
اعتماد: صبر ايران حدى دارد

 صبرمون رو دارن لبريز مى كنن!!
ايران:پولشويى داريم يا نداريم

 مساله اين است!!
كيهان: آقاى ظريف شما مرتكب چند جرم شديد؟

 اينم كشوندنش دادگاه؟
هگمتانه: 60 درصد حجم آب سد اكباتان همدان خالى است

 اين همه بارون كجا مى ره!!
سيمره: دانايى و آگاهى را گم كرده ايم

 يهو بگو عقلمون رو از دست داديم!!
نقد حال: حريم شيشه اى

 بدون شرح!!
ايران: روحانى: نفتمان را خواهيم فروخت

 خريدار داره؟
جام جم: پرايد كارخانه 32 ميليون مى شود

 رايگان هم بدين گرونه!!
اطالعات: شمار دانشجويان ارشد و دكترا از خط قرمز عبور كرد

 براى تعداد دانشجو خط قرمز گذاشتن مگه؟!!
جمهورى اسالمى: وقتى قانون هدف خود را قربانى مى كند

 اينم از قانون!!
كيهان: در برابر آمريكا سر فرو نخواهيم آورد

  بدون شرح!!
همه چيز را فداى اهداف سياسى كنند

 امان از دست سياست!!
اطالعات: كاالهاى اساسى را در هر شرايطى تامين مى كنيم

 با چه قيمتى مهمه!!
ايران: قيمت خودرو در انتظار رأي روحاني 

 ايشااله كه راى به نفع مردم باشه!!

اجراي بيش از 110 عنوان برنامه هفته بسيج 
در كبودراهنگ 

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: همزمان با هفته بسيج بيش از 110
عنوان برنامه در پايگاه هاي مقاومت، حوزه هاي بسيج، سپاه ناحيه و... در 

كبودراهنگ برگزار مي شود.
فرمانده سپاه ناحيه كبودراهنگ در نشست با خبرنگاران با بيان پيام روز 
شــمار هفته بسيج گفت: هم زمان با هفته بسيج تمام پايگاه هاي بسيج 
حوزه هاي مقاومت، حلقات صالحين برنامه فرهنگي، هنري، اجتماعي 
و... خواهند داشت كه اجراي بيش از 110 عنوان برنامه فرهنگي هنري 

خدماتي از شاخص ترين اين برنامه ها خواهد بود.
محمود بداغي با اشــاره به دستاوردهاي چهلمين سال پيروزي انقالب 
اسالمي گفت: با توجه به نزديكى به سالروز چهلمين پيروزي انقالب 
اســالمي در هفته بسيج بيان دســتاوردهاي 40 ساله انقالب اسالمي و 
دستاوردي 40 ساله بسيج از شاخص ترين برنامه هاي هفته بسيج خواهد 

بود.
بداغي برگزاري مجمع بسيج شهرستان و بررسي مسائل و آسيب هاي 
مختلف شهرستان را از ديگر برنامه هاي شاخص اين هفته در شهرستان  
عنوان كرد و ادامه داد:  برگزارى نشســت هاى روشــنگرى ، ديدار با 
خانواده هاى معظم شهدا و ايثارگران، ديدار با امام جمعه براي تجديد 
بيعت و غبارروبي گلزار شــهدا همزمان با سراسر شهرستان، برگزاري 
يادواره هاي شــهدا بخشــي از اين برنامه ها در هفته بسيج كبودراهنگ 

خواهد بود.
فرمانده ســپاه ناحيه كبودراهنگ، بهره بــرداري از پروژه هاي عمراني 
محروميت زدايي، اعزام گروه هاي جهادي از پزشــكان، مهندسان و... به 
مناطق محروم، برگزاري نشست هاى ســبك زندگي براي خواهران، 
برگزاري مســابقات ورزشــي و فرهنگي، برگزاري يادواره شــهداي 
شاخص گل تپه را از ديگر برنامه هاي اجرايي در هفته بسيج در شهرستان 
خواند و اظهار داشــت ،از مهمترين اين برنامه هــا مي توان به اعزام 7

كاروان 308 از دانش آمــوزان دختر بــه مناطق جنگي جنوب با عنوان 
راهيان نور و حضور مقتدرانه بسيجيان و تجمع گردان هاي عاشورا، امام 
حسين، بسيجيان، اقشار مختلف جامعه پزشكان، مهندسان، كشاورزان، 
دانشــجويان، دانش آموزان، بانوان، كارگران، فرهنگيــان و... در 5 آذر 
همزمان با سالروز تشكيل بســيج به فرمان بنيان گذار انقالب اسالمي، 
برپايي نمايشگاه هاي مختلف فرهنگي هنري از ديگر برنامه هاي شاخص 

هفته بسيج كبودراهنگ خواهد بود.

پدر خواستگار سارق از آب درآمد
 فرمانده انتظامى شهرستان همدان، از دستگيرى مردى خبر داد كه با 
وعده خواستگارى براى پسرش وارد خانه ها شده و اقدام به سرقت مى 
كرد.جمشيد باقرى بيان كرد: پس از بروز چند فقره سرقت طال و اموال 
با ارزش، مالباختگان نســبت به سرقت اموال توسط خواستگار قالبى 
اقدام به تنظيم شكايت كردند.وى افزود: سارق با شناسايى خانواده هاى 
داراى دختر به اصطالح دم بخت، به بهانه خواستگارى براى پسر خود 
وارد منزل آنها شده و فرند خود را كارمند با حقوق باال معرفى مى كرد.
فرمانــده انتظامــى شهرســتان همــدان اظهــار داشــت: متهــم پــس از 
چنــد نوبــت رفــت و آمــد بــه منــزل خانــواده دختــر و جلــب نظــر 
و اعتمــاد آن هــا، در فرصتــى مناســب اقــدام بــه ســرقت امــوال بــا 

ارزش آنهــا مــى كــرد.

آينده علم در خطر است
 رئيس جهاد دانشــگاهى با انتقاد از تهيه پايان نامه هاى دانشــجويى در بازار، گفت: 
شــوراى عالى انقالب فرهنگى مصوبه اى را براى برخــورد با آن ها تنظيم كرده بود، اما 
اتفاقى در اين زمينه رخ نداد. بايد شــوراى عالى انقالب فرهنگى در اين زمينه بازبينى 
انجام دهد و مجلس شوراى اسالمى نيز به اين مساله توجه داشته باشد. اين موضوع به 
كســانى كه كار شايسته  انجام مى دهند ضربه وارد مى كند و بر همين اساس بايد به اين 

موضوع توجه شود، زيرا با اين شرايط آينده علم ايران در خطر است.
به گزارش ايســنا، حميدرضا طيبى اظهار كرد: جهاد دانشگاهى يكى از عوامل پيشرفت 
جامعه را توسعه فرهنگى و توسعه علمى مى داند. ما به عنوان يكى از مولدهاى انقالب 
اسالمى مى خواستيم اين الگوسازى را انجام دهيم. جهاد دانشگاهى يكى از اقداماتى كه 
انجام داده پرداختن به چاپ كتاب و صنعت نشــر بوده، زيرا ما نياز داشتيم دانسته هاى 
استادان به صورت مكتوب منتشر شود و محققان نيز تحقيقات خود را به صورت مستند 

منتشر كنند. ابتدا كار را با انتشارات جهاد دانشگاهى شروع كرديم.

روند بهبود زخم در روز سريعتر از شب است
 محققان دريافتند ساعت زيســتى از طريق كنترل عملكرد سلول ها موجب تسريع 

ترميم زخم ها در طول روز مى شود.
به گزارش فرارو، پيش از اين تصور مى شد ساعت زيستى بدن تنها توسط هيپوتاالموس 
در مغز كنترل مى شــود اما اكنون محققان دريافتند تمام ســلول هاى بدن توانايى درك 
ساعت زيستى را دارند.محققان به منظور درك نحوه واكنش نوعى از سلول هاى پوستى 
موســوم به فيبروبالست كه وظيفه واكنش اوليه نسبت به زخم ها را بر عهده دارند، اين 
ســلول ها را در ظروف آزمايشــگاهى كشت كردند.به منظور بررسى اثر شب و روز بر 
عملكرد فيبروبالست ها محققان ظروف حاوى اين سلول هاى كشت شده را در شرايط 
شــبيه سازى شده شب و روز قرار دادند و در سطح سلول ها شكافى را ايجاد كردند تا 
زخم را شبيه سازى كنند.در نتيجه مشخص شد زخم ايجاد شده در طول شب كندتر از 
زخم ايجاد شــده در طول روز بهبود مى يابد. همچنين مشخص شد سرعت بهبود اين 

زخم ها با ميزان پروتئين اكتين در زمان ايجاد آن ها رابطه مستقيم دارد.

بيمارى قلبى روزى 300 جان مى گيرد
 شــيوه زندگى و تغذيه نادرست، باعث شــده كه ايرانى ها حدود 10 سال زودتر از 
متوسط جهانى سن ابتال، به بيمارى هاى قلبى عروقى مبتال شوند و روزانه 300 نفر در 

ايران جان خود را بر اثر ابتال به اين بيماى ها از دست بدهند.
به گزارش ايرنا، بر اســاس گــزارش هاى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــكى، ايران ركــورددار باالترين آمار مرگ ناشــى از بيمــارى هاى قلبى و 
عروقى (روزانه 300 نفر) در دنيا اســت و 39 درصد مرگ ها در ايران ناشى از 

است. عروقى  و  قلبى  هاى  بيمارى 
در مجموع بيمارى هاى قلبى و عروقى رتبه نخست علت مرگ و مير در جهان را به خود 
اختصاص داده است و بيشتر مردم دنيا هر ساله بيشتر از هر عامل ديگرى جان خود را 
به علت اين بيمارى ها از دســت مى دهند؛ به طورى كه 17,5 ميليون نفر در جهان در 
سال 2012 به علت بيمارى هاى قلبى و عروقى فوت كردند و اين بيمارى ها 31 درصد 

از كل موارد مرگ و ميرها را شامل مى شود.

 پنــج هزار و 400 محــل حادثه خيز در 
جاده ها وجود دارد. اين جمله اى تكرارى 
است كه بارها از زبان پليس و ساير مسئوالن 
شــنيده شــده اما گويا هيچ گوش شنوايى 
نيست، نقاط حادثه خيز سرجايشان هستند و 
اين مردمانند كه در اين نقاط جان مى بازند.

جاده هاى نا ايمن همچون فرشته مرگ، در 
انتظار گرفتن جان كســانى هستند كه هيچ 
نقشى در اتفاقات ناگوار جاده اى ندارند يا 
با داشــتن حداقل تقصير، بزرگترين تقاص 
را پــس مى دهند. بايد مقصــران اصلى به 
خود آمده و بداننــد تا چه ميزان در گرفتن 
جان انســان ها همراهى كرده اند و مقصر 
هســتند. مهندسان و مشــاوران ساخت راه 
ها و جاده ها، كجايند كه اكنون پاسخگوى 
خانواده هايى باشند كه عزيزانشان به راحتى 
در جاده هاى نا ايمنى كه آن ها دو دســتى 
با وجود تمام نواقص تحويل داده اند، جان 

باخته اند.
براى اين جاده ها؛ مردم عادى و مســئول، 
غنى و فقير، پرايد نشــين و بنز نشين فرقى 
نمى كند، هر كه در مسيرش قرار گيرد را در 

خود فرو مى برد.
شايد شــنيدن داستان جاده هاى مرگ براى 
همه خفناك باشد اما تنها شنيدنش ترسناك 
اســت، براى ما از شــنيدن ها گذشته و از 
فيلم هاى ترسناك ســينما خارج شده و به 

واقعيت پيوسته است.
همواره گفته مى شــود ســه عامل انسانى، 
خوردو و جاده در بروز تصادفات جاده اى 
موثر اســت و كاهش هر يك از اين علت 
ها منجر به كاهش ميــزان مرگ و ميرهاى 
جاده اى مى شــود. اگر خودرو ايمن شود 
و خطاهاى انســانى نيز كاهش يابد اما راه 
همچنان ناايمن باشد، چگونه مى توان، توقع 
داشــت كه تعداد كشــته هاى جاده اى نيز 

كاهش يابد.
در ايــن مورد مى توان به حادثه اخير، مرگ 
«ســيد تقى نوربخش، رئيس سازمان تامين 
اجتماعى و معاون وى اشاره كرد، سرنشينان 
خودروى تويوتا لندكروز، خودرويى كه از 
نظر فنى و بدنه قوى اســت، جان سالم به 
در نبردنــد، اين در حالى اســت كه روزانه 
خودروهاى مختلفى از اين مســير كه يكى 

از نقاط حادثه خير است، عبور مى كنند.
همه مــى دانيم بايد جاده ها ايمن شــوند، 
خودروسازان استانداردها را رعايت كنند و 
خطاهاى انسانى نيز به حداقل برسد اما اين 

«بايدها» را چه كسى بايد اجرا كند.
بر اســاس گزارش سازمان جهانى بهداشت 
ساالنه بيش از 25 ميليون نفر در تصادفات 
رانندگى در سراســر جهان جان خود را از 
دســت مى دهند، از ســوى ديگر گفته مى 
شود تصادفات جاده اى نهمين عامل مرگ 
و مير در جهان است و بيشترين مرگ و مير 
ناشى از تصادفات در كشورهاى كم درآمد 

صورت مى گيرد.
به گزارش ايرنا، با توجه به اين آمارها، ميزان 
خسارات جانى ناشى از تصادفات رانندگى 
در ايران را مى توان يك فاجعه دانست چرا 
كه در طول هفت سال و 11ماه دفاع مقدس 
188هزار و 15 رزمنده به شهادت رسيدند و 
اگر اين آمار را به آمار 17 هزار شهيد ترور 
و ديگر شــهداى هسته  اى و مدافع حرم نيز 
اضافه كنيم، باز به شمار قربانيات تصادفات 

جاده اى يك دهه اخير نمى رسد.
جاده هاى كشور روزانه جان حدود 43 نفر 
را مــى گيرد و 900 نفر را مصدوم مى كند. 
در حالى شــاهد 43 نفر كشــته به صورت 

روزانه آن هم به دليل تصادفات جاده اى در 
كشور هستيم كه 94 درصد از حمل و نقل 
كشــور به صورت زمينى و جاده اى انجام 

مى شود.
هر چند ميزان جانباختگان جاده اى نسبت 
به سال هاى گذشته به رغم افزايش خودرو 
كاهش يافته اســت امــا همچنان خودرو و 

جاده در ايران قربانى مى گيرد.
در سال 84 ساالنه 27 هزار نفر درجاده هاى 
كشــور بر اثر حوادث رانندگى كشــته مى 
شدند، اين رقم در ســال گذشته به حدود 
16 هزار نفر رســيد البته در سال 84 حدود 
7,5 ميليون خودرو در كشور تردد مى كرد و 

اكنون اين آمار سه برابر شده است.
بر اساس آمار سازمان پزشكى قانونى در ايام 
نوروز 10سال گذشــته 11هزار و 870 نفر 
در حوادث رانندگى جان خود را از دســت 
دادند. در اين سال ها (1387 تا 1396) آمار 
تلفات تصادفات نوروز هر ســال با ســير 
نزولى نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده 

است.
گذشــته  10ســال  در 
بيشــترين آمــار تلفات 
حــوادث رانندگــى در 
ايــام نــوروز مربوط به 
ســال 1387 بــا هزار و 
535 كشته و كمترين آن 
با  سال 1396  به  مربوط 

874 كشته است.
پارســال بيــش از يك 
ميليــون و 700 هــزار 
خودرو سوارى و وسايل 
اتوبوس  و  سنگين  نقليه 
در كشــور توليد شــد. 
ميزان توليد انواع خودرو 
ســوارى در پنــج ماهه 
482 نيز  امسال  نخست 

هزار و 700 دســتگاه بود. در اين مدت 23
هزار و 900 دستگاه وانت، يك هزار و 884

دســتگاه اتوبوس و مينى بوس، پنج هزار و 
502 دســتگاه كاميون كشنده، 109 دستگاه 
كمباين و پنج هزار و 907 دســتگاه تراكتور 

در كشور توليد شد.
  انسان مهمترين عامل تصادفات 

جاده اى
حسين اشــترى، فرمانده نيروى انتظامى در 
مورد حوادث جــاده هاى بارها تاكيد كرده 
اســت: بر اســاس آمار جهانى، هر ســال 
كشــته هاى تصادفات كاهــش مى يابد اما 
عوامل متعــددى در بروز اين حوادث موثر 
است. ســه عامل در بروز تصادفات و جان 
باختــن در جاده ها موثر اســت؛ اول، عامل 

انســانى (رعايت نكردن مقررات رانندگى 
و آمادگى هــاى راننــدگان)، دوم، عوامــل 
زيرســاختى و جاده ها. حدود 5400 نقطه 
حادثه خيز در كشور داريم و سوم استاندارد 

نبودن خودروها.
وى اضافــه كرد: اين تعداد نقاط حادثه خيز 
را به مسئوالن مربوطه اعالم كرديم و قبول 
كردند البته طى 8 ســال گذشته، بيش از 3

هزار نقطه كاهش يافته است و حدود 3 هزار 
نقطه در جاده  هاى اصلى و بيش از دو هزار 

نقطه در جاده هاى فرعى است.
فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اســالمى 
همچنين گفته است: خطاى انسانى بيشترين 
عامــل تصادفات رانندگى اســت، صنعت 
خودرو و امنيت جاده ها نيز از ديگر عواملى 
است كه در وقوع تصادفات رانندگى نقش 
دارند و بايد تمام دســتگاه هاى ذى صالح 
دست به دست هم بدهند تا همه اين عوامل 

بهبود يابد.
 بهبود راهها بودجه ندارد

حميدى،  محمدحســين 
رئيس پليــس راه راهور 
گفت  در  انتظامى  نيروى 
و گو با خبرنگار انتظامى 
ايرنا در مورد حادثه اخير 
جان باختن رئيس سازمان 
تامين اجتماعى و معاونش 
در ســفر كارى به استان 
اين  در  گفت:  گلســتان، 
محدوده كه منجر به كشته 
شدن رئيس سازمان تامين 
بريدگى  شــد،  اجتماعى 
هــاى زيادى از گذشــته 
وجود داشت كه به عنوان 
اســتاندارد  برگردان  دور 

نيست.
پليــس  افــزود:  وى 
بارها اعــالم كرد كه ايــن دوربرگردان ها، 
غيراستاندارد است و در واقع بريدگى است 
نه دوربرگــردان، چرا كه ايجاد دوربرگردان 
ضرورت و شرايط خاص خود را دارد، رفع 
نواقص اين محدوده به بهانه كمبود بودجه 
به حال خود رها شد در حالى كه اين مساله 
در شوراى ترافيك و كميسيون ايمنى استان 
گلستان نيز مطرح شد اما كسى توجه نكرد.

حميــدى گفت: افرادى بســيارى در اين 
مســيرها كشــته مى شــوند در حالى كه 
بايد تعــداد اين بريدگى هــا كاهش يايد 
و آن هايــى كــه قابليت تبديل شــدن به 
اســتاندارد،  صورت  به  دارد  دوربرگردان 
به دور برگردان تبديل شــود تا خودرو با 

ايمنى دور بزند.

 مگر فرد مشهورى تصادف كند
رئيس پليس راه راهور نيروى انتظامى ادامه 
داد: تا زمانى كه فرد مســئول شناخته شده 
اى جان خود را از دســت نمى داد كسى به 
مشكالت جاده اى توجه نمى كرد در حالى 
كه سال گذشــته 10 نفر به دليل وجود اين 
بريدگى ها كشته شــدند، 24 نقطه در اين 
محل ها اســت كه ايمن و استاندارد نيست، 
شركت ساخت ســازمان راهدارى، اين به 
اصطالح بزرگراه را ساخته با همان نواقص 
تحويل داده است. در سال 96، حدود 149

نفر در اين محدوده مجروح شديد و 10 نفر 
كشته شدند در سال 97نيز 91 نفر در 7 ماه 
گذشــته مجروح با حراحات شديد و 8 نفر 

كشته شدند.
حميدى تاكيد كرد: بارها در مورد وجود اين 
بريدگى ها مكاتبه شد و به مسئوالن استانى 
خطرات اين نواقص گوشزد شد، مسئوالن 

قضايى در جريان اين مكاتبات هستند.
وى اضافه كرد: شــركت ساخت وزارت 
راه اين آزادراه را ناقص ساخته و تحويل 
داده اســت اما بدتــر از آن، اينكه در آن 
زمان ســازمان راهدارى با وجود نواقص 
موجود آن را تحويل گرفته اســت و طى 
اين ســال ها بدون هزينه و اعتبار خاصى 
نواقص برطرف نشده است و عمده ترين 
حوادث در آن نقاط اتفاق مى افتد است 
در حالى كه رفع اين نواقص در اولويت 
اســت و بــا كم تريــن هزينــه و اعتبار 

برطرف مى شود.
حميــدى اضافه كرد: در زمان ســاخت راه 
ها، نظر پليس بــه هيچ عنوان دريافت نمى 
شــود وقتى پروژه ساخت راه ها به اتمام و 
به مرحله بهره بردارى مى رســد و با وجود 
نواقصى كــه وجود دارد، با فشــار پليس، 
برخى نواقص برطرف مى شــود، مهندسان 
و مشاورانى كه ادعا مى كنند مهندس پروژه 
هستند بايد وجدان كارى خود را باال ببرند و 

با ايمان كار كنند.
وى افــزود: در برخى مواقــع در تصادفات 
راننده و مردم مقصر نيستند به عنوان مثال در 
حادثه اخير رئيس سازمان تامين اجتماعى، 
راننده لنكروز چاره اى جز دور زدن نداشته 
اســت اگر به اين خودرو برخورد نمى كرد 
به خودروى ديگرى برخورد مى كرد، راننده 
در مســير جاده اى حركت مى كرد هر چند 
بايد بيشــتر توجه مى كرد، اما در اين مسير 
بايد از هوشــيارى بسيارى برخوردار باشيم 
كه بتوانيم تمام بريدگى ها را با سالمت طى 
كنيــم در اين زمينه خطاى انســانى حداقل 
ترين دليل و راه بزرگترين عامل اين حادثه 

بوده است.

زير ساختهاي جاده اي ضعيف است

جاده هايى كه جان مى گيرند

بيشترين  انسانى  خطاى 
رانندگى  تصادفات  عامل 
اســت، صنعت خودرو و 
امنيت جاده ها نيز از ديگر 
عواملى است كه در وقوع 
نقش  رانندگى  تصادفات 
دارند و بايد تمام دستگاه 
هاى ذى صالح دست به 
همه  تا  بدهند  هم  دست 

اين عوامل بهبود يابد
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وزارت كشاورزى بايد پاسخگوى گرانى ميوه باشد 
نه فروشندگان

 در حالى كه در هفته هاى اخير قيمت ميوه روندى افزايشى داشته، رييس اتاق اصناف 
ايران معتقد اســت كه در اين زمينه وزارت جهاد كشاورزى بايد پاسخگو باشد. به گفته 

وى، گرانى ميوه ارتباطى به اصناف و فروشندگان ندارد.
به گزارش ايســنا، قيمت ميوه در ماه هاى اخير روند افزايشــى داشته و يكى از بيشترين 
ميزان افزايش قيمت ها را در ميان ديگر محصوالت بازار، از آن خود كرده است؛ چرا كه 
براساس آمارى كه از متوسط قيمت خرده فروشى برخى از مواد خوراكى در هفته منتهى 
به 25 آبان ماه امسال از سوى بانك مركزى منتشر شده، سبد ميوه هاى تازه 68/3 درصد 

نسبت به هفته مشابه سال گذشته گران تر شده است و افزايش 1.8 درصدى و 9 درصدى 
اين ســبد غذايى در هفته قبل از اين بررسى و هفته مشــابه ماه قبل از آن (مهر ماه) نيز 

نشان دهنده ادامه دار بودن روند افزايش قيمت ها است.
در ايــن رابطه رييس اتاق اصناف ايران در پاســخ به اين كه چــرا قيمت ميوه روند 
افزايشــى دارد و بازار اين محصول با نوســانات قيمتى در ســال جارى مواجه بوده 
اســت، به ايســنا گفت: در زمينه ميوه وزارت جهاد كشــاورزى بايد پاسخ دهد كه 
افزايــش قيمت به چــه دليلى اتفاق مى افتــد چرا كه آن چــه در ميادين ميوه عرضه 
مى شــود، براساس قيمت هاى اعالم شده بوده و مشــكل خاصى در اين زمينه وجود 

ندارد.

على فاضلى بيان كرد: البته نمى توان گفت كه در بازار ميوه سوءاستفاده و اجحافى صورت 
نمى گيرد اما گران شدن ميوه ربطى به واحدهاى صنفى عرضه كننده اين محصول ندارد و 

عوامل آن را بايد در جاى ديگرى جستجو كرد.
در شــرايط كنونى كه قيمت ميوه در بازار به صورت متناوب رو به افزايش بوده اســت، 
وزارت جهاد كشاورزى و ديگر مسئوالن تنظيم بازار اين محصول بايد درباره چرايى اين 

وضعيت پاسخگو باشند و راهكارى براى تنظيم بازار و كنترل قيمت ها بينديشند.
افزايش بى رويه قيمت  ميوه موجب كاهش قدرت خريد مردم و كاهش تقاضا براى خريد 
اين محصوالت مى شــود كه نهايتا زيان توليدكنندگان و فروشندگان اين محصول را نيز 

به دنبال خواهد داشت.

بازار

تبلت ها هم مشمول رجيسترى مى شوند؟

 با اجرايى شــدن طرح رجيســترى براى تمامى برندهاى تلفن 
همــراه، با توجه به هدف اجراى ايــن طرح و جلوگيرى از واردات 
قاچاق اين تجهيزات، ســاير تجهيزات سيم كارت خور هم در نوبت 
مشــموليت رجيســترى بودند، اما به نظر مى رســد به دليل برخى 
مالحظات، هنوز تبلت ها و ســاير تجهيزات سيم كارت خور مشمول 

رجيسترى نشده اند.
بــا اجراى طرح رجيســترى (ثبت شناســه گوشــى هاى همراه) و 
مشــمول شــدن تمامى برندهاى گوشــى از ابتداى ارديبهشت ماه، 
صرفا گوشى هايى كه از مبادى قانونى وارد كشور شده اند، در شبكه 

اپراتورى كشور فعال خواهند شد. 
ــى  ــات راديوي ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظي ــالم س ــق اع طب
درراســتاى اجــراى آخريــن مرحلــه طــرح احــراز اصالــت 
ــى هايى  ــى گوش ــترى) تمام ــيم كارت (رجيس ــزات داراى س تجهي
كــه پيامــك مبنــى بــر غيرقانونــى بــودن گوشــى دريافــت كردنــد، 
31 روز مهلــت اســتفاده داشــتند و پــس از آن از شــبكه ســرويس 

ــت. ــد گرف نخواهن
بــا توجه بــه هدف اجراى رجيســترى بــراى تمامــى تجهيزات 
ســيم كارت خور، مقرر بود پس از گوشى هاى موبايل نوبت به ساير 
دســتگاه ها برسد. پيش از اين كارگروه طرح رجيسترى، اعالم كرده 
بــود اين طرح براى مودم ها، دانگل هــا و روترها در حال هماهنگى 
است كه به زودى اجرا مى شــود و محمدجواد آذرى جهرمى، وزير 
ارتباطــات و فناورى اطالعات هم از اجرايى شــدن اين طرح براى 
مودم ها و مسيرياب هاى ســيم كارت خور كه عمدتا وارداتى هستند، 

خبر داده بود.
ــن  ــات در آخري ــاورى اطالع ــات و فن ــر ارتباط ــاون وزي ــا مع ام
اظهارنظرهــا دربــاره اجــراى طــرح رجيســترى بــه ايســنا گفــت: در 
اجــراى طــرح رجيســترى، وزارت ارتباطــات و فنــاورى اطالعــات 
مســئوليت كميتــه راهبــردى ايــن طــرح را به عهــده دارد كــه در دو 
فــاز ســاماندهى گوشــى هاى تلفــن همــراه و ســاماندهى تبلت هــا 

اجرايــى شــده اســت.
حســين فالح جوشــقانى هم چنين بيان كرد: توجه بيش تر ما به فاز 
نخســت اين طرح بود كه براى جلوگيرى از قاچاق گوشــى تلفن 
همراه اجرا شــد، البته وزارت ارتباطات بــراى اجراى مرحله دوم 
رجيســترى كه مربوط به تبلت ها مى شــود، آمادگى كامل در حوزه 
فنى دارد امــا مالحظاتى در حوزه بازار وجود دارد كه اجراى آن را 

تعويق انداخته است.
 زمان بندى برندهاى مشمول طرح رجيسترى

اما در حالى كه پس از تعويق چندباره ى اجراى رجيسترى، صحبت ها 
درباره ى اجرايى شــدن اين طرح بار ديگر از مهرماه ســال گذشته 
بر ســر زبان ها افتاد، با فراهم شــدن امكانات فنى و اطالع رسانى به 
كاربران، باالخره نخستين فاز رجيسترى از تاريخ 14 آذرسال گذشته 

با برند اپل آغاز شد.
ــورى، از  ــالم رگوالت ــق اع ــترى، طب ــاز رجيس ــن ف ــس از اولي پ
هشــت برنــد، موتــوروال، گــوگل و بلك بــرى مشــمول رجيســترى 
شــدند و در مرحلــه ى بعــدى نيــز از 28 بهمــن 96 برنــد ال جــى 
ــا و  ــاى نوكي ــفندماه، برنده ــد. از 19 اس ــرح ش ــن ط ــمول اي مش
هــوآوى مشــمول رجيســترى شــدند و در آخريــن مرحلــه ى 
رجيســترى در ســال 1396 نيــز از 26 اســفند 96 برندهــاى 
ــن  ــن طــرح شــدند. آخري ــو و شــيائومى مشــمول اي ســونى، تكن
ــد  ــود كــه برن ــاز رجيســترى هــم 31 فرورديــن ســال جــارى ب ف

ــدند. ــترى ش ــمول رجيس ــا مش ــاير برنده ــونگ و س سامس
بنابراين اگرچه مقرر بود پس از اجراى رجيسترى براى گوشى هاى 
تلفــن همراه، ســاير تجهيزات ســيم كارت خور از جملــه تبلت ها 
و مودم ها و مســيرياب هايى كه از سيم كارت  اســتفاده مى كنند، نيز 
مشمول طرح رجيسترى شوند، اما به نظر مى رسد به دليل مالحظاتى 
در بازار كه رگوالتورى اشــاره كرده، هنوز اين مرحله آغاز نشــده 

است.

چند نرخى بودن ارز آسيب زا است
 يك فعال معدنى معتقد است كه چند نرخى بودن ارز، اختصاص 
ارز دولتى به كاالهاى اساسى، لزوم عرضه ارز حاصل از صادرات در 
ســامانه نيما با قيمت پايين تر از نرخ ارز آزاد و صدور بخشنامه هاى 
متعدد از ســوى وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله مهمترين 

مشكالت توليدكنندگان داخلى است.
محمــد احراميان مهمتريــن راهكار حمايت از توليــد داخل را عدم 
دخالت دولت در اقتصاد عنوان كرد و گفت: در قانون اساسى اقتصاد 
شامل سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى است. در حال حاضر همه 
شركت ها در بخش دولتى و تعاونى زيان ده شده اند و بخش خصوصى 

15 تا 25 درصد اقتصاد كشور را در اختيار دارد.
وى با اشــاره به مشكالت ناشــى از نوســانات نرخ ارز در ماه هاى 
گذشــته، ادامه داد: دولت بايد يارانه ارزى پرداخت كند؛ يعنى دولت 
ارز صادراتــى را گران تر از ارزى كه به واردات اختصاص مى دهد، از 
صادركنندگان بخرد تا صادرات رونق پيدا كند و ارزآورى بيشتر شود.
او به ايسنا گفت: در اين فرآيند دولت مى تواند با گذشت زمان قيمت 

ارز را كاهش دهد و بازار ارز را كنترل كند.
احراميان همچنين اختصاص ارز 4200 تومانى به كاالهاى اساسى را 
اشتباه دانست و عنوان كرد: وقتى كاالى اساسى ارزان تهيه مى شود و 
نرخ ارز نيز باال اســت، برخى افراد اقدام به صادرات كاالهاى اساسى 

مى كنند.
وى پيشــنهاد كرد كه به جاى ارزان نگه داشتن كاالهاى اساسى، براى 
آن ها كوپن در نظر گرفته شــود تا افراد بدون داشــتن كوپن، قادر به 
تهيه اين محصوالت نباشند. در آن صورت زمينه سودجويى عده اى و 
صادرات كاالهاى اساسى يارانه اى به خارج از كشور، از ميان خواهد 

رفت.

62 طرح اقتصاد مقاومتى 
در همدان راه اندازى شد

 مســئول بســيج ســازندگى ســپاه انصارالحســين(ع) اســتان 
همــدان گفــت: 62 طــرح اقتصــاد مقاومتــى نيمــه نخســت امســال 

ــده اســت. ــدازى ش ــازندگى راه ان ــيج س ــت بس ــا حماي ب
ــدازى ايــن تعــداد طــرح  ــراى راه  ان ــان كــرد: ب شــهرام صادقــى بي
ــال تســهيالت  ــارد ري ــع تبديلــى 12 ميلي اقتصــاد مقاومتــى و صناي

پرداخــت شــده اســت.
وى حداقــل تســهيالت پرداختــى را 100 ميليــون ريــال عنــوان كــرد 
ــاى كار  ــراى 150 جوي ــا ب ــن طرح ه ــا گفــت: اجــراى اي ــه ايرن و ب

اشــتغال ايجــاد كــرده اســت.
مســئول بســيج ســازندگى ســپاه همــدان عرصه هــاى مــورد 
ــور  ــان، زنب ــرورش آبزي ــامل پ ــازندگى را ش ــيج س ــت بس حماي
عســل، ماكيــان، دام ســبك و ســنگين، پــرورش طيــور، توليــد قــارچ 

ــمرد. ــى برش ــان داروي ــت گياه و كش
صادقــى گفــت: همچنيــن صنايــع تبديلــى نظيــر واحدهــاى بســته 
بنــدى، ميــوه خشــك كنــى، عــرق گيــرى و اســانس گيــرى مــورد 

حمايــت قــرار گرفتنــد.
ــه هــم اينــك 96 ــق بررســى هاى صــورت گرفت ــه داد: طب وى ادام

درصــد طــرح هــاى مــورد حمايــت بســيج ســازندگى فعال هســتند 
و چهــار درصــد مابقــى مربــوط بــه مشــاغل فصلــى نظيــر پــرورش 
ــا  ــت آنه ــال فعالي ــرد س ــه در فصــل س ــور اســت ك ــان و زنب آبزي

ــود. ــل مى ش تعطي

افزايش 8 درصدى توليد عسل در همدان

 مديــر جهادكشــاورزى شهرســتان همــدان از پايــان سرشــمارى 
ــر داد. ــاى زنبورعســل خب كلنى ه

ــاى  ــمارى كلنى ه ــات سرش ــرد: عملي ــالم ك ــى اع ــين فضل حس
زنبورعســل توســط كارشناســان جهادكشــاورزى از 15 مهرمــاه آغاز 
ــرح  ــراى ط ــدف از اج ــه داشــت و ه ــان ادام ــان آب ــا پاي ــد و ت ش
ــه منظــور ايجــاد  ــد و شــاغالن بخــش ب ــزان تولي ــه مي ــتيابى ب دس

ــت درآمدزاســت. ــن صنع ــعه اي ــراى توس ــاختهاى الزم ب زيرس
ــد  ــزان تولي ــاره مي ــه درب ــدان در ادام ــاورزى هم ــر جهادكش مدي
ــده 17 ــل آم ــمارى به عم ــق سرش ــت: طب ــنا گف ــه ايس ــل، ب عس

ــدان  ــتان هم ــطح شهرس ــل در س ــى زنبورعس ــزار و 500 كلن ه
ــود دارد. وج

ــادآور  ــر داد و ي ــل خب ــد عس ــدى تولي ــش 8 درص وى از افزاي
شــد: بــا توجــه بــه شــرايط مســاعدى كــه امســال وجــود داشــت، 
ــد  ــا 8 درص ــا ب ــن كلنى ه ــده از اي ــتحصال ش ــل اس ــزان عس مي
ــرم  ــزار كيلوگ ــم 196 ه ــه رق ــل ب ــال قب ــه س ــش نســبت ب افزاي

رســيد.
ــور  ــه ط ــر ب ــدود 400 نف ــر ح ــال حاض ــه داد: در ح ــى ادام فضل
ــل  ــته بندى عس ــرورش و بس ــوزه پ ــتقيم در ح ــتقيم و غيرمس مس

فعاليــت مى كننــد.

https://telegram.me/bazarehamedan
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 اكنون براى غذاى روزانه از ســنگدان 
و جگر مرغ و ســويا اســتفاده مى كنيم، در 
حالى كه مــزه هيچكدام را نمى پســنديم. 
اين صحبت هاى خانمى است كه به همراه 
دخترش در بازار مرغ قدم مى زند و گرانى 
چاره اى برايش باقى نگذاشــته و مجبور به 
خريد ســنگدان و جگر مرغ و ســويا بوده 
و مي گفــت: براى دوام آوردن در شــرايط 
موجــود چاره اى جز اســتفاده از اين اقالم 

نداريم.
مردى هم كه به همراه همســرش به بازار 
آمده بود، مي گفت: در گذشته براى مصرف 
ماهيانــه، 3 عدد مرغ مى خريدم اما در حال 
حاضر يــك مرغ خريده و بــراى مصرف 

روزانه از سويا استفاده مى كنيم.
دختــر جوانى كه براى خريد مرغ به بازار 
مراجعــه آمده و از قيمت ها شــوكه بود، 
بيــان كرد: براى اولين بار اســت كه براى 
خريــد مرغ آمده ام اما تصور اين ميزان از 
گران بودن اجناس را نداشتم، با پولى كه 
همراه داشــتم فقط دو عدد مرغ خريدم، 
اميدوارم مســئوالن فكرى بــراى ما طبقه 

بكنند. جامعه  متوسط 
دانشــجويى كه براى خريد مرغ به راســته 
مرغ فروشى هاى شهر آمده بود هم مي گفت: 
بــه بازار آمدم تا به قيمــت كمترى مرغ را 
خريدارى كنم امــا حتى اينجا هم قيمت ها 
باال است و ترجيح مى دهم شكم خود را با 

يك بسته سنگدان مرغ سير كنم.
زنى هم كه به همراه همسر و دو فرزندش 
در بازار بودند، مي گفت: همســرم كارمند 
و خودم هم خانه دار هســتم، با توجه به 
گرانى موجود و كم بودن حقوق همسرم 
توانايــى رفــع نيازهاى اساســى زندگى 
را هم نداريم، فرزندان ما در ســن رشــد 
هســتند و بايــد بهترين تغذيه را داشــته 
باشــند اما در حال حاضر ماهى يك بار تا 

دوبار مرغ مى خورند.
پيرمردى كه با شــاگرد مغازه مرغ فروشــى 
چك و چانــه مى زد، هم به ايســنا گفت: 
زمانى نــه تنها براى خانــواده خودم بلكه 

براى تمام اقوامــم حداقل يك عدد مرغ را 
مى خريدم اما اكنون هر دو هفته، همان يك 
عدد را فقط براى خانــواده خود مى  خرم، 
خدا خودش كمك كند تا شرمنده خانواده ام 

نشوم.
خانم باردارى هم به ايسنا عنوان كرد: هر ماه 
دو عدد مرغ خريدارى مى كردم اما در حال 
حاضر يا يك عدد مى خرم يا نمى خرم چرا 
كه همسرم شغل آزاد دارد و به اندازه كافى 

فشار را تحمل مى كند.
وى ادامه داد: بيشــتر غذاهايم را با ســويا 
درســت مى كنم، با توجه بــه اينكه باردارم 
و اين ماده برايم مضر اســت، خودم كمتر 
مى خورم اما در نهايت چاره اى جز مدارا و 

استفاده از سويا نداريم.
پيرمردى كه كارمند بازنشســته آموزش و 

پرورش بوده اســت نيز بيــان كرد: بزرگ 
فاميل هستم و در ماه حداقل دوبار ميهمانى 

دارم، با شرايط و قيمت هاى موجود مجبور 
به قرض گرفتن و خريد نســيه شده ام، 30 
ســال خدمت كردم تا دوران پيــرى را با 
عزت سپرى كنم اما در حال حاضر حتى از 

خانواده خود نيز خجالت مى كشم.
زن جوانى كه به نســبت ســايرين خريد 
خوبى كرده بود، اظهار كرد: به نظرم قدرت 
خريد مردم، با توجه به قيمت ها حتى نسبت 
به 6 ماه اول سال هم كاهش يافته، مردم بايد 
حداقل هفته اى دو وعــده در رژيم غذايى 
خود از گوشــت و مرغ اســتفاده كنند اما 
متأسفانه بيشــتر شاهد خريد سنگدان بودم 

تا مرغ.
معلم دبســتانى نيز بيان مى كنــد: با توجه 
به شــغلم با افراد زيــادى از جمله خانواده 
شــاگردانم در ارتبــاط هســتم، همگى از 
قيمت ها ناراضى بوده و قدرت خريدشــان 
كاهش يافته است، بعضى از شاگردانم هر 6 

ماه يكبار مرغ مصرف مى كنند.
يكى از فروشــندگان مــرغ در بازار گاليه 
مي كرد: بــه چه علت و با چه حســاب و 
كتابى، قيمــت مرغ در يــك روز افزايش 
مى يابد، من و امثال من كاســب بوده و از 
قديــم در اين محل نان حــالل درآورده و 
رضايت مردم را كســب كرده ايم اما اكنون 
از همــان مردم خجالت مى كشــيم چرا كه 
نمى توانيــم ارزان تر از قيمت تعيين شــده، 

مرغ را بفروشيم.
فروشــنده ديگرى مي گفت: قيمت مرغ در 
تهــران تعيين مى شــود و توليدكنندگان و 
فروشــندگان در افزايش و يا كاهش قيمت 
آن نقشــى ندارند، مردم از ما انتظار دارند 
كه ارزان تر به آنها فروخته و تخفيف دهيم 
در صورتى كــه اين كار از توانايى ما خارج 

است.
مهــدى نجفيان، مديــر اداره تنظيم بازار و 
بازرگانى ســازمان جهادكشــاورزى استان 
همدان خواســتار كاهش قيمت مرغ شده 
اســت و بيان كرد: از شركت پشتيبانى امور 
دام خواسته شــده قيمت را كاهش دهد و 

مانند قبل عرضه كند.

جايگزينى «سويا، سنگدان و جگر» 
به جاى مرغ

 مهرماه امســال قدرت وام مسكن 120
ميليــون تومانى بــراى خريد يــك واحد 
مسكونى 60 مترى متناسب با ميانگين قيمت 

شهر همدان به 50 درصد كاهش پيدا كرد.
به گزارش ايســنا، تســهيالت 120 ميليون 
تومانى هم اكنون تنهــا 50 درصد از قيمت 
يك واحد مســكونى 60 مترى بر اســاس 
قيمت مسكن در محله هاي متوسط به پايين 
شهر همدان را پوشش مى دهد. تيرماه امسال 
اين رقم حــدوداً 65 درصد بود كه با توجه 
به افزايش ميانگين قيمت مسكن در همدان 
به 5 ميليــون و 600 هــزار تومان، قدرت 
پوشش دهى تسهيالت نيز كاهش پيدا كرد. 
در اين بين ركود بازار مسكن به دليل پايين 
بودن توان خريد متقاضيان تشــديد شده و 
برخى معتقدند بايد رقم تســهيالت خريد 
افزايش پيــدا كند اما بعضى ديگر مى گويند 
اگر قرار باشد سقف تسهيالت باال برود بايد 

به بخش توليد مسكن اختصاص پيدا كند و 
در آن صورت با افزايش عرضه، بازار متعادل 

مى شود.
برخى معتقدند باال بردن رقم تسهيالت خريد، 
تنها به نفع ســفته بازان و ســوداگران است و 
هرچقدر به متقاضيان تسهيالت پرداخت شود 
اثر خود را در افزايش قيمت مســكن نشــان 
مى دهد. از ســوى ديگــر افزايش 40 ميليون 
تومانى وام خريد مســكن حتى در صورت 
تحقــق نيز تاثيرى در افزايــش قدرت خريد 
با توجه به رشــد حدوداً 65 درصدى قيمت 
مسكن در همدان نخواهد داشت. البته در حال 
حاضر به نظر مى رسد سيستم بانكى، برنامه اى 

براى افزايش سقف تسهيالت ندارد.
بعضى كارشناســان مى گويند اگــر با ارايه 
بسته هاى تشويقى، تسهيالت و معافيت هاى 
مالياتى به حوزه  توليد مســكن كمك شود، 
بــازار راه خود را پيدا مى كند و نهايتاً قيمت 

مســكن متعادل مى شــود. اما موضوع اين 
اســت كه با توجه به كاهش بودجه دولت، 
سيستم بانكى منابع جديدى براى اختصاص 
بــه هيچ يك از دو حوزه خريد و ســاخت 
مسكن ندارد. به دنبال افزايش قيمت مسكن، 
عباس آخوندى  وزير سابق راه و شهرسازى 
پيشنهاد افزايش سقف تســهيالت از 120

بــه 160 ميليون تومــان را ارايه كرد اما اين 
پيشــنهاد هنوز مورد موافقت بانك مركزى 
قــرار نگرفته اســت. افزايــش 20 ميليون 
تومانى تسهيالت از محل صندوق پس انداز 
مسكن يكم نيز در هاله اى از ابهام قرار دارد. 
هم چنين در حوزه ســاخت بنا بر اظهارات 
انبوه سازان، تســهيالت و مشوق هاى فعلى 
نمى تواند بخش خصوصــى را براى توليد 

مسكن ترغيب كند.
مدتى پيش، ابوالقاسم رحيمى اناركى مدير 
عامل بانك مســكن گفته بود قرار اســت 

متناســب با افزايش قيمت مسكن، بخشى 
از شــكاف ايجاد شــده بين قدرت خريد 
متقاضيان و قيمت مسكن در قالب «افزايش 
سهم تســهيالت» جبران شــود كه در اين 
مرحله هم پيشنهاداتى به بانك مركزى ارايه 
شده است كه در حال طى مراحل كارشناسى 
است. يكى از اين پيشنهادات افزايش سقف 
تسهيالت خريد مسكن با استفاده از اوراق 
حق تقدم تا سقف فعلى تسهيالت پرداختى 
از محل صنــدوق پس انداز مســكن يكم 
است؛ به اين معنا كه تسهيالت خريد مسكن 
با اســتفاده از اوراق حق تقدم از سقف 60
ميليون تومــان به 80 ميليــون تومان براى 

متقاضيان انفرادى افزايش يابد.
به  دنبال تغيير وزير راه و شهرسازى، محمد 
اســالمى يكى از اولويت هاى خود را ايجاد 
ســاز و كارى براى توليد دائم مسكن براى 

اقشار پايين دست عنوان كرد.

قدرت وام مسكن به 22 درصد كاهش يافت

كارت دانشجويي حديث آريامنش فرزند جليل به 
شماره ملي 3790362190 رشته روانشناسي دانشگاه 
بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9512328004 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد

امروزه به دليل قطعى آب، 
توليدكنندگان  از  بسيارى 
توليد  خط هــاى  داخلى، 
به  و  كرده  متوقف  را  خود 
ناچار خانه نشين شده اند. 
ديگر  برخــى  همچنين 
هم با زحمــت فراوان در 
توليد  چرخه  گذران  حال 

هستند
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آگهي حصر وراثت
آقاي كيومرث مرادي داراى شــماره شناسنامه  9244 به شرح دادخواست 
كالســه 114/970638ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان يداهللا مرادي به شماره شناسنامه  78 
در تاريــخ 97/08/21 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 1- كيومــرث مرادي فرزند يدا... 
به شــماره شناسنامه 9244 پســر متوفي  2- مهناز مرادي فرزند يدا... به 
شماره شناسنامه 10539 دختر متوفي 3- دختربس فالح فرزند ولي محمد 
به شــماره شناسنامه 724 همســر متوفي 4- اعظم مرادي فرزند يدا... به 
شــماره شناســنامه 4010109696 دختر متوفي 5- مهرداد مرادي فرزند 
يدا... به شــماره شناسنامه 11716 پســر متوفي 6- مهنوش مرادي فرزند 
يدا... به شماره شناســنامه 13620 دختر متوفي 7- مرضيه مرادي فرزند 
يدا... به شماره شناسنامه 948 دختر متوفي 8- فرامرز مرادي فرزند يدا... 
به شماره شناسنامه 3973 پســر متوفي 9- راضيه مرادي فرزند يدا... به 
شماره شناســنامه 4884 دختر متوفي. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
 (م الف 548)

رئيس شعبه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت
آقاي محمد طاهري داراى شــماره شناسنامه  2311 به شرح دادخواست كالسه 
114/970621ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان خوش قدم بلندي به شماره شناسنامه  1219 در تاريخ 93/1/23 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه 
منحصر اســت به: 1-حاجي آقا طاهري فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 
2080 پسر متوفي 2-عزيز طاهري فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 2081 
پســر متوفي 3-حميد طاهري فرزند محمدعلي به شــماره شناسنامه 2932 
پســر متوفي 4-محمد طاهري فرزند محمدعلي به شــماره شناسنامه 2361 
پســر متوفي 5-حسن طاهري فرزند محمدعلي به شــماره شناسنامه 2606 
پسر متوفي 6-اصغر طاهري فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 2607 پسر 
متوفي 7-مجيد طاهري فرزند محمدعلي به شــماره شناســنامه 9536 پسر 
متوفي 8-شــهناز طاهري فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 2360 دختر 
متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

(م الف 541)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت
خانم زهرا اكبري داراى شــماره شناســنامه  2440 به شرح دادخواست 
كالســه 805/97ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان گوهر كرباليي اسد دستجردي به شماره 
شناسنامه  32 در تاريخ 91/11/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
اكبري فرزند  به: 1-محمد  منحصر است  آن متوفى/متوفيه  حين الفوت  ورثه 
علي به شماره شناســنامه4050509083 متولد1346 پسر متوفي 2-حسن 
اكبري فرزند علي به شــماره شناســنامه4050511495 متولد1349 پسر 
متوفي 3-حســين اكبري فرزند علي به شــماره شناسنامه4050515830 
متولــد1354 پســر متوفــي 4-رضــا اكبري فرزنــد علي به شــماره 
شناســنامه4050519062 متولد1358 پســر متوفي 5-زهرا اكبري فرزند 
علي به شماره شناســنامه4050511487 متولد1347 دختر متوفي 6-ربابه 
دختر  متولد1353  شناســنامه4050515822  شماره  به  علي  فرزند  اكبري 
متوفي 7-فاطمه اكبري فرزند علي به شــماره شناســنامه4051823751 
متولد1363 دختر متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت 
مزبــور را در يك نوبت آگهــي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 665)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

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

برابر رأي شماره 97/693  مورخ 97/5/17 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي بهروز اسفندياري 
روشن فرزند يارمحمد به شماره شناسنامه 2535 صادره از اسدآباد در ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي آبي باغ به مســاحت 59550/27 مترمربع در قسمتى از 
پالك 39 اصلي واقع در اراضي روستاي موسي آباد خريداري از مالك رسمي آقاي 
يارمحمد اســفندياري محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 542)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/15

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شــماره 139360326006000983 مورخه 1397/7/30هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي عســگر فراهاني مفرد 
فرزند علي اوسط به شماره شناسنامه 1057 صادره از مالير در ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 80000 مترمربع قسمتي از پالك 59 اصلى واقع در روستاي خان آباد 
بخش دو مالير خريداري از مالك رسمي آقايان خدابخش هوله هوله، علي صفدر سايوند، 
رسول ســايوند، زلفعلي هوله هوله محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 656)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/15

محمدرضا اميني 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهي دعوت عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم)
شــركت تعاوني مســكن مهر 8 بنا به تصميم هيأت تصفيه 
شــركت تعاوني، جلســه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت 
دوم شركت تعاوني مذكور رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
مورخ 1397/9/12 در محل كوي گلســتان، كوچه سپيدار 5، 
ساختمان ســاالر برگزار مي شود بدينوســيله از كليه اعضا 
(صاحبان ســهام) دعوت مي گردد در تاريخ و ساعت مقرر در 
مجمع فوق حضور بهم رسانيده و يا وكالي خود را با توجه به 
ماده 19 آيين نحوه تشكيل مجامع عمومي حداكثر 1 روز قبل 
از تاريخ مجمع عمومي به هيــأت تصفيه تعاوني كتبا معرفي 
نمايند (حضور اعضا الزامي مي باشد) ضمنا كساني كه متقاضي 
كانديد شدن براي تصدي ســمت هاي هيأت تصفيه شركت 
تعاوني مي باشند مي بايســت حداكثر تا تاريخ 1397/9/10 با 
در دست داشتن مدارك الزم و كارت عضويت به هيأت تصفيه 
به آدرس فوق مراجعه و پس از تكميل مراحل ثبت نام رسيد 

دريافت نمايند.
دستورات جلسه: 

1- گزارش عملكرد سال هاي 1395 و 1396
2- تصويب حقوق و مزاياي هيأت تصفيه 

3- تمديد و انتخاب هيأت تصفيه (به مدت 2 سال)

آگهي حصر وراثت
خانم زهرا اكبري داراى شماره شناسنامه  2440 به شرح دادخواست كالسه 
806/97ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان علي اكبري به شماره شناسنامه  1125 در تاريخ 
73/12/5 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-محمد اكبري فرزند علي به شماره 
شناســنامه4050509083 متولد1346 پسر متوفي 2-حسن اكبري فرزند 
علي به شماره شناسنامه4050511495 متولد1349 پسر متوفي 3-حسين 
اكبري فرزند علي به شــماره شناســنامه4050515830 متولد1354 پسر 
متوفــي 4-رضا اكبري فرزند علي به شــماره شناســنامه4050519062 
متولــد1358 پســر متوفي 5-زهــرا اكبــري فرزند علي به شــماره 
شناســنامه4050511487 متولد1347 دختر متوفي 6-ربابه اكبري فرزند 
علي به شماره شناسنامه4050515822 متولد1353 دختر متوفي 7-فاطمه 
اكبري فرزند علي به شماره شناســنامه4051823751 متولد1363 دختر 
متوفي 8- گوهر كربالئي اســد دستجردي فرزند علي به شماره شناسنامه 
32 متولد 1325 همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبــور را در يك نوبت آگهــي 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 666)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

مجموعه ورزشى شهيدمفتح را با ميلياردها 
تومان هزينه متروكه كرده اند

 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى گفت: با 
گذشت ســاليان سال پروژه استخر شــيرجه و شناى مجموعه ورزشى 
شهيد مفتح كه با اهدفى خاص متوقف و عمليات تكميل آن رها شده بود 

با قول وزير ورزش مجدداً در دستور كار قرار خواهد گرفت.
امير خجســته با اشــاره به نتايج ديدارش با وزيــر ورزش اظهار كرد: 
پروژه هــاى عمرانى حــوزه ورزش و جوانــان در همدان به خصوص 
مجموعه ورزشى شــهيد مفتح با قول مساعد وزرات ورزش و جوانان 

در دست اقدام قرار مى گيرد.
وى با انتقاد از متروكه شدن استاديوم شهيد مفتح و توقف سالن استخر 
شيرجه و شناى اين مجموعه در نشست با وزير ورزش و جوانان اظهار 
كرد: با گذشــت 11 سال از سال 86 تاكنون اســتاديوم 15 هزار نفرى 
مفتح در مســير جاده مالير به همدان با حــذف رديف بودجه مصوب 

رها شده است.
نماينــده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى افزود: با 
گذشت ســاليان سال پروژه استخر شــيرجه و شناى مجموعه ورزشى 
شهيدمفتح با اينكه تا 22 درصد پيشرفت پروژه داشته و 5 ميليارد تومان 
هم براى آن هزينه شــده اســت در اقدامى عجيــب و با اهدفى خاص 

متوقف و عمليات تكميل آن رها شده بود كه با قول وزير ورزش مجدداً 
در دستور كار قرار خواهد گرفت.

وى بــا تاكيد بر اينكه تكميل مجموعه هاى ورزشــى به رشــد و 
توســعه ورزش استان كمك خواهد كرد خاطرنشان كرد: ساخت و 
تكميل اين پروژه ورزشــى و تبديل مجموعه ورزشى شهيد مفتح 
به يك مجموعه كامل ورزشــى با توجه به محيط جغرافيايى، عدم 
مشــكل زمين، نزديكى به يكى از ســدهاى همــدان كه مى تواند 
طرح هــاى توســعه اى بســيارى را در آن ايجــاد كننــد در آينده 
مى تواند زمينه برگزارى مســابقات ملى و بيــن المللى در همدان 

كند. فراهم  را 

خبـر خبـر
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پيشخوان

المپياد استعداديابى فوتسال كشور با 
حضور 600 نفر در همدان برگزار مى شود 

 رئيــس هيــأت فوتبــال همــدان هــم  بــا اشــاره بــه اينكــه المپيــاد 
ــزار  اســتعداديابى فوتســال كشــور شــركت 32 اســتان كشــور برگ
ــكار، 50 ــال 512 ورزش ــته فوتس ــت: در رش ــار داش ــود اظه مى ش

ــور  ــتعدادياب حض ــى اس ــى، 18 داور و 4 مرب ــل اجراي ــر عوام نف
خواهنــد داشــت.

عبــاس صوفــى در ايــن نشســت بــا اشــاره بــه ايــن كــه مســابقات 
ــزار  ــتان كشــور برگ ــا شــركت 32 اس ــگان ب ــاد نخب فوتســال المپي
ــكار، 50 ــال 512 ورزش ــته فوتس ــت: در رش ــار داش ــود اظه مى ش
ــور  ــتعدادياب حض ــى اس ــى، 18 داور و 4 مرب ــل اجراي ــر عوام نف

ــد.  دارن
افــزود: تيم هــا در تاريــخ 4 آذر وارد همــدان مى شــوند و 9 آذر 

ــد.  ــان مى رس ــه پاي ــابقات ب مس
ــد فوتســال بســتر  ــه ايــن كــه كارشناســان معتقدن ــا اشــاره ب وى ب
ــن  ــزارى اي ــا برگ ــت: ب ــت گف ــال اس ــتعداديابى فوتب ــد و اس رش
مســابقات اســتعدادهاى فوتبالــى و فوتســالى اســتان و كشــور 

مى شــوند.  شناســايى 
صوفــى عنــوان كــرد: از همــه ظرفيت هــاى شــهر همــدان اســتفاده 

مى كنيــم تــا ايــن مســابقات را بــه شايســتگى ميزبانــى كنيــم. 
ــدان در  ــالت هم ــر در ورزش مح ــزار نف ــرد: 10 ه ــد ك وى تاكي
رشــته هاى مختلفــى از جملــه فوتبــال مشــاركت دارنــد كــه 

مى تواننــد آينــده فوتبــال همــدان را تضميــن كننــد. 

نيمار با ترك بارسلونا مرتكب اشتباه شد
 ســرمربى تيم ملى فوتبال كامرون براين باور اســت كه نيمار با 

ترك بارسلونا مرتكب اشتباه شده است.
نيمار در تابســتان ســال قبل بود كه بعد از چهار ســال حضور در 
بارســلونا تصميم گرفت كه اين تيم را ترك كند و راهى پارى سن 

ژرمن شود.
به  گزارش  ايســنا،كالرنس سيدورف، ســتاره پيشين رئال مادريد و 
ســرمربى كنونى تيم   ملى فوتبال كامرون از اشتباه نيمار در اين باره 

گفت .
گفت :  نيمــار،  دربــاره  اســتعداد بزرگى او  نيمار 

ايــن  در  و  وجود اســت  شــكى  هيچ 
به  نياز  او  امــا  تيــم ندارد  و  بازيكنــان 
كــه  دارد  بــه او كمــك كنند بزرگــى 
به  او  بدرخشــد.  نمى توانند  تا  تنهايــى 
نيمــار نبايد به اين چيزى به دست آورد. 
بارســلونا  را تــرك مى كــرد. ســرعت 

مى توانســت  زيادى او  موفقيت هاى 
دست آورد.با ايــن تيم به 

المپياد استعدادهاى برتر ورزشى در همدان 
برگزار مى شود

 مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان از برگــزارى المپياد 
استعدادهاى برتر ورزشى  در دو رشته تيروكمان و فوتسال  در همدان  

خبر داد.
 رســول منعم نشست خبرى المپياد ورزشــى نخبگان  اظهار داشت: 
وزارت ورزش در راستاى استعداديابى براى حضور موفق در المپيك 
2022 جوانان در  سنگال و پشتوانه سازى در  ورزش كشور اقدام به 
برگزارى المپياد استعدادهاى برتر ورزشى 12 تا 15 سال در دو رشته 

تيروكمان و فوتسال در همدان كرده است.
وى ادامــه داد: اين المپياد از تاريــخ 30 آبان تا 9 آذرماه در 68 مكان 
ورزشــى  برگزار خواهد شــد، گفت: 31 اســتان ميزبان اين رخداد 
ورزشى هستند كه 40 رشته ورزشــى پسران و 28 رشته دختران در 

آن شركت مى كنند.
منعم افزود : اســتان همدان در تالش است با برنامه ريزى مناسب و 
تشــكيل كميته هاى مختلف و بهره گيرى تمامى ظرفيت  به بهترين 

شكل اين ميزبانى را انجام دهد. 
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان خاطر نشــان كرد: در استان 
ستادى تشكيل داديم و كميته هاى مختلف از جمله ارزيابى، شكل داده 
ايم تا ميزبانى از مســابقات تيروكمان و فوتسال كه به همدان واگذار 
شــده به بهترين نحو ممكن صورت پذيرد تا زمينه ياز ميزبانى ها در 

يال هاى بعدى نيز باشد .
وى  گفت: مســابقات رشــته تيراندازى با كمان در رشــته پسران و 
دختران  30 آبان تا پنجم آذرماه با حضور 250 ورزشــكار در سالن 6

هزار نفرى انقالب برگزار خواهد شد.
منعم در ادامه افزود: شــعار اين المپياد ورزش، دوســتى و آينده بهتر 
اســت . وى خاطر نشان كرد: مسابقات فوتســال هم از پنجم تا نهم 
آذرماه با حضور 600 بازيكن و عوامل اجرايى در دو ســالن ورزشى 

امام على(ع) و پورياى برگزار خواهد شد
فدراسيون به ميزبانى هيئت تيراندازى با كمان استان همدان اعتماد دارد 
رئيس هيئت تيراندازى با كمان اســتان همدان  هم در اين نشســت 
گفت: با توجه به ميزبانى  همدان از اردوى تيم ملى و ساير ميزبانى هاى 
كشــورى، فدراسيون به هيئت تيراندازى با كمان استان همدان اعتماد 

دارد و اين ميزبانى بزرگ را نيز به استان همدان داده است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان حميدرضا 
يارى در اين نشســت با اشــاره به برگزارى مسابقات المپياد نخبگان 
ورزشى كشور در رشــته تيراندازى با كمان در همدان اظهار داشت: 
مســابقات المپياد اســتعدادهاى برتر ورزشــى داخل سالن در رشته 
تيرانــدازى با كمان با حضور 245 مربى، سرپرســت و وتيرانداز در 
مســافت 18 متر در رشته هاى ريكرو و كامپوند و در دو بخش آقايان 
و بانوان از يكم تا سوم آذرماه به مدت سه روز در سالن 6 هزار نفرى 

انقالب همدان برگزار مى شود.
وى افزود: هر اســتانى مى تواند در هر رشــته بــا 4 كماندار در اين 
مســابقات حضور يابد و مسابقات به صورت انفرادى و تيمى برگزار 
خواهد شــد. رئيس هيئت تيراندازى با كمان استان همدان با اشاره به 
تالش همدان براى ميزبانى از اين مســابقات گفت: از هفته هاى قبل 
تالش خود را انجام داده ايم تا به بهترين شكل ممكن ميزبان شايسته اى 

در اين مسابقات باشيم.

 خبر خداحافظى قهرمان نامدار همدانى 
از ديار مادرى، اگرچه هيچ واكنشى از سوى 
مديريت دستگاه ورزش در پى نداشت، اما 
اين توقــع را از اســتاندار جديد به وجود 
آورد تا خارج از نوبت به فكر ورزش استان 

باشد.
گويا ورزش هگمتانه اين روزها به شــكلى 
عجيب دچار كشمكش و بحران شده و هر 
اندازه كه متوليان و حاميانشان دم از آرامش 
بزنند و آمار بدهند بايد بپذيريم كه ورزش 

استان روزهاى خوبى را سپرى نمى كند.
حميد اســالمى و وحيد على نجيمى كه در 
بازى هاى پارآســيايى 2018 جاكارتا ســه 
مدال طال براى كاروان ورزشــى كشورمان 
به ارمغان آوردند قصد عزيمت به شــهرى 
ديگــر دارند تا از اين پــس آنها را با لباس 

استان هايى ديگر در مسابقات تماشا كنيم.
خبرى تلخ، اما طبيعى. پيشــتر نيز شــاهد 
دلســردى و گاليه خيلى از ورزشــكاران 
همدانى بوديم و ماجرا وقتى جالب مى شود 
كه رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان استان 
در حمايت از ورزشــكاران خود مى گويد: 
اينكه قهرمانان ما تصميم به رفتن از همدان 
دارند خيلى عجيب نيست و من هم جلودار 
آنها نمى شــوم چراكه خود من هم خســته 
شــده ام و به دنبال اين هســتم تا از سمت 

خود استعفا بدهم.
به گزارش فــارس، ورزش همدان روز به 
روز بيشتر زمينه دلسردى قهرمانان خود را 
فراهم مى كند و حاال بايد شــاهد اين باشيم 
كه يكى از سرمايه هاى ورزش استان همدان 
به نام حميد اســالمى براى هميشه از ديار 

مادرى برود.
پيشتر شاهد چنين اتفاقاتى بوديم. يك روز 
آرزو حكيمى، يك روز آرمين تشــكرى و 
حاال حميد اســالمى. اما چــرا كار به اينجا 

رسيده است؟
ورزشــكاران همدانى در شــرايطى امسال 
در هجدهميــن دوره بازى هاى آســيايى و 
پارآســيايى بــه ميدان رقابت پا گذاشــتند 
افتخارآفرينى،  صورت  در  مى دانســتند  كه 
پاداشــى ناچيز از سوى اداره كل ورزش و 

جوانان همدان دريافت خواهند كرد.
از چند هفته قبل از برگــزارى اين رويداد 
معتبر و با فشــردگى تمرينات تيم هاى ملى 
در رشــته هاى مختلف، شــاهد وعده هايى 

بوديم كه مســووالن ارشد استانى و مديران 
كل ورزش و جوانان استان هاى مختلف به 
ورزشكاران و نمايندگان خود مى دادند تا به 

قول معروف روحيه آنها تقويت شود.
نكتــه جالــب در اين بين، وعــده عجيب 
مديركل ورزش و جوانان استان در نشست 
مطبوعاتى با خبرنگاران بود. رســول منعم 
اعالم كــرده بود كه ورزشــكاران همدانى 
حاضر در بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا 
در صورت كســب مدال طال 100 ميليون 
ريــال، مدال نقره 70 ميليــون ريال و مدال 

برنز 50 ميليون ريال پاداش مى گيرند.
نكته جالب اينجاســت كه استان هاى ديگر 
ارقامى كامال متفــاوت با پاداش همدانى ها 
را براى ورزشــكاران مدال آور خود در نظر 
گرفتند تا بار ديگر شاهد بى توجهى دستگاه 

ورزش همدان به قهرمانان خود باشيم.
فقط در يك فقره، رضا گل محمدى مديركل 
ورزش و جوانان استان تهران و امير غفرانى 
مديركل ورزش و جوانان استان البرز ضمن 
اهداى پــاداش نقدى قبل از ســفر به پنج 
كشتى گير اعزامى خود، براى مدال هاى طال، 
نقره و برنز بازى هاى آسيايى به ترتيب 50، 

30 و 20 ميليون تومان قول پاداش دادند.
نكته جالب تــر اينكه پاداش فوق تنها براى 
رشــته كشتى و پنج كشــتى گير به نام هاى 
حســين نورى، يوســف قادريــان، بهنام 
مصطفى  و  كريمــى  عليرضا  مهــدى زاده، 
حسين خانى، ورزشكاران اهل تهران و البرز 
بود كه هداياى نقدى خود را دريافت و بعد 
از كســب مدال در بازى هاى آسيايى 2018 
(ماننــد كريمى) نيز پاداش هــاى بهترى به 

خود اختصاص دادند.
مســئوالن ورزش و جوانان استان اصفهان 
هم براى ورزشــكاران اصفهانى كه در اين 
مســابقات هر يك از مدال هاى طال، نقره و 
يا برنز را كسب كردند به ترتيب 50 ميليون 
تومان، 30 ميليون تومان و 20 ميليون تومان 

در نظر گرفتند.
همچنيــن قبل از مســابقات طبــق اعالم 
مديركل ورزش و جوانان استان كرمانشاه، 
ورزشــكاران كرمانشاهى كه در رقابت هاى 
آسيايى 2018 بتوانند مدال طال كسب كنند 
300 ميليــون ريال، به مدال آوران نقره 200
ميليون ريــال و به مدال آوران برنز نيز 150

ميليون ريال پاداش اهدا مى شود.

قصه اينجاســت كه مســووالن همدانى در 
مراســم بدرقه هم طبق وعده هايى كه داده 
بودند عمــل نكردند. مديــركل ورزش و 
جوانان استان بارها در مصاحبه هاى مختلف 
با كلمات بازى كرد و قول برگزارى مراسم 
بدرقه براى ورزشــكاران اعزامى را داد، اما 
آنقدر دست روى دست گذاشت تا اردوها 
فشرده شــد و تمام ورزشكاران اعزامى، در 
گيرودار حضور در اردوهاى پايانى تيم هاى 

ملى خود بودند.
بهتر بود حداقل در فقره جاكارتا، مسووالن 
ورزش و جوانان اســتان همــدان كمى از 
روى دســت ديگر استان ها تقلب مى كردند 
و ســليقه به خرج مى دادنــد. مازندرانى ها 
براى ورزشــكاران اعزامى خــود در هتل 
المپيك تهران مراسم بدرقه برگزار كردند و 
كرمانشاهى ها نيز در برج ميالد تهران چنين 

برنامه اى را تدارك ديدند.
اى كاش مسووالن ورزش و جوانان همدان 
به جــاى اينكه هــرروز پُز افزايــش تعداد 
سهميه هاى اعزامى را مى دادند، كمى به فكر 
حمايت از قهرمانان بودنــد تا روز به روز 
شاهد دلســردى قهرمانان و نام آوران استان 

از ديار مادرى خود نباشيم.
نرســيم جايــى كــه حميــد اســالمى اينگونه 
ســخن كنــد: هميشــه بــراى موفقيــت 
ــود از  ــهر خ ــراى ش ــار ب ــب افتخ و كس
ــردم  ــغ نك ــى دري ــالش و تمرين ــچ ت هي
ــم  ــار ه ــك ب ــراى ي ــان ب ــگار آقاي ــا ان ام
بقيــه  ماننــد  نمى خواهنــد  شــده  كــه 
اســتان ها بــا مــا رفتــار كننــد. 40 روز 
اســت كــه از بازى هــاى پارآســيايى 2018 
اســتان ها  همــه  برگشــته ايم،  جاكارتــا 
ــد،  ــل كرده ان ــود تجلي ــكاران خ از ورزش
حتــى بــه ديــدار مقــام معظــم رهبــرى هــم 
رفتيــم امــا انــگار در اســتان مــا مســووالن 
بيخيــال هســتند. حتــى اســتاندارى برخــى 
ــن  ــود زمي ــكاران خ ــه ورزش ــتان ها ب اس
ــا  ــر م ــه فك ــس ب ــا هيچك ــا اينج داده ام
ــوده و نيســت. در شــيراز ورزشــكارانى  نب
كــه در جاكارتــا مقــام نياوردنــد هــم 
ــد  ــزه گرفتن ــان جاي ــون توم ــت ميلي هش
ــه  ــه س ــى ك ــد على نجيم ــن و وحي ــا م ام
مــدال طــال بــراى اســتان خــود بــه ارمغــان 
ــز  ــان در آمارهــاى خــود پ آورديــم و آقاي
ــده ايم. ــل نش ــوز تجلي ــد هن آن را مى دهن

طارمى شانس كسب 
عنوان بهترين بازيكن 
آسيا را از بيرانوند 

گرفت! 
 عليرضا بيرانوند دروازه بان ملى پوش 
پرسپوليس به خاطر محرميت اين تيم از 
نقل و انتقاالت شانس انتخاب به عنوان 
بهترين بازيكن سال آسيا را از دست داده 

است.
به گزارش خبرنگار مهر، نبود نام عليرضا 
بيرانوند در ليســت سه كانديداى نهايى 
بهترين بازيكن سال آســيا كه امروز از 
سوى كنفدراســيون فوتبال آسيا اعالم 
شد، تعجب عالقه مندان به فوتبال را در 
پى داشت چرا كه روز گذشته تعدادى از 
رسانه هاى كشورهاى عربى اعالم كرده 
بودنــد بيرانوند در اين ليســت حضور 
دارد.يكى از خبرنگاران عربستانى علت 
نبود بيرانوند در اين ليســت را افشــا 
كرد و مدعى شــد به خاطر محروميت 
پرســپوليس از پنجره نقل و انتقاالت به 
خاطر مهدى طارمى و فوتبال پاك، اين 
بازيكن شانس انتخاب به عنوان بهترين 
بازيكن سال آسيا را از دست داده است!

اين در شــرايطى است كه از بيرانوند به 
عنوان يكى از شانس هاى اصلى رسيدن 
به اين عنوان ياد مى شد بخصوص اينكه 
ايــن بازيكن هم در تيــم ملى و هم در 
پرســپوليس عملكرد خوبى داشت.سه 
كانديداى كسب عنوان بهترين بازيكن 

سال فوتبال آسيا به اين شرح هستند: 
يوما سوزوكى - كاشيما ژاپن
كنتو ميسائو - كاشيما ژاپن

عبدالكريم حسن - السد قطر

هواداران آلمان خواستار 
بركنارى لوو شدند

 برخى از هــواداران تيم ملى فوتبال 
آلمان در جريان ديدار آلمان مقابل هلند 
با نشــان دادن پالكاردهايى خواســتار 
اخراج ســرمربى تيم ملى كشورشــان 
شــدند.به  گزارش  ايسنا تيم   ملى فوتبال 
آلمان روزهاى خوشى را سپرى نمى كند 
و در ادامه  نتايج ضعيف خود ديشــب 
(دوشــنبه) با وجود ايــن كه 2 بر صفر 
از هلند در ليگ ملت هــاى اروپا پيش 
افتاد با تساوى زمين بازى را ترك كرد. 
پيش از اين ژرمن ها به دسته پايين تر اين 
رقابت ها ســقوط كرده بودند. اين تيم 
همچنين چند ماه قبــل در جام جهانى 
2018 روسيه براى نخستين بار نتوانست 

از مرحله گروهى صعود كند.
با وجــود چنين نتايجى هــواداران اما 
ديشــب، نارضايتى خود را نشان دادند 
و با در دست داشــتن پالكاردهايى كه 
رويشــان نوشته شــده بود "لوو اخراج 

شود" به اين قضيه اشاره كردند.

خانه تكانى در هيأت 
مديره استقالل بعد از 
بازگشت وزير ورزش

 تغييرات گسترده هيأت مديره باشگاه 
اســتقالل با بازگشــت وزير ورزش از 

كشور بلغارستان كليد مى خورد.
قانــون منع به كار گيرى بازنشســتگان 
بيــش از هر جاى ديگــر در ورزش و 
به خصــوص در فوتبال نمود پيدا كرد. 
بازنشستگانى كه در سمت هاى اجرايى 
در فوتبــال حضــور دارنــد مثل همه 
بازنشستگان ديگر ملزم بودند تا تاريخ 
26 آبان با تســليم استعفا، قانون را اجرا 
نماينــد و آنهايى كه در اين راه مقاومت 
مى كنند، بايــد منتظر ورود ســازمان 

بازرسى از تاريخ 16 آذر باشند.
به گزارش مهر،ايــن قانون باعث ايجاد 
تغييراتى در هيأت مديره باشگاه استقالل 
هم مى شود. هيأت مديره اى كه شامل 
4 عضو به نام هاى اكبر ملكى عباســى، 
حسن زمانى، جواد قراب و اميرحسين 

فتحى مى باشد.

استاندار جديد خارج از نوبت به ورزش رسيدگى كند

قهرمانان هگمتانه
 هر روز شاكى تر از ديروز

گفت :  نيمــار،  دربــاره  اســتعداداو  نيمار 
ايــن  در  و  شــكىاســت  هيچ 
به  نياز  او  امــا  وندارد  بازيكنــان 
كــه  دارد  بــه او كمــكبزرگــى 
به  او  بدرخشــد.  نمىتا تنهايــى 
نيمــار نبايدچيزى به دست آورد. 
بارســلونا  تــرك مى كســرعت  را

مى توانســت  زاو  موفقيت هاى 
دست آورد.با ايــن تيم به 
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

بر تو باد همنشينى با اهل ذكر، و [ اين كه ] هرگاه تنها شدى، تا توانستى 
زبانت را به ذكر خداوند عز و جل بجنبان و به خاطر خدا، دوست بدار و به 

خاطر خدا، دشمن بدار.
تاريخ دمشق : ج 13 ص 317 ح 3285

رئيس كميسيون حقوقى شوراى شهر همدان:
دبيرخانه اجالس گردشگرى تداوم ارتباط با 

گردشگران را پيگيرى كند
 رئيس كميســيون حقوقى شــوراى شــهر همدان گفت: دبيرخانه 
اجالس جهانى گردشــگرى تداوم ارتباط با گردشــگران را به عنوان 
سفيران معرفى همدان در كشورهاى ديگر پيگيرى كند.مريم روان بخش 
در خصوص آثار مثبت و مؤثر ميزبانى رويدادهاى بين المللى در همدان 
اظهارداشــت: ميزبانى رويدادهاى بين المللــى در زمينه معرفى و تبليغ 

همدان مؤثر است.
وى تاكيد كرد: اگر اين رويدادها هدفمند و داراى خروجى مشــخص 
باشــد بيشــتر تأثيرگذار خواهد بود.روان بخش با اشــاره به اقدامات 
انجام شــده در راســتاى جذب ســرمايه گذار در برگزارى رويدادهاى 
بين المللى، گفت: رويدادهاى بين المللى زمانى موفقيت آميز خواهد بود 
كه زيربناى مطالعات اقتصادى و مؤلفه هاى آن كامًال شناســايى شــده 

باشد.
رئيس كميســيون حقوقى شوراى شهر همدان افزود: بايد قبل از انجام 
رويداد تمام جوانب آن بررســى و خوراك براى ارائه به ســرمايه گذار 
آماده باشــد چراكه به عقيــده بنده تفاهم نامه كفايــت نمى كند و عقد 
قرارداد در زمان برگزارى برنامه ها با سرمايه گذاران داخلى و خارجى 
مهم تر است.روان بخش در خصوص تأثير گذارى برگزارى رويدادهاى 
بين المللى همدان در ســال 2018 نيز گفت: رويداد بين المللى همدان 
2018 و اجالس جهانى گردشــگرى به خوبى برگزار شــد فقط نكته 
اى كه به صورت پيشــنهاد ارائه مى شود اينكه بعد از تشكيل جلسات و 
نشســت ها و پايان ميزبانى؛ بايد مجموعه اى شكل گيرد كه به صورت 
دائم ارتباط گيرى هاى گردشــگرى، اقتصادى و موارد ديگر را پيگيرى 

كند.

جشنواره تئاتر كودك
 ضرورتى براى ارتقاى فرهنگ عامه

 عضو هيأت انتخاب بخش تئاتر خيابانى با بيان اينكه هنر و به ويژه 
هنــر تئاتر يك ضرورت جدى و مهم براى كودكان و جوانان اســت، 
گفت: جشــنواره بين المللى تئاتر كودكان و نوجوانان در ســال هاى 
متمادى كه برگزار شــد از پيشــرفت خوب و قابل توجهى برخوردار 
بوده و در حوزه تئاتر خيابانى نيز رونق زيادى در ســال هاى گذشــته 

داشته است.
عضو هيأت انتخاب بخش تئاتر خيابانى با بيان اينكه هنر و به ويژه هنر 
تئاتر يك ضرورت جدى و مهم براى  كودكان و جوانان اســت، گفت: 
جشنواره بين المللى تئاتر كودكان و نوجوانان در سال هاى متمادى كه 
برگزار شد از پيشرفت خوب و قابل توجهى برخوردار بوده و در حوزه 

تئاتر خيابانى نيز رونق زيادى در سال هاى گذشته داشته است.
فاتح بادپروا با بيان اينكه تئاتر خيابانى در چند ساله  گذشته به جشنواره 
اضافه شد، افزود: تئاتر خيابانى سال گذشته از كيفيت بااليى برخوردار 
بود اما آثار ارسال شده به دبير خانه در بخش تئاتر خيابانى امسال بسيار 
با كيفيت تر اســت و اميدواريم كه مخاطبان بيشترى را جذب اين هنر 
كند. وى  اضافه كرد: سال گذشته استقبال خوب و قابل توجهى از تئاتر 
خيابانى شد. اين گونه از تئاتر زمانى كه موجب شادى و نشاط مردم به 
ويژه كودكان مى شود به نوعى موجب قوت قلب همه دست اندكاران 

اجراى اين برنامه بزرگ مى شود.
باد پــروا اضافه كرد: پارامترهاى انتخاب آثار تئاتر خيابانى بر اســاس 
فراخوان جشنواره بوده و در انتخاب اين آثار سعى شد با شاخصه هاى 

اصلى كه شعار جشنواره امسال است همخوانى داشته باشد.
وى تصريــح كرد: معيار اصلى  در انتخاب تئاتر خيابانى از نظر كيفى و 
اجرايى مورد بررســى قرار گرفت و سعى شد آثارى كه ارتباط معنايى 

مطلوبى با كودكان برقرار كرده در گزينش آثار مد نظر قرار گيرد.

جشنواره تئاتر كودك
 با رويكرد تحول و جهش 

 جشــنواره بيست و پنجم تئاتر كودك و نوجوان 
بــا رويكرد تحول و جهش كار خــود را آغاز كرد.  
برنامه آيين رسمى افتتاح بيست و پنجمين جشنواره 
تئاتر كودك و نوجوان با پيام وزير فرهنگ و ارشــاد 

اسالمى برگزار شد.
 هنر ضامن پويايى و باروركننده و معرف 

انديشه است
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان 
و رئيس جشنواره بيســت و پنجم تئاتر كودك و 
نوجوان در آيين افتتاحيه جشــنواره اظهار  داشت: 
هنر ضامن پويايى و باروركننده و معرف انديشــه 
است.عليرضا درويش نژاد افزود: جشنواره بيست 
و پنجم تئاتر كــودك و نوجوان با رويكرد تحول 
و جهش كار خــود را آغــاز كرد.درويش نژاد با 
قدردانــى از مردم اصيل، دوســت داشــتنى، زيبا 
صورت و زيبا ســيرت همدان عنــوان كرد: اين 
جشــنواره متعلق به مــردم همدان اســت.وى با 
اداى احتــرام به مدافعان حرم و خانواده هاى آنان 
افزود: هنر اصلى را شهدا به منصه ظهور گذاشتند.

اســتاندار ســابق همدان نيز در مراســم افتتاحيه 
بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجوان اظهار كرد: هــر لقب فرهنگى و هنرى 

شايسته و سزاوار همدان است.
 تالش براى بازگرداندن جشــنواره فيلم 

كودك و نوجوان به همدان
محمدناصر نيكبخت افزود: اميدوارم استاندار جديد 
درباره بازگرداندن جشــنواره فيلم كودك و نوجوان 
به همدان تالش ارزنده داشته باشند.نيكبخت بابيان 
اينكه از دبير جشــنواره و مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان همدان كه خود هنرمند هستند و هنر 
را دوســت دارد تشــكر مى كنم، گفت: از رسانه ها 
براى انعكاس شايســته برنامه هاى فرهنگى و هنرى 

قدردانى مى كنم.
اردشــير صالح پور قائم مقام دبير بيست و پنجمين 
جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان نيز در 
اين مراســم با بيان اينكه ســتاد برگزارى جشنواره، 
هنرمنــدان و خانواده تئاتر كــودك و نوجوان برآن 
شدند تا از استاندار ســابق همدان به عنوان يكى از 
حاميان و پشــتيبانان اين مراسم فرهنگى و هنرى كه 
همــواره حامى فرهنگ و هنر بــود؛ تقدير به عمل 
آورند، گفت: استاندار جديد همدان همچنان كه در 
گذشته حامى اين جشنواره بوده از اين پس نيز يارى 

گر ما خواهد بود.
دبير جشنواره تئاتر كودك و نوجوان نيز بابيان اينكه 
مى خواهم به شعار جشنواره اشاره كنم چراكه بايد به 
هر كودك يادآورى شود كه هر كس در هر موقيعت 
و مقام شايســته احترام اســت، گفت: مراقب باشيم 
فرزندان ما در كنار علوم و فنون هنر را هم بياموزند.

 حق ديدم تئاتــر را براى كودكان جدى 
بگيريم

مريم كاظمى با بيان اينكه بايد حق ديدم تئاتر را براى 
كودكان جدى بگيريم؛ گفت: تئاتر شرايط پيشنهادى 
به وجود مى آورد كه كودكان و نوجوانان مشكالت 

كوچك و در آينده مشكالت بزرگ را حل كنند.
همچنين در مراســم افتتاحيه جشــنواره از فرزندان 
شــهداى مدافع حرم محمدرضا زارع الوانى، شهيد 
احمد شوهانى، شهيد ابراهيم حضرتى، شهيد جواد 
زند، شــهيد مجيد صانعى، شــهيد محمد حســين 
بشيرى، شهيد مجتبى كرمى و شهيد محسن فانوسى 
تجليل شد. بيســت و پنجمين جشنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان از 29 آبان تا 3 آذر در شــهر 

همدان برگزار مى شود.

ناسا گردشگران فضايى را به آسمان مى برد
  مدير ناسا طرحى براى حمل گردشگران فضايى با فضاپيما ارائه 
كرده اســت.به گزارش مهر ، «جيم بريدستاين» مدير ناسا سعى دارد 
سفرهاى فضايى را تجارى ســازى كند.اين سازمان مشغول بررسى 
احتمال حمل افراد در فضاپيماهايى است كه فضانوردان را به ايستگاه 
فضايى بين المللى مى برد. اين درحالى اســت كه روســيه نيز قبال با 
شيوه اى مشابه گردشگران فضايى را به آسمان مى برد.البته اين طرح 
پيشــنهادى است و كميته مشاوره ناســا بايد آن را تاييد كند اما تا به 
حــال كميته هاى زير مجموعه آن را تاييد كرده اند.اين ايده بخشــى 
از پيشنهاد وسيع ترى اســت. به اين ترتيب فضانوردان مى توانند از 
فعاليت هاى خصوصى ايستگاه فضايى بين المللى پشتيبانى كنند و به 

شركتها اجازه مى دهد فضاپيماها را نامگذارى كنند.

موتورسيكلتى كه با پرينتر سه بعدى 
ساخته شد

  يك موتور ســيكلت برقى با پرينتر سه بعدى ساخته شده است. 
تمام بخش هاى اين وسيله نقليه از جمله چرخ هاى آن پرينتى هستند.
به گــزارش مهر ، به تازگــى يك موتور ســيكلت الكتريكى به نام
NERA با كمك پرينتر سه بعدى ساخته شده است.البته اين موتور 
ســيكلت در حقيقت يك نمونه اوليه است.موتورسيكلت مذكور از 
15 قطعه پرينتى ســاخته شده و با يك موتور الكتريكى كار مى كند. 
باترى اين وسيله نقليه در بدنه آن كار گذاشته شده است.همه قسمت 
هاى موتورســيكلت به غير از اجزاى الكتريكى آن از جمله تايرها و 
چارچوب، قسمتى كه چرخ و محور جلوى موتورسيكلت را به بدنه 

وصل مى كند و صندلى، با كمك پرينتر سه بعدى ساخته شده اند.

مديران بنيادهاى علمى 7 كشور 
به ايران مى آيند

 مديران بنيادهاى علمى 7 كشور براى حضور در اجالس منطقه اى 
شــوراى جهانى پژوهش به ايران مى آيند. به گزارش فارس ،اجالس 
ســاليانه منطقه اى آســيا و اقيانوسيه شــوراى جهانى پژوهش براى 
نخستين بار در ايران برگزار مى شود، صندوق حمايت از پژوهشگران 
و فنــاوران معاونت علمى ميزبان اين رويداد اســت. بنابراين مديران 
بنيادهاى علمى عضو اجالس براى شــركت در آن به ايران سفر مى 
كنند.امســال مديران بنيادهاى علمى از 7 كشــور آلمان، چين، ژاپن، 
اندونزى، ســريالنكا، نيوزلند و افريقاى جنوبــى در اجالس حاضر 
هستند. اين اجالس طى دو روز 30 آبان و 1 آذر ماه در تهران برگزار 

مى شود.

جايگزينى سيليكون با هوا در نسل جديد 
تراشه ها

 متخصصان الكترونيك دانشگاه RMIT واقع در استراليا، نوع 
جديدى از ترانزيستورها را طراحى كردند كه به جاى استفاده از 

سيليكون براى انتقال الكترون ها، از تونل هاى هوا در ابعاد نانو بهره 
مى برند.

 به گزارش ايرنا ، فناورى فعلى مورد استفاده براى ساخت 
ترانزيستورها شامل به كارگيرى مواد نيمه رسانا براى انتقال الكترون 

ها است، اما اين فناورى به مرزهاى فيزيكى خود رسيده است و 
اكنون مواد نيمه رساناى مورد استفاده در آن ها مانع جريان الكتريكى 

مى شوند. در نتيجه سرعت انتقال الكترون ها كاهش يافته و دماى 
تجهيزات الكترونيكى افزايش مى يابد. 

احتمال انفجار پرتو گاما دو ستاره در 
نزديكى زمين

 ستاره شناسان به تازگى نشانه هايى از يك منظومه ستاره اى در نزديكى 
زمين پيدا كردند كه ممكن است دو ستاره از آن در آينده منفجر شوند.

به گزارش فارس، انفجار اشــعه گاما يكى از پرانرژى ترين وقايع در 
اعماق كيهان اســت. از آنجايى كه اين انفجار به صورت ناگهانى رخ 
مى دهد معموال براى اين نوع انفجارها هشــدارهايى داده نمى شود اما 
اكنون ستاره شناسان نشانه هايى از يك منظومه ستاره اى بسيار نزديك 

به زمين كه ممكن است هر لحظه منفجر شود، كشف كردند.
براســاس گزارش «نيواطلس»، منابع احتمالــى انفجار پرتوهاى گاما 
مى تواند «ابرنواختر» يك ستاره يا برخورد دو ستاره نوترونى باشد كه 

اغلب بسيار دورتر و در اطراف كهكشان ما رخ مى دهد.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- خانم يايا
■ قد  س2... ... الزانيا- خانم يايا - پيشوني سفيد
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهورا -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.............. پيشوني سفيد- تنگه 

ابوقريب - الزانيا
■بهمن مالير......................... . مغزهاي كوچك 

زنگ زده - پيشوني سفيد

عكس روز

عكس: مصطفي شيرمحمدي كودكان سرپل ذهاب ميهمانان جشنواره امسال

  مراسم بزرگداشت مريم سعادت و بهرام دوست 
قريــن تاثيرگذار عرصه تئاتر كــودك و نوجوان در 
بيست وپنج ســالگى تئاتر كودك و نوجوان برگزار 

مى شود.
 اين دوره از جشــنواره با برگزارى دو بزرگداشت 
براى مريم ســعادت؛ هنرمند نام آشناى عرصه تئاتر 
و ســينماى كودك و نوجوان و بهرام دوست قرين؛ 

هنرمند فعال اين عرصه خاتمه مى يابد.
مريم ســعادت بازيگر مطرح عرصه تئاتر، سينما و 
تلويزيون از دانشــكده هنرهاى دراماتيك ليسانس 
تئاتر عروسكى دريافت كرده است. و از سال 1346

تــا كنون در زمينــه بازيگرى و عروســك گردانى 
فعاليت مى كند.

البته فارغ از فعاليــت هاى تئاتر در آثارى تصويرى 
همچــون «عمليــات مهــد كــودك»، «تــارزن و 
تارزان، «آب پريا»، «كتابفروشــى هدهد»، «مدرســه 
مادربزرگ هــا»، «قصه هاى تابه تــا»، «ماجراى تقى 
جان»، «بازگشــايى مدارس»، «بچه هاى عروسكى»، 

«خونه مادربزرگه» و ... حضور داشته است.
از فعاليت هاى تئاتر مريم ســعادت مى توان به بازى 
در نمايش هايى همچون «تقدير بازان» به كارگردانى 
ســيما تيرانــداز، «خاطــرات و كابوس هــاى يك 
جامه دار از زندگــى و قتل ميرزا تقى خان فراهانى» 
به كارگردانى على رفيعى، كارگردانى و نويسندگى 
نمايش عروســكى «كنسرت حشــرات» و ... اشاره 

كرد.
جديدترين فعاليت اين هنرمند نام آشــنا در عرصه 
تئاتر، صدا پيشــگى در نمايش عروســكى «پســر 

جنگل» به كارگردانى رامين كهن بود كه شهريورماه 
امسال در قالب هفدهمين جشنواره بين المللى تئاتر 
عروسكى در سالن اصلى مجموعه تئاتر شهر روى 

صحنه رفت.
ديگر بزرگداشتى كه در اين دوره از جشنواره برگزار 
مى شود به بهرام دوست قرين، هنرمند تئاتر همدان 
اختصاص دارد. او فعاليت جدى هنرى خود را سال 
1365، با ورود به انجمن ســينماى جوان و ساخت 
چند فيلم كوتاه آغاز كرد و ســپس سال 1367 دوره 
كالس نمايش عروسكى را گذراند و به گروه «جى 

جى وى جى» و بازى در چندين ســريال عروسكى 
و چندين نمايش عروسكى اين راه را ادامه داد تا در 

نهايت گروه نمايشى «سارا» را بنيان گذارد.
نخســتين نمايشى كه بهرام دوســت قرين در مقام 
كارگردان روى صحنه برد، «ديوسياه» نوشته عباس 
دوست قرين بود كه در ســال 1369 در تاالر فجر 

همدان اجرا شد.
او در ايــن ســال ها نمايش هايى همچون «افســانه 
كالغ»، «حســن كچل»، «فصل شقايق ها»، «لك لك 
پا شكســته»، «روباه دم بريده»، «پاييزتر از برگ هاى 

فصل» نوشته اصغر فكورى، «الف ب پ تنبل»، «مرد 
فرنگى سياه زنگى»، «روز قشنگ سارا»، «رنگ رنگ 
نقاشــى»، «درسى براى مينا»، «خورشيد زيبا»، «خاله 
سوســكه»، « هاجر (س)» و ... را اجرا كرده است. 
او عالوه بر دريافت لوح ســپاس يونيسف در سال 
1378، تــا كنون در دوره هاى مختلف جشــنواره 
تئاتر كودك و نوجوان شــركت و جوايز متعددى را 

دريافت كرده است.
مراسم بزرگداشت اين دو هنرمند در آيين اختتاميه 
بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و 

نوجوان برگزار مى شود.

جشنواره بزرگداشت مريم سعادت و بهرام دوست قرين برگزارمى كند

تقديرفعاليت مستمر 2 هنرمند عرصه تئاتر كودك

4 عنوان كتاب
 در انتشارات نمايش 
به چاپ رسيد
  همزمان با برگزارى بيست و پنجمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كــودك و نوجوان در همدان چهار 
عنوان كتاب جديد توسط انتشارات نمايش چاپ و 

منتشر شده است.
 همزمان با برگزارى بيســت و پنجمين جشــنواره 
بين المللى تئاتر كــودك و نوجوان در همدان چهار 
عنــوان كتاب جديد با نام هاى «دفتر طاليى 1»، «راز 
دژ كالت، شاهزاده اژدها»، «لوبياى سحرآميز، برزوى 
بــى باك» و جلد ســوم «اوراند هريــس- زندگى، 

انديشــه و آثار» توسط انتشــارات نمايش چاپ و 
منتشر شده است.

كتــاب «دفتر طاليــى 1» نمايشــنامه هايى مختص 
كودكان اســت. نمايشــنامه هاى اين كتاب را مريم 
منصورى، اسداله اسدى، اميد نياز و شادى غفوريان 

نوشته اند.
امــا «راز دژ كالت، شــاهزاده اژدهــا» يك كتاب 
نمايشنامه ديگر است كه توســط آتُسا شاملو براى 

مخاطبان كودك نگارش شده است.
كتاب ديگرى كه در اين دوره چاپ شــده اســت، 
«لوبياى ســحرآميز، برزوى بى باك» نام دارد كه از 
دو نمايشنامه «لوبياى سحرآميز» و برزوى بى باك» 
تشكيل شــده است و هر دو نمايشــنامه را فاطمه 

ابطحى نگاشته است.
طــراح جلد «دفتر طاليى 1»، «راز دژ شــكالت» و 

«لوبياى ســحرآميز، برزوى بى باك» بهرام شادان فر 
است.

اما در ايــن دوره عالوه بر نمايشــنامه، يك كتاب 
پژوهشى هم با نام «اوراند هريس- زندگى، انديشه 
و آثار» نوشته الول سوارتزل با ترجمه حسين فدايى 
حسين منتشر شده است. البته اين عنوان براى اهالى 
تئاتر و مخاطبان اين هنر آشنا است چراكه در دوره 
هاى گذشــته دو جلد از اين كتاب چاپ شده بود 
و امسال، ســومين جلد از اين مجموعه چاپ شده 
اســت. البته در اين كتاب هم چهار نمايش مختص 
كودك و نوجوان هم چاپ شده است. نمايشنامه هاى 
جادوى ميمون، من و پيتر خرگوشه، شاهزاده و گدا 
و... نوشــته اوراند هريس هم در قالب اين كتاب در 
اختيار عالقه مندان تئاتر كودك و نوجوان قرار گرفته 

است.

12 اجرا در نخستين روز 
جشنواره بين المللى تئاتر

  نخستين روز از اجراى گروه هاى نمايشى 
شركت كننده در بيست و پنجمين دوره جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان با 12 

نمايش به روى صحنه مى رود
  در  سانس هاى ساعت 10 و 11 صبح، چهار 
تئاتر  گورخر ســياه ،  آســياب به نوبت ،  آدم 
برفى  و  گيســوان در بــاد  به ترتيب در پالتو 
اســتاد عبادى مجتمع فرهنگى و هنرى بوعلى 
ســينا، پالتو مجتمع فرهنگى و سينمايى شهيد 
آوينى، سالن نمايش اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى و سالن ســينما كانون پرورش فكرى 

كودكان و نوجوانان اجرا خواهد شد.
 4 تئاتر  تيســتو ســبز انگشــتى ،  پرنسس و 
دزد دريايــى ، اژدها اولين حيــوان خانگى  و  
پاهــاى خانم هزارپا  در ســانس هاى 10:30، 
15 و 17:30 به ترتيب در ســالن اصلى مجتمع 
فرهنگى و هنرى بوعلى ســينا، ســالن اصلى 
مجتمع فرهنگى و سينمايى شهيد آوينى، تاالر 
فجر، سينما فلســطين و تئاتر  اوليور توييست  
نيز در دو سانس 15 و 17:30 در كانون مهديه 

اجرا خواهند داشت.
 تئاتر هاى خيابانى بيست و پنجمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان نيز با  اجراى 
3 تئاتــر   دوبــاره ،   وارش  و  روياى درون 
كودك  در محوطه مجتمع فرهنگى و سينمايى 
شهيد آوينى و به ترتيب در سانس هاى 15:30، 

16، 16:30  آغاز به كار خواهد كرد.
در اولين روز جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجــوان تئاتر هايى از شــهر هاى همدان، 
مشــهد، قم، پرديس، تهران و كيانشــهر اجرا 

خواهند داشت.
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