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نقصى بنفع وكيل و مجرى
  نقص ســاختار پارلمانى كشــورمان 
بگونه اى دنبال مى شــود كه ســخت بتوان 
حتى اميــدوار بــه اصالحش بــود. مثال 
نمايندگان استان در مجلس شوراى اسالمى 
آنچنان انگيزه اى براى حضور در مراســم 

معارفه استاندار داشتند.

پيام رسانه همزمان در 2 كشور عراق و ازبكستان
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برادر ارجمند جناب آقايتبريك و تهنيت

 سيدسعيد شاهرخي 
بدينوسيله انتصاب شايسته جنابعالي به سمت

 استانـدار همدان 
اين  در  شما  حضور  يقينا  نموده،  عرض  تبريك  صميمانه  را  اميد  و  تدبير  دولت  در 

مسئوليت به عنوان خادمي صديق و دلسوز با كوله باري از تجربه، نويدبخش تحرك بيش از پيش در سالي 
كه با تدبير مقام معظم رهبري دام ظله الشريف سال «حمايت از كاالي ايراني» ناميده شده، خواهد بود. 

ضمن تقدير و تشكر از زحمات و تالش هاي بي وقفه و ارزنده و ماندگار 
جناب آقاي مهندس نيكبخت استاندار محترم سابق استان 

در حمايت و پشتيباني از سرمايه گذاري، توليد و اشتغال مولد، دوام توفيقات و مزيد عزت و سالمت ايشان 
و جنابعالي را از درگاه خداوند منان مسألت نموده و آرزومنديم در سايه تجارب ارزنده جنابعالي شاهد 

موفقيت و پيشرفت هر چه بيشتر صنعت استان باشيم.
مجمع توليدي بافتينه و بافتسان

تبريك و تهنيت

مجتمع توليدي بافتينه و بافتسان

تبريك و تهنيت

شركت نمايشگاه هاى بين المللى 
استان همدان

تبريك و تهنيت

شركت سازه ابتكار مهربنيان
مهندس رحماني

تبريك و تهنيت

حاج حسين حيدري
 خير نمونه و مدرسه ساز كشوري 

تبريك و تهنيت

مجموعه مرغداري و گاوداري 
خدايار محمدي خسروي و كاركنان 

تبريك و تهنيت

اعضاى شوراى شهر و شهردار 
صالح آباد

جناب آقاي

 سيدسعيد شاهرخي 
انتصاب شايسته ى جناب عالى را به عنوان

 استاندار همدان 
تبريك و تهنيت عرض مى نماييم. بى ترديد در سايه 
درايت و كاردانى شما شاهد پيشرفت استان در تمامى 

زمينه ها خواهيم بود.زحمات و خدمات 
جناب آقاى مهندس محمد ناصر نيكبخت 

را نيز ارج مى نهيم و از پروردگار توانا براى ايشان و 
حضرت عالى  توفيق و سعادتمندى را خواستاريم.

جناب آقاي

  اميـر پاك رقم 
بخشدار محترم اللجين 

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

راه خدمت همواره موفق و مويد باشيد.

جناب آقاي

 سيدسعيد شاهرخي 
استاندار محترم همدان 

شايســته  و  بجــا  انتصــاب  بدينوســيله 
ــه  ــمت صميمان ــن س ــه اي ــي را ب حضرتعال
از  و  نمــوده  عــرض  تهنيــت  و  تبريــك 
ــزون را  ــات روزاف ــال توفيق ــروردگار متع پ

ــتارم. ــما خواس ــراي ش ب

جناب آقاي

 سيدسعيد شاهرخي 
انتصاب شايسته جنابعالي به سمت 

استاندار محترم استان همدان
سوابق  حسن  و  توانمندي  تعهد،  از  نشان  كه 
خدمتي شما دارد را صميمانه تبريك و تهنيت 
ارزنده  خدمات  از  همچنين  مي نماييم  عرض 

جناب آقاي 
مهندس محمدناصر نيكبخت 

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

جناب آقاي

 سيدسعيد شاهرخي 
ــه  ــي را ب انتصــاب شايســته جنابعال
عنــوان اســتاندار پايتخــت تاريــخ و 
تمــدن ايــران تبريــك عــرض نموده 
و اميــد اســت در ســايه ايــزد متعــال 

پيــروز و ســربلند باشــيد.

برادر ارجمند جناب آقاي 

مهندس محمدناصر نيكبخت 
توفيق خدمت صادقانه و خالصانه در نظام مقدس جمهوري اسالمي به ملت شريف 
ايران، هويتي است كه خداوند قادر متعال بر بندگان شايسته خود عنايت مي نمايد 
به  خدمت  مصروف  را  خود  پربركت  عمر  خودگذشتگي  از  و  ايثار  با  كه  جنابعالي  و 

مرارت ها عزم تان را براي آسايش و رفاه هم ميهنان عزيزمان  اين جامعه كرده، با پذيرش سختي ها و 
و تحقق اهداف نظام جمهوري اسالمي ايران جزم نموده اند از مصاديق اين شايستگي هستيد، اينك با 
كوله باري از تجربه، شايستگي و سربلندي مسئوليت خطير استانداري همدان را به ديگران مي سپارند 
لذا بر خود فرض دانستيم به مصداق حديث شريف «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» صميمانه از 
مساعي ارزشمند جنابعالي در پيشبرد امور مرتبط با صنعت استان همدان به ويژه مجتمع صنعتي بافتينه 
و بافتسان و طرح هاي توسعه اي آن تشكر و قدرداني نماييم. توفيق سالمتي و شادابي روزافزون شما، 

خانواده محترمتان را از درگاه احديت مسألت مي نماييم.

3 نمايش بين المللى و 8 نمايش داخلى به روى صحنه رفت 

استقبال خانواده ها 
از جشنواره

به مناسبت برگزارى نمايشگاه كتاب در كتابخانه مركزى همدان

همدانى ها كتاب بخوانند

مردم نگران آبگرفتگي معابر نباشند

شهرداري آماده باش كامل

با توافق شهردار و ميراث 
فرهنگى نهاوند اجرا مى شود

حذف عوارض 
خانه هاى تاريخى 

درنهاوند
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

بى تفاوتى در قبال مشكالت ديگران گناه است
ــا سرپرســت دانشــگاه آزاد اســامى اســتان همــدان   ــدار ب ــام جمعــه همــدان در دي ــه دراســتان وام ــده ولــى فقي  نماين
ــى  ــئوليت پذيرى اجتماع ــرورت مس ــت: ض ــاه دانســت و گف ــران را گن ــكالت ديگ ــب و مش ــال مصائ ــى در قب بى تفاوت
ــل جامعــه مى دهــد،  ــدى خطــاكار را تحوي ــه فرزن ــادرى ك ــدر و م ــواده شــروع مى شــود و پ ــراد از آموزش هــاى خان اف

در گنــاه او شــريك و ســهيم اســت.
آيت ا... غياث الدين طه محمدى اضافه كرد: مديريت كارى ســخت اســت و اگر حق را در نظر بگيريد بســيارى از افراد از 
شما ناراضى مى شوند، چراكه آدميان عموماً به دنبال منافع و امورى شخصى خود هستند كه مطابق ميل و نظرشان اجرا شود.

سرپرســت دانشگاه آزاد اسالمى همدان نيز پرورش نيروهاى خالق، ارزشمند، مفيد، متدين و متخصص را از وظايف اصلى 
جامعه دانشــگاهى دانست و افزود: نظام مقدس جمهورى اسالمى براى پيشــبرد اهداف، نياز مبرم به افرادى دارد كه به طور 

همزمان جامع تعهد و تخصص است.
مرتضــى قائمــى گفــت: نيــروى متعهــد ولــى بــدون تخصــص همان قــدر بــه سيســتم دانشــگاهى ضربــه وارد مى ســازد 

كــه نيــروى متخصــص و بــى تعهــد آســيب مى زنــد.

4 تن در پرونده گمرك همدان بازداشت شدند
 4 تن ديگر به علت در دست داشتن در پرونده پرداخت رشوه به مديران گمرك بازداشت شدند.

 دادســتان عمومــى و انقــالب شهرســتان همــدان بــدون بيــان هويــت ايــن افــراد اظهــار داشــت: پــس از بررســى هــاى 
صــورت گرفتــه از افــرادى كــه در دور نخســت بــه اتهــام دريافــت رشــوه دســتگير شــده بودنــد، ســرنخ پرونــده بــه چهــار 

تــن ديگــر رســيد.
ــز صــادر  ــراد ني ــن اف ــتور بازداشــت اي ــن دس ــرد: بنابراي ــه ك ــا اضاف ــا ايرن ــو ب ــزه در گفــت و گ ــران حم كام
ــار دادگاه  ــل و در اختي ــده تكمي ــن پرون ــه زودى اي ــه ب ــل اســت ك ــال تكمي ــز در ح ــا ني ــده آنه ــد و پرون ش

ــرد. ــرار مــى گي ق
حمــزه دربــاره شــمار بازداشــت شــدگان ايــن پرونــده بيــان كــرد: شــمار زيــادى تاكنــون احضــار و از آنهــا تحقيــق صــورت 

گرفتــه اســت و نتيجــه نهايــى پــس از ارســال پرونــده بــه دادگاه اطــالع رســانى مــى شــود.
اواخــر مهــر امســال مديــركل گمــرك اســتان همــدان بــه همــراه معــاون و 2 تــن از افــراد حقيقــى بــه اتهــام پرداخــت رشــوه 

بــه مديــركل گمــرك و معــاون او دســتگير شــدند كــه ايــن خبــر هشــتم شــهريور مــاه رســانه اى شــد.

نقصى بنفع وكيل و مجرى
مهدى غالمى »

  نقص ســاختار پارلمانى كشــورمان بگونه اى دنبال مى شود كه 
ســخت بتوان حتى اميدوار به اصالحش بود. مثال نمايندگان اســتان 
در مجلس شوراى اســالمى آنچنان انگيزه اى براى حضور در مراسم 
معارفه اســتاندار داشتند كه ترجيح دادند بجاى اينكه در جلسه علنى 
روز سه شــنبه خانه ملت حاضر شوند و به امورات قانونگذارى بنفع 

مردم بپردازند در تكريم نمايندگان اجرايى شركت كنند!
البته در اينجا صحبت ما از نقص ســاختار پارلمانى به قوانين اداراى 
بهارســتان نيست. چون سالهاســت از حضور و غياب و بى انضباطى 
صحن مجلس مى شنويم. لذا دنبال اين موضوع هستيم كه آيا حضور 
نمايندگان قوه مقننه در اين دست مراسمات الزم است؟ آيا تعريف و 
تمجيد نمايندگان قوه قانونگذارى از نماينده قوه اجرايى آنهم بصورت 
تمام قد؛ با وجود اين شــرايط و اوضاع آشــفته اقتصادى و سياسى 
صحيح اســت؟(يعنى تعامل در اســتانى محافظه كار تا اين حد پيش 

رفته است؟!)
دليل اين رفتار منفعت شخصى يا جناحى باشد فرقى نمى كند چراكه 
ســاختار سياســى نيمه پارلمانى-نيمه رياستى در كشــور ما باعث 
شــده حدود اختيارات قوا هيچوقت دقيق مشــخص نباشد. در اينجا 
نمايندگان هم خيلى مقصر نيســتند چرا كه بواقع  نقص در ســاختار 
پارلمانى سبب شده يك نماينده مجلس نداند كه تعامل صد درصدى 
با دولت داشــته باشد يا خير. چون اگر با نمايندگان اجرايى همكارى 
كامل داشته باشد، او را وكيل الدوله و اگر بخواهد در چارچوب اصل 
تفكيك قوا و نظارت بر قواى ديگر وظايف خاص خود را انجام دهد، 

مى گويند چوب الى چرخ دولت ميگذارند.
اما اين نقص سبب شده دور زدن براى آنانكه مترصد فرصت هستند 
آسان شود. بهمين خاطر عده اى هم در درون مجلس و دولت خواسته 
يا ناخواســته اصرارى به رفع اين اشكاالت ندارند و خيلى هم مايل 
نيســتند در اين خصوص بحثى چه در صحــن خانه ملت و چه در 
فضاى رســانه اى ايجاد شود و متاســفانه تا وقتى هم در بخش هاى 
مختلف، چه در چارچوب قانون اساســى و چــه در مراتب عملى، 

اصالح مناسبات صورت نگيرد اين روند ادامه دارد.
بنابرايــن جاى تعجب نيســت وقتــى مى بينيم ايــن نقص باعث 
مى شود يكسال مانده به انتخابات يازدهم مجلس شوراى اسالمى، 
نمايندگان بــه برنامه ريزى بلند مدت انتخاباتــى رو  بيآورند و در 
اين راســتا از هر اقدامى به بهترين شكل بهره بردارى كنند؛ از ثبت 
پروژه هــاى اجرايى بنــام خود گرفته تا حضور در مراســماتى كه  

لزومى به بودشان نيست.
يك نماينده مجلس، مجرى نيست كه اين همه تالش براى ثبت پروژه 
بنام خود مى كند. بدتر ازآن اينكه در زمان انتخابات وعده هاى عمرانى 
و غيرمرتبط با وظايف نمايندگى به مردم مى دهند. هرچند نواقص در 
فرهنگ رأى دهى نيز وجود دارد، منتهى استفاده ابزارى از وعده هايى 
غيرمرتبــط با علم به اينكه مى دانيم اغلــب رأى دهندگان اطالعى از 
شــرح وظايف ندارنــد خود گوياى زيان هاى اين نقص اســت. اگر 
پروژه اى مصوب شد و اعتباراتى براى آن درنظر گرفته شد و نماينده 
اجرايى نتوانست آنرا بسرانجام برساند آونوقت است كه تازه وظايف 
نظارتى نماينده مجلس براى عمل به قانون و تحت فشــار قرار دادن 

اجراكنندگان در جهت برداشتن موانع آغاز مى شود.
تعريف و تمجيد از نماينده اجرايى با وجود صرف زمان و هزينه هاى 
فراوان و اينهمه پروژه نيمه كاره در اســتان از پتروشــيمى تا تالوار و 
غيره نشــان دهنده همان نقص قانون اســت. هرچقدر هم كه تعامل 
دوســويه بين طرفين به هر دليلى برقرار باشد بر اساس اصل تفكيك 
قوا و نظارت قوا بر يكديگر در «بهترين شــرايط توســعه اى» هم اين 
قاعده با غلوّ هاى بى اساس و در جهت منافع شخصى نبايد از قاعده و 

چارچوب  خارج گردد.

سرپرست معاونت سياسي و امنيتي 
استانداري همدان منصوب شد

 سيد سعيد شاهرخي، استاندار همدان با صدور حكمي ابولقاسم 
الماســي را با حفظ ســمت و تــا تعيين معاون سياســي، امنيتي و 
اجتماعي به عنوان سرپرســت معاونت سياســي، امنيتي و اجتماعي 

استانداري همدان منصوب كرد.
در حكم اســتاندار همدان خطاب به الماسي آمده است: «اميد است 
با اتكال به نيروي اليــزال الهي و بهره گيري از تجارب خويش در 
راســتاي تحقق بخشيدن به اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي و 

برنامه هاي دولت تدبير و اميد موفق و مؤيد باشيد»
ابولقاســم الماسي مديريت اداره كل سياسي و انتخابات استانداري 
همــدان را برعهده دارد . پيش از اين ســعيد شــاهرخى معاونت 
سياسى، امنيتى و اجتماعى اســتاندارى را برعهده داشت كه هفته 
گذشته در جلســه هيات دولت به عنوان اســتاندار جديد همدان 
معرفى و روز  سه شنبه نيز به طور رسمى در مراسمى معارفه شد.

ورود سامانه بارشى جديد به همدان
ــدان از  ــتان هم ــى اس ــى هواشناس ــز پيش بين ــناس مرك  كارش
ــه  ــتان از روز جمع ــمان اس ــه آس ــد ب ــى جدي ــامانه بارش ورود س

ــر داد. ــر خب بعدازظه
محمدحسن باقرى شــكيب در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: با ورود 
ســامانه بارشى نســبتا قوى از روز جمعه در برخى ساعات به ويژه 
ســاعات بعدازظهر و شــب، بارش باران با احتمــال رعد و برق و 
در ارتفاعــات با بارش برف در اســتان همدان پيش بينى مى شــود.

باقرى شــكيب با اشاره به اينكه اين سامانه تا اواسط هفته آينده ادامه 
خواهد يافت، گفت: دماى شبانه استان افزايش و دماى روزانه نيز با 

كاهش 4 تا 8 درجه سانتيگراد همراه خواهد بود.

پيشرفت 50 درصدى پروژه ها ى 
آبخيزدارى در استان 

 مدير كل منابع طبيعى وآبخيزدارى اســتان همدان گفت:با توجه 
به تصويب وتخصيص اعتبارات اجراى عمليات آبخيزدارى از سوى 
مقام معظم رهبرى از محل صندوق توســعه ملى در زمينه توســعه 
فعاليتهاى حفاظت ازآب وخاك وتقويت پوشــش گياهى به استان 
همدان اين اداره كل يكى از دستگاه هاى پيشرو در جذب اعتبارات 

بوده است.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى اداره كل منابع طبيعى وآبخيزدارى 
اســتان همدان، اسفنديار خزائى در جلسه كارگروه استانى اعتبارات 
صندوق توســعه ملى استان با اشاره به اجراى 17 پروژه آبخيزدارى 
در حوزه هاى آبخيز استان گفت: در مجموع پيشرفت فيزيكى پروژه 

هاى آبخيزدارى بيش از 50 درصد بوده است.
وى پروژه هاى مصوب اين طرح را شــامل عمليات سازه اى كنترل 
سيل وروسوب، عمليات بيومكانيكى وبيولوزيكى حفظ واحياء مراتع 
وجنگلها در عرصه هاى منابع طبيعى حوزه هاى 17 گانه استان ذكر 
كرد كه از محل اعتبارات صندوق توســعه ملى در 9 شهرســتان در 
حال اجراست.خزائى بيان داشــت: تغييرات اقليم ونوسانات آب و 
هوايى در كل كشــور اتفاق افتاده و بدون ترديــد طرح ها وپروژه 
هــاى منابع طبيعى وآبخيزدارى تاثير بســزائى در حفظ آب وخاك 

ايجاد خواهد كرد.
وى ادامه داد: در بحث صيانــت از منابع طبيعى  واجراى طرحهاى 
آبخيزدارى مطالعات الزم صورت گرفته وهيچ كارى بدون پشــتوانه 

علمى انجام نمى شود.
مدير كل منابع طبيعى استان همدان از پيشرفت فيزيكى 50 درصدى 
پروژه هاى مربوط به صندوق توســعه ملى در 17 حوزه آبخيز خبر 
داد و رونــد اجراى پــروژه هاى آبخيزدارى در اســتان را مطلوب 
گزارش كرد.خزائى تصريح كرد: در صورت مســاعد بودن شرايط 
آب وهوائــى پروژه ها با جديت وقوت  بيشــترى دنبال مى شــود 
وچنانچه اوضاع آب و هواى ســرد و نامساعد شود اجراى برخى از 

پروژه ها متوقف مى گردد.

1- استيضاح وزير همداني كليد خورده است. گفته مي شود تعدادي از 
نماينده ها طرح استيضاح وزير علوم را آماده تقديم كرده اند. گويا اين 
نماينده هــا غالمي را به دليل برخي مباحث اخير در زمينه انتصابات و 

ضعف مديريتي در آستانه روز دانشجو استيضاح مي كنند.
2- افشاى فساد درگمرك و شهردارى درماههاى اخير احتمال موراد 

بيشتر رادراستان افزايش داده است.
گفته مى شــود كشف تخلف وفساد در تشــكيالت ادارى 2 دستگاه 
اجراخدماتى دراستان احتمال وجود موارد مشابه را باالبرده است گويا 
دراين زمينه لزوم بررســى عملكرد برخى دستگاهها داراى مراودات 

مالى نيز مورد تاكيد است.
گفتنى است پيش از اين مســئوالن همدان را جزو استانهاى پاك در 

زمينه فساد ادارى اعالم كرده بودند.
3- ساخت وســاز دركمربندسبز شــهر وباغات ادامه دارد.گفته مى 
شود باپيش بينى افزايش قيمت مسكن سودجويان به سرعت درحال 
ســاخت وساز در باغها وفضاى سبز شهرهستند.گويا اين اقدام مقابل 

چشم برخى دستگاهها انجام مى شود.
گفته مى شود ردپاى برخى مسئوالن نيز دراين ساخت مسازها گزارش 

شده است.

 بــراى رفــع آبگرفتگــى معابــر در 
بارندگى هاى شــديد، برنامه ريزى هاى 
الزم انجام شــده و تمام توان خود را به 

كار مى بريم.
به گــزارش روابــط عمومــى معاونت 
خدمات شــهرى، معاون خدمات شهرى 
از آمادگى شهردارى براى رفع آبگرفتگى 
معابر در صــورت بارش شــديد باران 
خبــرداد و گفت: طبــق هماهنگى ها با 
ســازمان هواشناســى در روزهايــى كه 
برحســب اعــالم اين ســازمان احتمال 
بارندگى و وقوع آبگرفتگى معابر وجود 
دارد، نيروهاى خدمات شهرى در حالت 
آماده باش كامل، آمــاده انجام مأموريت 

هاى رفع آبگرفتگى معابر هستند.
وحيد على ضمير ادامه داد: شــهردارى، 
اقدامات عمرانى، اليروبى انهار، كانال ها 
و مسيل ها و آمادگى هاى الزم و پيش بينى 
تجهيزات مورد نياز و نيروهاى انســانى 
براى مقابله با بارندگى و آبگرفتگى سطح 

شهر را انجام داده است. 
معــاون خدمــات شــهرى شــهردارى 
ــا همــكارى مناطــق، در  ــرد: ب ــه ك اضاف
حــال حاضــر رفــع موانــع و نواقــص در 
ــال هــا، جــوى هــا و مســير هــا در  كان

ــرى اســت. حــال پيگي
بــا  مقابلــه  بــراى  كــرد:  بيــان  وى 
هــاى  خيابــان  و  معابــر  آبگرفتگــى 
الزم  پيش بينى هــاى  شــهر  ســطح 
در خصــوص تجهيــزات مــورد نيــاز 
ــراى انجــام عمليــات  زمــان بارندگــى ب
ــخص  ــدى مش ــق زمان بن ــى طب اليروب
ــا  ــت و ت ــام اس ــال انج ــن در ح و معي

پايــان فصــل بارندگــى ادامــه دارد.
على ضمير با بيان اين كه برنامه عملياتى 
در خصوص مقابله با آبگرفتگى ناشى از 

بارندگى ها،  قبل و بعــد از بارندگى و 
در حين بارندگى انجام مى شــود، گفت: 
برنامه ها و اقدامات شهردارى در بارندگى 
شامل تجهيز اكيپ هاى فوريتى، استقرار 
نيروهاى انســانى در محل هاى حساس 
و آبگير و رفع مشــكالت احتمالى زمان 

بارش براى شهروندان است.
وى افزود: از ماه هاى گذشــته كانال ها 
و مســيل هاى سطح شهر كه جريان آب 
در آنها وجود دارد اليروبى شده اند. در 
حــال حاضر 600 كيلومتر شــبكه جمع 
آورى آب هاى ســطحى و 70 كيلومتر 
رودخانه در شــهر همدان وجود دارد كه 
همگى پاكســازى و آماده جريان يافتن 

آب هستند.
على ضمير ادامــه داد: كنترل كانال ها و 
جوى هاى آب جزو وظايف پيمانكاران 
اســت و اين جوى ها به طور مســتمر 

كنترل مى شــوند تا شــهر دچار مشكل 
نشــود. همچنين محله هايى كه در سال 
هاى گذشته به واسطه بارش باران دچار 
آب گرفتگى شده اند، مورد بررسى قرار 
گرفتند تا اگر بارندگى شديدى صورت 

گيرد شهر دچار مشكل نشود. 
وى ادامــه داد: تمامــى عوامل ســتادى 
و اجرايى در ســطح مناطــق چهار گانه 
شهردارى همدان در آمادگى كامل هستند 
و با بهــره گيرى از تجهيزات الزم، آماده 
خدمت رسانى به شــهروندان هستند و 
روزانه نزديك به 700 نفر نيروى انسانى 
خدمات شهرى كه در امر نظافت و رفت 
و روب مشــغول به كار هستند در هنگام 
آب گرفتگى احتمالــى اقدامات الزم را 

انجام خواهند داد.
وى بــا بيــان اينكــه رفــع كامــل مشــكل 
آبگرفتگــى معابــر امــرى بســيار پرهزينه 

و زمانبــر اســت، گفــت: شــهروندان 
ــواردى  ــت م ــا رعاي ــد ب ــز مى توانن عزي
ــه در  ــازى زبال ــز از رهاس ــون پرهي چ
ــال هــاى ســطح  معابر،جــوى هــا و كان
شــهر، مانــع از انباشــت و انســداد كانــال 
هــاى دفــع آب هــاى ســطحى و مســيل 
ــه  ــن موضــوع ن ــه اي ــوند، چراك ــا ش ه
خدماتــى  نيروهــاى  زحمــت  تنهــا 
شــهردارى را چنديــن برابــر مــى كنــد، 
بلكــه مشــكالت بســيارى را نيــز بــراى 
ــه آب گرفتگــى  ــد ك ــم مى كن ــا فراه آنه
ــديد  ــاى ش ــان بارندگى ه ــر در زم معاب

ــه اســت. از آن جمل
وى در پايــان عنوان كرد: همشــهريان 
هرگونه  مشــاهده  صورت  در  مى توانند 
آبگرفتگــى در نقــاط مختلف شــهر  با 
شماره  137 در ارتباط باشند تا در اسرع 

وقت پيگيرى صورت  گيرد.

 نماينده مردم مالير در مجلس شــوراي 
اسالمي گفت: با تالش و پيگيري هاي انجام 
شده «محمود حجتي» وزير جهاد كشاورزي 
امروز يكم آذرماه براي بهره برداري و بازديد 
از چند طرح كشــاورزي به شهرستان مالير 

سفر مي كند.
محمــد كاظمــي در گفــت و گــو بــا ايرنــا 
ــه  ــه هــا در ادام اظهــار داشــت: ايــن برنام
ــه  ــزار ب ــت خدمتگ ــفرهاي وزراي دول س
ــب  ــر حس ــور و ب ــف كش ــق مختل مناط

حــوزه  هــاي  ضــرورت  و  نيازهــا 
ــرد. ــي گي ــورت م ــر ص ــاورزي مالي كش

وي ادامــه داد: در ايــن ســفر وزيــر جهــاد 
كشــاورزي از طــرح هــاي در دســت اقــدام 
و قابــل بهــره بــرداري واحدهــاي توليــدي 
مختلــف  هــاي  حــوزه  در  كشــاورزي 

بازديــد مــي كنــد.
نائــب رئيس كميســيون حقوقي و قضايي 
مجلس دهم بازديد از مزارع نمونه مجهز به 
سيســتم هاي آبياري نوين و كارخانه سبزه 

پاك كني مجهز به سيستم سورتينگ از ديگر 
برنامه هاي وزير جهاد كشــاورزي به مالير 

عنوان كرد.
كاظمي با اشاره به ظرفيت هاي باالي مالير 
در توليد محصوالت كشــاورزي گفت: اين 
شهرســتان اســتعداد و ظرفيت ويژه اي در 
توليد انگور، كشــمش و ديگر محصوالت 
كشاورزي دارد كه كشمش به تنهايي بيش از 
نيمي از صادرات استان را به خود اختصاص 

داده است.

وي ســفر وزير جهاد كشاورزي به مالير را 
منشــا خير و اثر دانســت و ابراز اميدواري 
كــرد: در ســفر «محمــود حجتــي» وزير 
جهاد كشــاورزي به مالير مشكالت حوزه 
كشاورزي اين شهرســتان رسيدگي و حل 

شود.
گفتنى است در سفر وزير جهاد كشاورزي 
به ماليــر يك واحد فرآوري كشــمش در 
شهرك صنعتي مرويل و طرح آبياري نوين 

در روستاي آورزمان افتتاح مي شود.

تعيين تكليف 40 هزار نيرو در شهردارى هاى كشور
 بنا به پيگيرى هاى صورت گرفته و بنا بر مصوبات مجلس در طى برنامه ششم با قول 

وزير و معاونان وزير كشور 40 هزار نيروى شهردارى هاى كشور ساماندهى مى شوند.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى در ديدار با معاون توسعه و 
عمران شــهرى و روستايى وزير كشــور پيرو پيگيرى هاى قبلى در خصوص ساماندهى 
نيروهاى شهردارى ها اظهار كرد: طى مصوبه در نظر گرفته شده حدود 40 هزار نفر نيروى 

شهردارى هاى پيمانى مى شوند.
امير خجسته افزود: مطابق مصوبات تبديل وضعيت كارمندان بايد قبل تر عملياتى مى شد 
اما تا كنون اقدامى در راســتاى ســاماندهى و تبديل وضعيت آنها نشده بود كه در همين 
راستا مشكالت نيروهاى شهردارى ها مطابق وعده هاى داده شده از طريق وزارت كشور 
در اين ديدار بررســى شد.عضو هيات رئيسه كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى 
عنــوان كــرد: بايد به اين فاجعه با ايــن حجم كثير نيروهاى غير رســمى پايان داد و با 
ايجاد زمينه ســاماندهى نيروهاى شــهردارى ها در پيشبرد اهداف عالى مديريت شهرى 
گام برداشت. وى گفت: به حول قوه الهى با هدف ايجاد انگيزى، دلگرمى و تامين امنيت 
شغلى نيروهاى شهردارى ها و با اخذ موافقت وزير و معاونين وزير تغيير وضعيت كاركنان 
شركتى، قراردادى و پيمانى شهردارى ها در دستور كار و عملياتى شدن قرار گرفته شد.

6 طرح عمرانى در مناطق محروم همدان 
بهره بردارى شد

ــدان  ــتان هم ــين(ع) اس ــپاه انصارالحس ــى س ــرفت و آبادان ــرارگاه پيش ــين ق  جانش
گفــت: در راســتاى تحقــق منويــات رهبــرى مبنــى بــر آبــاد كــردن نقــاط محــروم 6

ــردارى شــد. طــرح عمرانــى بهــره ب
ــاحلى  ــوار س ــرد: دي ــادآورى ك ــا ي ــا ايرن ــو ب ــت و گ ــى در گف ــى قراباغ ــدار عل پاس
روســتاى اكنلــو بــه طــول 432 متــر و هزينــه كــرد 600 ميليــون ريــال افتتــاح شــد.
وى اضافــه كــرد: همچنيــن ديــوار كشــى مدرســه واقــع در روســتاى آق دش بــه طــول 
172 متــر و ديــوار خانــه بهداشــت روســتاى مســجدين كبودراهنــگ در مجمــوع بــا 

هزينــه 13 ميليــارد ريــال اجرايــى شــد.
ــال آب  ــرد: خــط انتق ــان ك ــدان بي ــپاه هم ــى س ــرارگاه پيشــرفت و آبادان جانشــين ق
ــال بهــره  ــارد ري ــه طــول 2 كيلومتــر و هزينــه كــرد 20 ميلي ــه روســتاى «چپقلــو» ب ب

ــردارى شــد. ب
ســرهنگ قراباغــى اضافــه كــرد: همچنيــن آب بنــد ســد مالتــى روســتاى بابــا حصارى 

فامنيــن بــه همــراه اســتخر ذخيــره 700 متــر مكعــب آب كشــاورزى تكميل شــد.

آمريكا دشمن 
شماره يك ملت 
ايران است
 فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) همدان 
با بيان اينكه دشــمن مى خواهد يك چهره 
زيبــا از آمريكا و رژيم طاغــوت براى ما 
ترســيم كند گفت: مبادا در انتخاب دشمن 
ترديد كنيم چراكه دشــمن شماره يك ما 

آمريكاست.
بــه گزارش فارس مظاهــر مجيدى روز 

گذشــته در يــادواره شــهداى فرهنگى 
و دانش آمــوز در مســجد امام حســن 
عسكرى(ع) شــهرك طالقانى تويسركان 
با اشــاره به اينكه 92 شهيد دانش آموزان 
دفاع مقدس يك  دوران  در  تويســركان 
هشتم شــهداى تقديمى اين شهرستان به 
اسالم و انقالب را تشكيل داده اند اظهار 
كرد: دانش آمــوزان ما با ســن كم نظير 
شهيد فهميده در هشت سال دفاع مقدس 
با ايمان راســخ و مشتاقانه در عمليات ها 

حضور داشتند.
وى با اشاره به اينكه شهيد فهميده آتش 
به اختيار نارنجك بر خود بست و از دين 

و خاكش دفاع كرد افزود: وقتى به نسبت 
تعداد شهداى دانش آموزان دقت مى كنيم، 
مى بينيم اين شهيدان بهتر از ما پاسخ رهبر 

را دادند.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) همدان با 
اشاره به اينكه 36 هزار شهيد دانش آموز 
در قبال حدود 180 هزار نفر شهيد دوران 
دفاع مقدس نســبت بااليى است گفت: 
نتيجه مى گيريم هوش، عالقه، عشــق و 
لبيك به رهبر اين شــهدا از اقشار ديگر 

باالتر بوده است.
وى بــا تاكيــد بــر اينكــه امــروز تــالش 
اســتكبار بــر ايــن اســت كــه در انتخــاب 

ــم  ــتباه كني هــدف و دشــمن واقعــى اش
ــزود: 36  ــوزان اف ــه دانش آم ــاب ب خط
ــاع  ــهيد دوران دف ــوز ش ــزار دانش آم ه
دشمن شــان  انتخــاب  در  مقــدس 
اشــتباه نكردنــد بــا اينكــه آن زمــان هــم 
ــمن  ــده دش ــوء و گمراه كنن ــات س تبليغ

وجــود داشــت.
مجيدى با بيان اينكــه امروز همان هايى 
مدعى حقوق بشر شده اند بر سر بچه هاى 
يمن آتش مى ريزنــد اضافه كرد: چرا و 
به چه جرمى كــودكان مظلوم يمن بايد 
زير آتش اســتكبار آمريكايى، اسرائيلى، 

انگليسى و عربستانى باشند؟

وزير كشاورزي امروز در مالير است

ايجاد كسب و كار خرد در مالير
 معاون فرماندار مالير ارائه تسهيالت و كمك به ايجاد كسب 
و كار خرد را از سياســت هاى پيش رو در راستاى اشتغال آفرينى 

در شهرستان دانست.
به گزارش فارس ، ليال غفارى در نشســت بررســى مســائل و 
چشــم اندازهاى توسعه كشــاورزى و توليد آلبالو بخش زند با 
اشــاره به لزوم ايجاد اشتغال و توسعه پايدار در شهرستان فقدان 
فرصت هاى مناسب و پايدار شغلى را يكى از علل و انگيزه هاى 
مهاجرت نيروى فعال شهرســتان در جمعيت جوان دانســت و 
اظهار كرد: تداوم اين روند شهرستان را از وجود نيروهاى جوان، 

با انگيزه و خالق محروم مى كند.
وى با بيان اينكه ارائه تسهيالت و كمك به ايجاد كسب و كارهاى 
كوچك و خرد از سياست هاى پيش رو در راستاى اشتغال آفرينى 
در شهرستان است گفت: در دوره فرماندار جديد ميزان تسهيالت 
پرداختى شهرســتان در حوزه اشتغال از رقم 4 ميليارد تومان به 

بيش از 31 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است.
معاون فرماندار مالير بخش كشــاورزى را از بخش هاى مهم و 
مولد شهرستان دانست و تصريح كرد: عمده صادرات و ارزآورى 
مالير، مبتنى بر توليد و صادرات محصوالت كشاورزى است كه 
توسعه و حفظ پايدارى آن از مهمترين برنامه هايى است كه بايد 

در دستور كار قرار گيرد.
وى ايجــاد تناســب بين هزينه توليــد و ارزش افزوده را از 
ديگر اولويت ها در توســعه بخش كشــاورزى عنوان كرد و 
افزود: كشــاورز ما با توان محاســبه و با بهره گيرى از عقل 
انتخاب گر خــود، محدوديت هاى توليد و زرع را محاســبه 
كرده و قطعــا بهترين و به صرفه  ترين محصول را براى توليد 

انتخاب خواهد كرد.

مردم نگران آبگرفتگي معابر نباشند

شهرداري آماده باش كامل
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دبيرستان فارابى مالير بين 10 مدرسه برتر كشور قرار 
گرفت

 مدير آموزش و پرورش شهرســتان مالير با بيان اينكه دبيرستان نمونه ابونصر فارابى 
موفق به كســب دريافت گواهينامه اهتمام مدل تعالى مديريت شــد، گفت: اجراى مدل 
تعالى مديريت از سال 90 با نام «طرح تعالى مديريت مدرسه» آغاز شد كه در اين رابطه 
دبيرســتان نمونه دولتى ابونصر فارابى از همان ســال مجرى اين طرح بوده و همه ساله 

موفق به كسب رتبه استانى شد.
هادى سلگى در گفت وگو با ايسنا، افزود: اين دبيرستان در سالتحصيلى 97-96 به مرحله 
كشــورى راه پيدا كرد و با تالش تمامى عوامل آموزشگاه، دانش آموزان و اوليا موفق به 
كســب گواهينامه اهتمام از سازمان ملى استاندارد شد و بين 10 مدرسه برتر كشور قرار 

گرفت.وى يادآور شــد: در فرآيند ارزيابى مدل تعالى در سال 97-96 تعداد 27 هزار و 
750  مدرســه در سطح كشور با 4 ميليون نفر ساعت كار مورد ارزيابى قرار گرفته  كه از 
اين تعداد 9 هزار و 250  مدرســه ارزيابى استانى شد و 417 مدرسه به سطح كشور راه 
پيدا كردند.ســلگى خاطرنشان كرد: در پايش نهايى 125 مدرسه در سطح كشور موفق به 
كســب عنوان ممتاز شــدند كه ارزيابى دقيق در نهايت 10 مدرسه در سطح كشور برتر 
شــناخته شد و موفق به كسب گواهينامه اهتمام به كيفيت از سازمان ملى استاندارد ايران 
شدند و از اين 10 مدرسه برتر كشور كه موفق به دريافت جايزه ملى كيفيت ايران شدند، 

8 مدرسه دخترانه و 2 مدرسه پسرانه هستند.
مدير آموزش و پرورش مالير در ادامه با اشــاره به اعزام 160دانش آموز پسر و دختر به 
اردوى معرفت در قم، گفت: در اين طرح 160 نفر از دانش آموزان پســر و دختر مالير، 

جوكار و سامن به اردوى معرفت كه در قم برگزار مى شود، اعزام شدند.
ســلگى بيان كرد: اين اردو با عنوان طرح معرفت براى دانش آموزان در قم مركز ياوران 
حضرت مهدى(عج) برگزار مى شــود كه طى اين اردو دانش آمــوزان عالوه بر زيارت، 
از ديدار با مراجع تقليد، علما و كالس هاى آموزشــى و تفريحات ورزشــى نيز بهره مند 
مى شوند.وى افزود: اين اردو در مرحله اول براى 80 دانش آموز پسر در روزهاى گذشته 

انجام شد و امروز هم 80 دانش آموز دختر متوسطه دوم به قم اعزام شدند.
مديــر آموزش و پرورش مالير با بيان اينكه كارگاه آموزشــى «طرح ايران مهارت» براى 
مديران دوره متوسطه اول مالير، جوكار و سامن برگزار شد، گفت: در سند تحول بنيادين 
آمده اســت اگر آموزش و پرورش بخواهد به اهدافش برسد بايد از ظرفيت دستگاه هاى 

مرتبط استفاده كند و اين طرح در همين راستاست.

خبـر

شناسايي بيش از 800 انشعاب غيرمجاز 
برق در كبودراهنگ

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: در شهرستان كبودراهنگ 857 
انشعابات غيرمجاز شناسايي شده است و با همه آنها برخورد قانوني 

مي شود.
مدير توزيع برق شهرســتان كبودراهنگ با بيــان اين مطلب افزود: با 
انشــعابات غيرمجاز برق شهرستان برخورد قانوني انجام و به مراجع 
قضايي معرفي خواهند شد وي با اشاره به اينكه كبودراهنگ از لحاظ 
وسعت بزرگترين شهرستان است گفت: اين شهرستان بيشترين طول 
خطوط فشــار متوسط را در بخش روســتايي و بيشترين پراكندگي 

خدمات مشتركين را در سطح استان  دارد.
علي هايل همداني افزود: اين شهرســتان در مجموع 42 هزار و 317 
مشترك دارد كه از اين تعداد 36 هزار و 190 مشترك خانگي و مابقي 

صنعتي، عمومي، كشاورزي و ساير مصارف مي باشد.
وي با بيان اينكه روشــنايي پارك ها، ميادين و باغ بهشــت بر عمده 
شــهرداري و اماكن عمومــي بر عهده اداره برق اســت افزود: تعداد 
چراغ هاي روستايي معابر عمومي در سطح شهرستان كبودراهنگ 27

هزار و 237 دستگاه چراغ، متوسط توان 65 وات است.
هايل همداني اظهار داشت: در هفت ماه گذشته امسال عمليات تبديل 
5 كيلومتر سيم مســي به كابل خودنگهدار با هدف كاهش تخلفات، 
ســرقت و تأمين برق پايدار و مطمئن در ســطح اين شهرستان انجام 

شده است.
وي خاطرنشان كرد: امســال به منظور تأمين برق متقاضيان جديد و 
كاهش افت ولتاژ در روســتاي بابان و شاوه دو دستگاه پست هوايي 
نصب شده است و كارهاي زيادي براي جلوگيري از افزايش مصرف 

در ساعات پيك در شهرستان انجام شده است.
مدير توزيع برق شهرســتان ادامه داد: واحــد مديريت مصرف برق 
كبودراهنگ با تهيه و توزيع برشورهاي مديريت مصرف و همكاري 
با مشــتركين صنعتي، كشاورزي و اداري اقدامات قابل توجهي انجام 

داده است.
وي در پايان با اشــاره به اينكه مشــتركين اين شهرستان بدهي برق 
مصرفي بالغ بر 11 ميليارد، 898 ميليون تومان دارند از مردم خواست 
تــا پرداخت به موقع بدهي برق مصرفي خود اين مديريت را در ارائه 

خدمات مطلوب ياري كنند.

بسيجى واقعى ميدان را خالى نمى كند
  امام جمعــه مالير با بيان اينكه امروز نخبــگان به ويژه نخبگان 
بســيجى رسالتى بزرگ دارند، گفت: در شرايط امروز جامعه نخبگان 

بايد روشنگرى كنند.
به گزارش فارس حجت االسالم محمدباقر برقرارى در ديدار جمعى از 
بسيجيان و نخبگان بسيجى شهرستان مالير ضمن تبريك هفته وحدت 
و تقارن آن با هفته بســيج، قرآن كريم را هدايتگر جامعه بشرى براى 
همه دوران  برشمرد و اظهار كرد: كالم قرآن دريايى از معنويت و كمال 

براى رسيدن به سعادت است.
وى ادامه داد: آنهايى كه نمى توانند از پيامبر گرامى اسالم و كالم نورانى 

قرآن كريم بهره بگيرند اليق نيستند.
امام جمعه مالير خطاب به نخبگان بســيجى تصريح كرد: نخبگان 
مى توانند از ساحت قدسى قرآن، پرتوهاى نورانى بگيرند كه نمونه 
آن امام راحل بود كه خــود در پرتو اين درياى الهى به اوج كمال 

رسيد.
وى با بيان اينكه امام خمينى با بهره گيرى از قرآن و پيامبر توانست از 
نظر علم و معرفت به اوج كمال رسيده و انقالب اسالمى را پايه گذارى 

كند گفت: كسى كه در مسير امام و انقالب باشد رشد مى كند.
برقرارى با بيــان اينكه در دوران انقالب كســانى بودند كه بايد از 
آنها به عنوان ســلمان هاى زمان معاصر نام برد افزود: اين سلمان ها 
در ركاب امام راحل چه رشــدها كه نكردند، اينها همان بســيجيان 

مخلصند.

تشيع و خاكسپارى 2شهيد گمنام 
در دانشگاه آزاد نهاوند

 نهاونــد- خبرنگار همــدان پيام:فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند 
گفــت: 160 عنوان برنامــه فرهنگى هم زمان با هفته بســيج در 

مى شود. اجرا  نهاوند 
كامران كريمى در نشست خبرى هفته بسيج در محل سپاه ناحيه نهاوند 
گفت: امسال و هم زمان با سالگرد تأسيس شجره طيبه بسيج به فرمان 
امام خمينى (ره) در شهرســتان نهاوند برنامه هــاى متنوع فرهنگى، 

ورزشى، اجتماعى و عام المنفعه اجرا مى شود.
وى با اشاره به اينكه هفته بسيج از 29 آبان تا 5 آذرماه با شعار محورى 
«بسيج مظهر ايستادگى، پيشرفت، وحدت و خدمت» برگزار مى شود، 
گفت: تفكر بســيج در دين مبين اســالم در زمان پيامبر (ص) بود و 
در زمــان ما نيز پس پيروزى انقالب اســالمى امام راحل اين مهم را 

موردتوجه قرارداد.
وى گفت: امســال هم همانند گذشــته ســپاه در حوزه هاى مختلف 
فرهنگى، اجتماعى، اقتصــادى، عام المنفعه 160 عنوان برنامه در نظر 

گرفته است.
وى با اشــاره به اينكه در اولين روز از اين هفته در شهرهاى نهاوند، 
فيروزان و كيان بســيجيان با ائمه جمعه ديدار خواهند داشت، گفت: 
هماهنگى هاى الزم براى فضاســازى هاى مناســب در نقاط مختلف 

شهرى با ادارات و شهردارى انجام شده است.
فرمانده سپاه ناحيه نهاوند با اشاره به استقرار ايستگاه هاى صلواتى در 
اين ايام، گفت: روز پنجشنبه نيز غبارروبى قبور مطهر و منور شهداى 

شهرستان با حضور اقشار مختلف بسيج وادارات انجام مى شود.
وى حضور فرماندهان بســيج و ســپاه در مدارس براى روايتگرى، 
برگزارى يادواره شهدا و حضور بسيجيان در مصلى نماز جمعه نهاوند 
را از ديگر برنامه هاى اين هفته عنوان كرد و گفت: افتتاح دوخانه عالم 

در خزل شرقى روستاهاى شريف آباد و گره چغا مدنظر است.
كريمى در ادامه با اشــاره به اهدا 5 جهيزيه كامل به 5 زوج جوان در 
اين هفته گفت: از ابتداى ســال جارى تاكنون بيش از 750 سبد كاال 
به اقشــار آسيب پذير و محروم شهرستان اهداشده كه در اين هفته نيز 

اقداماتى در نظر گرفته شده است.
وى با اشــاره به حضور گروه هاى بســيج جامعه پزشكى در مناطق 
محروم و آســيب پذير شهرى و روستايى شهرستان، گفت: در آخرين 
روز از ايــن هفته نيز حضــور و اجتماع 4 هزارنفرى بســيجيان در 

استاديوم آيت اله عليمراديان انجام مى شود.
فرمانده سپاه ناحيه نهاوند همچنين از تشييع و تدفين 2 شهيد گمنام در 

دانشگاه آزاد نهاوند خبر داد. 
كامران كريمى گفت: پيرو موافقت رئيس كميته جســتجوى مفقودين 
ستاد كل نيروهاى مسلح 2 شهيد گمنام در دانشگاه آزاد نهاوند 15 آذر 

به خاك سپرده مى شوند.
وى افزود: در بازديدى كه ســردار باقر زاده رئيس كميته جســتجوى 
مفقودين ستاد كل نيروهاى مســلح از دانشگاه آزاد شهرستان نهاوند 

داشت جانمايى محل تدفين شهدا صورت گرفت.
وى افــزود: تائيد نهايى محل تدفين شــهداى گمنام انجام شــده و  

اطالعات تكميلى در روزهاى آينده اعالم خواهد شد.

ريزش خاك قنات در بهار يك كشته داشت

 ريزش خاك يك قنات در روستاى «چپقلو» بخش اللجين منجر به 
مرگ مرد 41 ساله و مجروح شدن 2 تن ديگر شد.

دبير شــوراى هماهنگى مديريت بحران شهرستان بهار با بيان اينكه 
ســه تن از اهالى روســتاى چپقلو اقدام به حفــر غيرمجاز و كول 
گذارى قنات نزديك روســتا كردند اضافه كرد: آنها براى اين كار 
هيچگونه مجوزى از جهاد كشــاورزى و امور آب دريافت نكرده 
و خودســرانه از يك دستگاه بيل مكانيكى چرخ زنجيرى براى اين 

كار استفاده كردند.
مصطفى عبداللهى در گفت و گو با ايرنا افزود: سه تن مشغول كندن و 
كــول گذارى بودند كه در حين انجام كار و كندن زمين، خاك ريزش 

كرده و هر سه زير آوار قرار گرفتند.
دبير شــوراى هماهنگى مديريت بحران شهرســتان بهار گفت: افراد 
حاضر در محل 2 تن را نجات داده اما تالش براى نجات نفر سوم كه 

نيمى از بدن در دل خاك بود بى نتيجه ماند.
وى بيان كرد: حاضران در محل با استفاده از يك رشته طناب اقدام به 
بيرون كشيدن نفر سوم از زير آوار كردند اما دوباره خاك ريزش كرده 

و او را در خود بلعيد.
عبداللهــى اضافه كرد: با توجه به گل آلود بودن محل و احتمال بروز 
خطر، امكان حضور بيل مكانيكى و نيروهاى امدادى براى امداد رسانى 

وجود نداشت.
عبداللهــى اضافه كرد: دادســتان بهار و جمعــى از عوامل انتظامى و 
امدادى در محل حضور داشــتند؛ با توجه به احتمال ريزش خاك و 

فراهم نبودن زمينه انجام ماموريت، عمليات به تعويق افتاد.
وى گفت: خودروهاى مورد نياز در نزديكى محل حادثه حضور يافتند 
تا در صورت نياز تيم هاى امدادى از آنها براى برون كشــيدن متوفى 

استفاده شود.
وى ادامه داد: پيش از رســيدن تيم هاى امدادى، با همت اهالى روستا 

فرد متوفى از خاك خارج شده و تحويل عوامل امدادى شد.

https://telegram.me/bazarehamedan

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

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

پ

آگهي مزايده فروش اموال مستعمل جمعيت هالل احمر 
استان همدان (نوبت دوم)

روابط عمومي جمعيت هالل احمر استان همدان 

جمعيت هالل احمر استان همدان در نظر دارد اموال مستعمل در اختيار خود را به شرح زير از 
طريق مزايده الكترونيكي به فروش برساند.

 لذا متقاضيان مي توانند ضمن بازديد از اقالم ضايعاتي در محل پايگاه امدادي جمعيت به 
آدرس: همدان، بلوار فرودگاه، روبه روي كارخانه كيوان، انبار امدادي جمعيت هالل احمر استان 
همدان جهت شركت و دريافت اسناد مزايده از تاريخ 97/09/05 لغايت 97/09/19 به سامانه 

تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) مراجعه نمايند.
1- به پيشنهاداتي كه بعد از تاريخ مقرر در اسناد مزايده وصول گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2- به پيشنهادهاي مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- جمعيت در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

4- ساير اطالعات مورد نياز در اسناد مزايده ذكر گرديده است.
 081-38247942 تلفن  شماره  با  بيشتر  اطالعات  دريافت  جهت  مي توانند  متقاضيان   -5

رئيس اداره پشتيباني جمعيت هالل احمر استان همدان تماس حاصل نمايند.

آگهي مزايده فروش زمين مزروعي 
واقع در شهرستان اسدآباد (نوبت دوم)

روابط عمومي جمعيت هالل احمر استان همدان 

جمعيت هالل احمر استان همدان در نظر دارد نسبت به فروش يك قطعه زمين متعلق به خود به 
متراژ 19560 مترمربع واقع در شهرستان اسدآباد، كيلومتر 2 جاده اصلي اسدآبادـ  كرمانشاه (مسير 
برگشت) اقدام نمايد. لذا پيشنهاد دهندگان مي توانند جهت بازديد از محل به جمعيت هالل احمر 
درگاه  به  لغايت 97/09/15  تاريخ 97/09/05  از  مربوطه  اسناد  دريافت  جهت  و  اسدآباد  شهرستان 

سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
1-متقاضيان شركت در مزايده مي بايست مبلغ 53/790/000 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده 
به حساب شماره 4350617857 نزد بانك ملت (كليه شعب) به نام جمعيت هالل احمر واريز نمايند.

2-به پيشنهادهاي مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3-جمعيت در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

4-ساير اطالعات مورد نياز در اسناد مزايده ذكر گرديده است.

تعدادشرحرديف
29 عددچادر برزنتي گروهي1
150 عددچادر امدادي ايراني2
-ساير اموال اسقاطي3

خبرنگار  كمالوند-  معصومــه  نهاوند-   
همدان پيــام:  تغيير كاربرى گردشــگرى 
براى خانه هاى تاريخى نهاوند مى تواند در 
شرايط فعلى كه اقتصاد گردشگرى در حال 
جان گرفتن و پيدا كردن جايگاه واقعى خود 
است يك منبع درآمد و اشتغال زا براى اين 

شهرستان باشد.
از طرفى خانه هاى تاريخى نهاوند در حال 
حاضر بال استفاده مانده و هر چند سال هم 
بايد بــراى مرمت آن ها هزينه اى را صرف 
كرد كه با در اختيار گذاشتن اين خانه ها به 
بخش خصوصى مى شود همزمان با حفظ 
كاربرى تاريخى و بافت آن ، به حفظ اين بنا 

كمك هم كرد.
خانه فاطمــى، خانه صمصــام ،خانه عباد 
مهــران، خانــه عليمراديــان  و چند خانه 
تاريخــى ديگر ايــن شــرايط را دارد كه با 
استفاده از تسهيالت وشرايطى كه شهردارى 
ايجــاد مى كند  كاربرى گردشــكرى آن را 

فعال كرد.
براى شهرى كه زير ساخت هاى گردشگرى  
ضعيفى دارد و در داشتن امكاناتى از جمله 
چندان  وضعيت  و..موقعيت  هتل،ســوئيت 
مطلوبى ندارد، شــايد  وجود اين شرايط و 
تقويت آنها بتواند تــا حدودى اين خال ها 

را پر كند. 
مســول ميراث فرهنگى صنايع دســتى و 
گردشــگرى نهاونــد گفــت: در صورت 
رضايت مالك، از اين خانه ها مى شود براى 
ايجاد قهوه خانه، ســفره خانه ســنتى كافى 
شاپ، كافه كتاب رستوران  كارگاههاى خود 
اشتغالى و ... با ايده ها و طرح هاى مختلف 

استفاده كرد.

خانه  كــرد:  تصريح  جانجــان  محســن 
هــاى تاريخــى نهاوند قابليــت اين را 
دارد كه اقتصاد گردشــگرى شهرســتان 
را تقويت كند و در شــهرى كه ســراب 
هــاى گردشــگر پذير  و پــر بازديدى 
بخصوص  مراكز  گونــه  اين  وجود  دارد 
در فصول گردشــگرى ضرورى و مورد 
اســتقبال است و ميراث و شهردارى هم 
پاى كار اســت و از ايــن طرح حمايت 

كند. مى 
شــهردار نهاوند هم با بيــان اينكه اوايل 
آبان ماه به شــيراز سفر كرديم و از جمله 
نقاط مشترك و دستاوردهاى اين سفر هم 
پوشانى بافت تاريخى و فرسوده اين شهر 

بود كه در نهاوند هم با اين موضوع مواجه 
هستيم و سال هاســت كه توسعه  شهرى 
نهاونــد به بافت تاريخى و فرســوده گره 

خورده است.
به گفته محمد حسين پور در شهر شيراز اين 
موقعيت ها به فرصت تبديل شده است مثال 
خانه هاى تاريخــى را با حفظ نوع بافت و 
ساختار آن به كاربرى گردشگرى تغيير داده 
و موقعيت هاى گردشگرى و درآمد زايى با 
آن ايجاد كرده اند كه با اســتقبال هم مواجه 

شده است.
حســين پور گفت: همين شرايط در نهاوند 
هم مى توان اجرا كرد و شهردارى هم  براى 
متقاضيان و افرادى كه قصــد دارند از اين 

كاربرى گردشگرى استفاده كنند ، شرايط و 
بســته ويژه اى را قايل مى شــويم و كمك 

مى كنيم.
حســين پور تصريح كرد: براى افرادى كه 
قصد اســتفاده از كاربرى گردشگرى خانه 
هاى قديمــى و تاريخى نهاوند را دارند  از 
پرداخت عوارض و هزينه هاى شــهردارى 
معاف خواهد بود تا براحتى طرح خود را با 

اجازه مالك اجرا كند.
شــهردارنهاوند از نشتســتى با مالكان خانه 
هاى قديمى درهفته آينده در شــهردارى با 
حضور ميراث فرهنگى خبر داد تا پيشــنهاد 
كاربرى گردشــگرى خانه هــاى تاريخى 

نهاوند ارايه شود.

 مالير- خبرنگار همدان پيام: مديركل 
صنــدوق بيمه كشــاورزان روســتايي و 
عشــاير همدان يكي از مهمترين مزاياي 
بيمه روســتاييان را داشتن بازنشستگي و 

ازكارافتادگي عنوان كرد.
مهدي ســماواتي بــا بيان ايــن مطلب 
در "دوميــن همايش سراســري مديران 
اجتماعي  بيمــه  صنــدوق  كارگــزاري 
كشاورزان روســتايي و عشاير شهرستان 
مالير" گفت: صندوق بيمه كشــاوزان از 
سال 84 فعاليت خود را آغاز كرده است، 
اين صندوق به عنوان جوان ترين صندوق 
بيمه كشــور مي باشد كه در استان نزديك 
به 90 هزار نفر تحت پوشــش اين بيمه 
هســتند و 5 هزار نفــر در حال دريافت 

مستمري ماهيانه مي باشند.
وي با اشــاره به اصل 29 قانون اساســي 
كه دولــت مكلف به بيمــه آحاد جامعه 
مي باشــد، افــزود: حمايتــي، بيمه اي و 
تكميلي 3 ركن نظام تأمين اجتماعي است 
كه بخش بيمه اي شــامل بيمه روستاييان 
مي شــود و يكي از اهداف صندوق كمتر 
شــدن بخش حمايتي و افزايش عزت در 

جامعه است.
ســماواتي ادامه داد: اهداف كلي صندوق 
شــامل جلوگيري از مهاجــرت بي رويه 
روســتاييان به شــهر، كاهــش اختالف 
طبقاتــي، كاهــش مشــكالت اجتماعي 
روســتاييان، افزايــش اميد بــه زندگى 
در روســتاها بــه دليل داشــتن مزاياي 

بازنشســتگي و از كارافتادگــي، تأميــن 
عدالت اجتماعي و... است.

مديركل صندوق بيمه كشاورزان روستايي 
و عشــاير اســتان با اشــاره به اينكه ميز 
خدمت در روســتاها به وجود آمده است 
و 80 درصد امور به صورت الكترونيكي 
انجام مي شود، گفت: سعي ما بر اين است 
كــه كارگزاري ها در كمترين زمان ممكن 

اقدام به بيمه روستاييان كنند.
ســماواتي با بيان اين مطلب كه پرداخت 
حق بيمه روســتاييان به صورت ســاالنه 
حداقــل 240 هزار تومان تا حداكثر 540
هزار تومان مي باشــد و هر فرد روستايي 
باالي 18 ســال مي تواند بيمه شود، تأكيد 
كرد: دولت تدبيرواميد در اين زمينه نقش 

حمايتي ويژه اي دارند و دو سوم باقيمانده 
سهم بيمه كشاورزان را به صورت يارانه 

به بيمه پرداخت مي كند.
 در ادامــه  باقر هاشــمي، كارگزار بيمه 
غياثوند،  و  جــوكار  بخــش  روســتايي 
كارگــزار بيمه روســتايي بخش مركزي 
فعاليت هــا و اقدامات صــورت گرفته را 
تشــريح كردند. در پايان  اين همايش نيز 
حكم بازنشســتگي تعدادي از روستاييان 

به آنها اهدا شد.
گفتنى اســت: در شهرستان مالير 5 دفتر 
كارگزاري بيمه روســتاييان و عشاير در 
حال فعاليت هســتند كه شامل اسالمشهر 
آق گل، زند جــوكار، ســامن و مركزي 

مي باشد.

با توافق شهردار و ميراث فرهنگى نهاوند اجرا مى شود

حذف عوارض خانه هاى تاريخى 
درنهاوند

بيمه كشاورزان از داليل افزايش اميد به زندگي در روستاها
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خانواده هــا بايد كودكان 
تأثيرگذار  شخصيت  با  را 
و  كنند  آشــنا  ايرانــي 
نگذارند كودكان بيشــتر 
اوقــات فراغــت خود با 
كارتون هــاي خارجي كه 
ما  فرهنگ  با  ســنخيتي 

ندارد، سپري كنند

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com
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امروز، روز كتابگردى است
ما هم به كتابفروشى ها برويم

حسين پارسا »
 5 ســال پيــش 
نخســتين بار  براى 
بــود كــه اصطالح 
وارد  «كتابگــردى» 
كتــاب  ادبيــات 
كتــاب  و  خوانــان 
سال  شــد.  دوستان 
93 به دعوت «احمد 
 ، « معى مســجد جا
فرهنگ  اسبق  وزير 
و ارشــاد اسالمى و 
شوراى  فعلى  عضو 

شــهر تهران، همچنين جمع زيادى از علما، روشنفكران، نويسندگان 
و مردم عادى، با تعيين روزى مشــخص به كتاب فروشــى ها رفته و 
كتاب خريدند. اين پويش از همان سال، هر سال تكرار شد تا حركتى 
جمعى ايجاد كرده و كتاب را به موضوع نخست رسانه ها تبديل كند. 
در اين ميان تهرانى ها و شهروندان چند شهر ديگر استقبال خوبى از 
آن داشــتند. در حقيقت روز كتابگردى به محفلى براى نويســندگان، 
هنرمندان و علماى هر شهر تبديل شد تا در كنار مردم كتاب بخرند و 

درباره كتاب حرف بزنند.
امســال هم اين فراخوان رخ داده اســت. به دنبــال برگزارى 4 دوره 
برنامــه ويژه كتابگردى كه از ســال 93 تا 96 به ابتكار و همت احمد 
مسجدجامعى در كتاب فروشى هاى تهران و سراسر كشور برگزار شد، 
فراخوان «كتابگردى 97» هم از ســوى اين فعال فرهنگى منتشر شد. 
طى اين فراخوان قرار است امروز پنجشنبه يكم آذر ماه اصحاب فكر 
و انديشه به همراه كســانى كه نه فقط در حرف، كه در عمل دغدغه 

فرهنگ دارند به كتاب فروشى ها بروند.
امسال در حالى  مســجد جامعى در اين فراخوان نوشته اســت: "
بــه پنجمين كتابگردى و روز قدردانى از كتاب فروشــى ها نزديك 
مى شــويم كه متاثــر از فضاى عمومــى جامعه، ايــن حرفه نيز با 
مســائل و مشكالت زيادى روبه رو است. مشــكالت اقتصادى از 
يك ســو به دليل گران شــدن قيمت ارز و مــواد اوليه به افزايش 
قيمت كتاب انجاميده اســت و از ســوى ديگر بــا كاهش قدرت 
خريــد خانواده ها باعث حذف خريدهاى فرهنگى، از جمله كتاب، 
از ســبد خريد برخى از خانواده هاى ايرانى شــده است. در چنين 
شــرايطى، امســال هم در آخرين پنج شــنبه هفته  كتاب به ديدار 
كتاب فروشــى ها رفته و با خريد كتاب از آنان از حضور و پايدارى 
آنها در ايــن عرصه قدردانى مى كنيم و در حد بضاعت ياريشــان 
خواهيم كرد. بر كســى پنهان نيســت كه يكى از موثرترين راه هاى 
پشــتيبانى و حمايت از خدمتگزاران كتاب، حضور فعال و مردمى 
در كتاب فروشــى ها و خريد كتاب از آنان است زيرا نيك مى دانيم 
كه رونق كتاب فروشــى ها به عنوان آخرين حلقه از زنجيره صنعت 

نشــر، به رونق كل نشر و فرهنگ ايران منجر خواهد شد.»
فراخــوان كتابگردى در اين چند ســال  اگرچه در تهران بعضى 
شــهرهاى ديگر شورى در سِر كتاب دوســتان ايجاد كرده ولى 
ظاهرا داســتان همــدان همچنــان متفاوت از شــهرهاى ديگر 
اســت. تعداد كم كتاب فروشــى ها و نارضايتى آن ها از ميزان 
فروششان، به مشــكلى هميشگى در اين شهر تبديل شده است. 
در ايــن ميان، چنيــن فراخوان هايى اگر درســت و به موقع به 
گوش هنرمندان و روشــنفكران همدان برســد شــايد ما هم نه 
فقط به نام، كه در واقعيت جزو شــهرهاى فرهنگ دوست ايران 

شويم. تلقى 

جزئيات حضور رئيس جمهور در مراسم 
دانشجو هفته آينده اعالم مى شود

 معاون فرهنگى دانشــگاه تهران با تاكيد بر اينكه هنوز پاســخى از ســوى 
رياست جمهورى براى حضور رئيس جمهور به مناسبت روز دانشجو دريافت 

نكرده ايم، گفت: زمان و مكان حضور ايشان هفته آينده مشخص مى شود.
مجيد سرســنگى در گفت وگو با ر ايسنا، ضمن بيان اين مطلب، در خصوص 
آخرين اخبار از دانشــگاه محل حضور رئيس جمهور به مناسبت روز دانشجو 
اظهــار كرد: رئيس جمهور به مناســبت روز دانشــجو هر ســاله در يكى از 
دانشگاه هاى كشــور حاضر مى شوند و امسال نيز  قرار شده اين مراسم برگزار 
شــود اما دانشــگاه محل حضور رئيس جمهور تا هفته آينده مشخص مى شود 
چرا كه هر دانشگاهى كه ميزبان حضور دانشجو باشد، فرصتى را مى خواهد تا 

مقدمات حضور ايشان در آن دانشگاه و برگزارى مراسم را فراهم كند.

منابع درآمدى بودجه سال 98 بايد مطمئنه باشند 
 رئيس سازمان برنامه و بودجه وى با بيان اينكه منابع درآمد درنظر گرفته شده 
براى سال 98 بايد مطمئنه باشند، تاكيد كرد: منابع سال آينده بايد منابع مطمئنى 
باشند هر چند ما اميدواريم ولى بايد خود را آماده كنيم و شرايط را فراهم كنيم. 
به گزارش ايلنا، محمدباقر نوبخت ، در جمع خبرنگاران درخصوص بودجه سال 
98 گفت: حتما در فرصت مناسبى بايد به تشريح بودجه سال 98 بپردازيم زيرا اين 
بودجه با توجه به ويژگى   هاى سال 98 كه بايد از دوره تحريم عبور كنيم، متفاوت 
است. وى با بيان اينكه منابع درآمد درنظر گرفته شده براى سال 98 بايد مطمئنه 
باشــند، اظهار داشت: منابعى درآمدى كه براى سال 98 در نظر گرفتيم، با احتياط 
درباره نفت، ماليات و اوراقى كه سال آينده، سال بازپرداخت شان است، بايد باشد. 
معاون رئيس جمهور ادامه داد: منابع سال آينده بايد منابع مطمئنى باشند هر چند ما 

اميدواريم ولى بايد خود را آماده كنيم و شرايط را فراهم كنيم. 

فضاى مجلس نسبت به ظريف ، استيضاح نيست
 رئيس كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با تاكيد بر اين كه 
موضوع پولشــويى را در حد استيضاح نمى دانم، گفت: فضاى كلى مجلس در 

قبال وزير امور خارجه استيضاح نيست.
حشمت ا... فالحت پيشه در گفت وگو با ايرنا درباره تدوين تقاضاى استيضاح 
«محمد جواد ظريف» از ســوى برخى نمايندگان عضو فراكســيون نمايندگان 
واليى مجلس افزود: اســتيضاح حق نمايندگان است اما ديپلماسى ما در حال 

حاضر با توجه به شرايط بايد تقويت شود.
به گزارش ايرنا، حســينعلى حاجى دليگانى در گفت وگو با پارلمانى از جمع 
آورى امضا براى اســتيضاح ظريف خبــر داد و گفت: وزير امور خارجه اخيرا 
اظهاراتى درمورد پولشــويى در كشور مطرح كرد، وى قرار بود تا امروز مدارك 

خود را در اختيار نمايندگان قرار دهد كه اين كار انجام نشد.

شانـزدهميـنشانـزدهميـن  
حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) 

در نمايشگاه هاي ملي و بين الملليدر نمايشگاه هاي ملي و بين المللي

چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنايع غذايي و كشاورزيچهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنايع غذايي و كشاورزي
ازبكستان - تاشكندازبكستان - تاشكند

پاويون ايرانپاويون ايران

تشريفات: 09336860145

مريم ملكى »
 حال و هــواي اين روزهاي همدان 
به معناي كامل فرهنگي و هنري است. 
آنقدر اخبارهاي خوب و متنوع در اين 
زمينه شنيده مي شود كه ناخودآگاه لبخند 
رضايت را بر لب فرهنگ دوستان همداني 
مي نشاند. اجالس جهاني گردشگري را 
به تازگي پشت سرگذاشتيم و اين روزها 
بين المللي  جشنواره  برگزاري  شاهد  هم 
تئاتر كــودك و نوجــوان در همدان 
مي باشيم كه با برگزاري نمايشگاه كتاب 
همدان به مناسبت هفته كتابخواني عجين 

شده است.
بعد از وقفه اي كه ســال گذشــته در 
برگزاري نمايشــگاه كتاب همدان رخ 
داد، شــنيدن خبر برپايــي مجدد اين 
نمايشــگاه اين انگيزه را ايجاد كرد تا 
سرى به اين نمايشگاه بزنيم و از نزديك 
نحوه برگزاري نمايشگاه و استقبال مردم 

را شاهد باشيم.
 مســير ســخت رســيدن به 

نمايشگاه
از همان ابتداي امر محل برپايي نمايشگاه 
كمي از شيريني خبر برگزارى آن مي كاهد. 
رسم برپايي نمايشگاه هاي كتاب در مصلي  
كه گريبــان پايتخت را گرفتــه ،حال به 
ســراغ همدان نيز آمده اســت و اگر شما 
هم مانند ما مسافر نمايشگاه بزرگ كتاب 
همدان هستيد بايد به مصلي همدان واقع 
در چهارراه تختي برويــد. براي رفتن به 
بايد از وسيله نقليه  كتابخانه همدان حتماً 
اســتفاده كرد در غير اين صورت قبل از 
بازديد از نمايشگاه بايد خود را آماده يك 
كوهپيمايي حســابي كنيد. بعد از اين كه 
مسير سربااليي رسيدن به نمايشگاه را طي 
مي كني و به در ورودى نمايشگاه مي رسي 
تازه اين فكر به سراغت مي آيد اگر كتاب 
خريدم، حاال چطور با آن بار ســنگين اين 
راه را برگــردم؟ در همين فكرها هســتي 
كه ناگهان تبليغ snap كه تخفيف ســى 
درصدي براي مشترياني كه قصد عزيمت 
به نمايشــگاه را دارند در نظر گرفته است 
تــو را ياد عبارت نــوش دار بعد از مرگ 
ســهراب مي اندازد و ناخودآگاه مي گويي: 
ديدمت جانم به قربانت ولي حاال چرا!!!!!!.

اما الاقل خيالت از برگشت راحت مي شود 
و خندان به ســراغ تماشــاي نمايشــگاه 
مي روي ولي انگار نمي خواد امروزمان روز 
شود، وسعت نمايشگاه هيچ سنخيتي با نام 
نمايشگاه ندارد. وسعت نمايشگاه به اندازه 
همدان  مركز  كتابخانــه  ورودي  راهروي 
است نه فكر كنيد از اين نمايشگاه هايي كه 

سر و ته آن معلوم نمي شود نه...
خياالت مســير نمايشــگاه كه تازه دست 
از ســرت برداشــته بوده جاي خود را به 
وسعت نمايشگاه مي دهد و دلت مي گيرد. 
مخصوصاً اگر تجربه بازديد از نمايشــگاه 
كتاب تهران را هم داشــته باشيد. به ناگاه 
اين عبارت جلوي چشمانت رژه مي رود"
آيــا واقعاً اين نمايشــگاه در خور شــهر 
همدان كه لقب پايتخت تاريخ و تمدن را 

به يدك مي كشد، مي باشد"
چند ميــز كتابخانه اي كوچك كه شــايد 
شمارش آن به ســختي به تعداد انگشتان 
دســت مي رســد چند نفري هم مشغول 

بازديد از نمايشگاه هستند.
 فضاى كوچك براى نمايشــگاه 

بزرگ كتاب همدان
كريمي بازنشسته فرهنگي است و با شور 
و شوق در حال تماشاي كتاب ها مي باشد.

او مي گويد: به دنبال كتاب هاي ســفرنامه 
هســتم و هنوز موفق به پيــدا كردن آنها 

نشده ام. 
كريمى با اشــاره به وسعت كم نمايشگاه 
مي افزايــد: فضاي پيش بيني شــده براي 
نمايشــگاه مناسب نمي باشــد و بهتر بود 
فضاي بيشــتري را براي ايــن امر در نظر 
مي گرفتنــد و همچنين بــا توجه به اينكه 
همدان شــهرى دانشــگاهي است نياز به 
تخصصي  كتب  كه  نمايشگاه هايي  برپايي 
را پوشــش مي دهند در همدان احســاس 

مي شود.
قره باغــي كارمند و كارشــناس مديريت 
اســت. قره باغي از قيمت باالي كتاب ها 

شاكي است و مي گويد: درصد كتاب هاي 
عمومي موجود در نمايشگاه بسيار باالتر 
از كتــاب تخصصــي اســت و همچنين 
تخفيف هاي در نظر گرفته شده مي توانست 
بيشتر باشــد.با توجه به اينكه مسير رفت 
و آمد به نمايشــگاه بســيار سخت است 
همچنين تنوع كتاب ها بسيار پايين مي باشد 
در نتيجه نمايشگاه با استقبال خوب مردم 

روبرو نشده است.
اصلــى  مشــتريان  مــدارس   

نمايشگاه
بــا ورود يك گروه دختر بچه دبســتاني، 
حــال و هواي نمايشــگاه بــه كل تغيير 
مي كند و كســالت از رخ نمايشگاه رخت 

برمي بندد.
خانم اكبــري در حــال مديريت هيجان 
است  نمايشگاه  تماشاي  براي  شاگردانش 
و آنها را به ســمت ميز كتاب هاي كودك 
و نوجوان هدايت مي كند. ميز با كتاب هاي 
رنگ و وار كودكانه مزين شــده است و 
بيشتر از همه، كتاب هاي با شخصيت هاي 
خارجي موجود روي جلدشــان در حال 
خودنمايــي هســتند.آنقدر هيجان بچه ها 
باالســت كه بقيه بازديدكننــدگان هم به 

وجود آمده اند.
الينا كتاب قصه هاي شــاهنامه را انتخاب 
كــرده و منتظر تأييد خانم معلم اســت تا 
كتاب را بخرد. الينا علت انتخاب قصه هاي 
شاهنامه را آشنا شدن با شخصيت هاي آن 

را در مدرسه توسط خانم معلم مي داند.
پريســا كتابى با عكس شــخصيت اصلي 

كارتون هاي باربي محكم در دست گرفته 
و از ته دل خوشحال است.

پريسا مي گويد: سي دي كارتوني باربي را 
داشــتم ،خيلي دلم مي خواست كتابش را 

هم داشته باشم.
اكبــري معلم همراه بچه هــا مي گويد: با 
توجه مبحث درســي موجــود در كتاب 
فارســي دوم دبســتان مبني بر كتابخواني 
تصميم بر اين شــد دانش آموزان را براي 
بازديد نمايشــگاه بياوريم و خود آنها هم 

براي اين اردو اشتياق زيادي نشان دادند.
وى وظيفه خانواده و مدرسه فرهنگ سازي 
براي باال بردن ســطح مطالعه كودكان مى 
دانــد و افزايد: بايد از دوران دبســتان كه 
كودك خواندن را مــى آموزد و مي تواند 
خودش كتاب در دست بگيريد و مطالعه 
كند براي نهادينه كردن مطالعه كار شــود. 
وظيفــه اصلي والدين معلميــن در وهله 
اول مشــاوره براي انتخاب كتاب مناسب 

و در مرحلــه بعدي آموختن نحوه مطالعه 
كردن مي باشــد. به طور مثال ايجاد كتاب 
درس  كالس هاي  در  كوچــك  خانه هاي 
و بــه امانت دادن كتاب به بچه ها شــيوه 
مناســبى ايجاد دوستى بين كتاب و دانش 

آموزان مى باشد.
معلم پايه دوم دبستان ايده آل به نقش مهم 
خانواده ها در شكل گيري شخصيت كودك 
اشــاره مي كند و مي گويد: خانواده ها بايد 
كودكان را با شــخصيت تأثيرگذار ايراني 
آشنا كنند و نگذارند كودكان بيشتر اوقات 
فراغت خود بــا كارتون هاي خارجي كه 

ســنخيتي با فرهنگ ما ندارد، سپري كنند. 
البته معلمين مدارس تالش خود را در اين 
زمينه مي كنند اما اگر با همراهي خانواده ها 

همراه شود، تأثير آن صد چندان مي شود.
عدم استقبال همدانى ها از نمايشگاه 

عاليى مســئول برپايي نمايشگاه به وفقه 
پيش آمده در برگزاري نمايشــگاه كتاب 
اشــاره مي كند و مي گويــد: بعد از حدود 
دو ســال از برگزاري نمايشگاه كتاب در 
محل نمايشگاه هاي بين المللي همدان، اين 
اولين بارى است كه نمايشگاه در كتابخانه 

مركزي همدان برپا مي شود. 

عاليى افزود: ما متشكل از چند تيم هستيم 
كه به صورت همزمان در ســطح كشــور 
نمايشــگاه كتاب برگزار مي كنيم. با توجه 
به تبليغاتي كه در سطح شهر همدان انجام 
داديم، نسبتاً با استقبال خوبي روبرو بوديم 
به طور مثال بــراي اكثر مدارس دعوتنامه 

براي بازديد از نمايشگاه ارسال كرديم.
مســئول نمايشگاه كتاب همدان از ميزان 
خريد پاييــن كتاب در همدان گاليه داد 
و بيان مي كنــد: به نظر مي رســد مردم 
همدان آشــنايي خوبي با كتاب ندارند و 
كتاب هاي به روز از انتشــارات سرآمد 
را نمي شناســند در نتيجــه با اســتقبال 
خوبي براى خريد كتاب روبرو نشــديم. 
البته با توجه به تجربه شــهر كرمانشاه، 
در ســال هاي آتي ، با تــداوم اين طور 
نمايشگاه ها شاهد روند رو به رشدي در 

اين زمينه خواهيم بود.
عاليى در پايان تصريح مى كند :به نظر من 
بهتر اســت برنامه هايي در جهت فرهنگ 
سازي و آشنايي مردم با كتاب ها با ارزش 
باالي محتوايي توســط مسئولين صورت 
گيرند تــا بدين وســيله بتــوان فرهنگ 

كتابخواني را در كشور نهادينه كرد.
محوطه  در  نمايشــگاه  برپايى   

بيرونى كتابخانه
مركزى  كتابخانه  رئيس  حسيني  منصوره 
همدان مــى گويد :يكــي از برنامه هاي 
شــاخصي كه امسال به مناســبت هفته 
كتــاب، كتابخوانــي و كتابــدار تصميم 
به برگزاري آن گرفته شــد، نمايشــگاه 
هدف  مي باشــد.  همدان  كتــاب  بزرگ 
اصلــي از برگــزاري ايــن نمايشــگاه 
ترغيب عموم مردم بــه خريد و مطالعه 
كتاب مي باشــد كه از اين رو ســعي بر 
ايــن شــده تخفيف هاي مناســبي براي 

خريداران در نظر گرفته شود و همچنين 
مجموعه كتاب هاي به نمايش درآمده در 
نمايشگاه، كتاب هاي مطرح از انتشارات 

خوب مي باشد.
گاليه هــاي  بــه  پاســخ  در  حســيني 
بازديدكنندگان از مسير نمايشگاه مي افزايد: 
در برنامه ريزي هاي انجام گرفته ســعي بر 
اين شده اســت كه با تبليغات همه جانبه 
عموم مردم در جريان برگزاري نمايشگاه 
قرار بگيرند و كتاب هاي مناســب خود را 
تهيه كنند و از اين رو نمايشگاه تا 11 آذر 
مــاه داير مي باشــد و در وهله دوم تالش 
براي دسترسي آســان مردم به نمايشگاه 
مي باشــد كه در اين راســتا، مذاكراتي با 
سامانه هوشمند حمل و نقل اسنپ انجام 
شده است و نتيجه آن تخفيف 30 درصد با 
 HDMBOOK وارد كردن كه تخفيف
براي مســير نمايشــگاه مي باشــد. البته 
تاكســي هايي نيز در پاييــن مصلي براي 

جابه جايي مردم مستقر شده اند.
حســيني به ويژه برنامه پايان هفته كتاب در 
يكم آذر ماه اشاره و تصريح مي كند: در اين 
برنامه، حدود هفتصد نفر شــركت كننده از 
كتابخانه مركزي گشت يك روزه اي خواهند 
داشــت و با كتابخانه آشنا خواهند شد و در 
پايان مراسم ســعي بر شناسايي نواقص و 
مشكالت در برنامه هاي هفته كتاب جاري 
خواهيم داشــت تا در سال هاي آينده شاهد 

آنها نباشيم.
رئيس كتابخانه مركزي با اشاره به فضاي 
وســيع محوطه بيروني كتابخانه مركزي، 
اين مــژده را مي دهد كــه بعدها همدان 
شاهد برپايي نمايشــگاه كتاب با وسعت 
بيشــتر و غرفه هاي متعدد از انتشــارات 
مطرح سطح كشور در محوطه باز كتابخانه 

مركزي باشيم.

به مناسبت برگزارى نمايشگاه كتاب در كتابخانه مركزى همدان

همدانى ها كتاب بخوانند

چگونه مى توان به افزايش سرانه مطالعه 
اميدوار بود؟

 كتاب بايد حس جســت وجوگرى را در خواننده بيدار كند و از 
اين طريق مى توان به افزايش سرانه مطالعه در كشور اميدوار بود.

مديركل تأمين منابع نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور گفت: متأسفانه 
درگيرى افــراد با فضاى مجازى باعث شــده تا همانند گذشــته 
كتابخانه ها آن رونق هميشگى را نداشته و فرهنگ كتاب خوانى در 

كشورمان چندان وضعيت اميدواركننده اى نداشته باشد.
به گزارش، ايســنا، ســيدباقر ميرعبدالهى اظهار كرد: : كشورهاى 
توســعه يافته با وجود آن كه از نظر رشد فناورى هاى نوين در سطح 
بســيار بااليى قرار دارند ولى همچنان كتاب در ســبد خريد افراد 
ديده مى شود كه نشــان دهنده ارزش و جايگاه مطالعه در ديد آنان 
اســت چراكه اعتقاد دارند درنتيجه كسب علم و دانش مى توانند بر 

مشكالت خود فائق آيند.
مديركل تأمين منابع نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور تاكيد كرد: بايد 
برنامه ريزى به منظور آشــتى دوباره عموم مردم با كتاب را از ميان 
كودكان و نوجوانان آغاز كنيم تا اين فرهنگ در ميان آن ها ريشه دار 

شده و تحوالت روزمره نتواند آن ها را از كتاب دور كند.
ميرعبدالهــى افزود: يكى از برنامه هاى نهــاد كتابخانه هاى عمومى 
كشور در اين راستا تجهيز اين مراكز به اسباب بازى است تا از اين 
طريق بتوان كودكان را به حضور در كتابخانه هاى عمومى جذب و 
همراه با شادى و نشاط كتاب هاى متناسب با نياز آن ها را ارائه كرد.
او يكى از مشكالت موجود در حوزه نشر را متناسب نبودن كتاب ها 
با نيازهاى واقعى مردم برشمرد و گفت: ناشران بايد به اين موضوع 
توجه كنند چراكه يكى از داليل اصلى دورى اقشــار مردم از كتاب 
به روز نبودن اين كتاب ها و تطابق نداشــتن با مشكالت و نيازهاى 

آنان است.
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بهداشتنكتهدانشگاه

هر بيمار HIV ساالنه 14 تا 16 هزار دالر هزينه دارد
 ساالنه دو هزار بيمار مبتال به HIV در كشور شناسايى مى شود و هر بيمار مبتال به 
ويروس ايدز ساالنه بين 14 تا 16 هزار دالر هزينه دارد كه رقم بسيار  بزرگى در حوزه 
سالمت است. به گزارش ايلنا، معاون بهداشت وزير بهداشت،درمان و آموزش گفت: 
ســاالنه تقريبا حدود 2 هزار مورد جديد ايدز در كشور پيدا مى شود و انتظار مى رود 
اين ميزان از بيماريابى به 1,5 تا 2  برابر برسد. امسال قرار شد كه هر مورد جديدى كه 

پيدا شود، پاداش 300 هزار تومانى داده شود.
 عليرضا رئيســى بيان كرد: موضوع مراكز ترك اعتياد، كاهــش مرگ و مير نوزادان، 
كاهش مرگ كودكان زير 5 ســال، كاهش مرگ مادران باردار  و سياست هاى جمعيتى 

نيز جزو اولويت هاى معاونت بهداشت است. 

پرداخت ماهانه 500 هزار تومان براى فرزندخواندگى 
كودكان معلول

 براى خانواده هايى كه كودكان داراى معلوليت را به فرزندخواندگى بپذيرند، امداد 
ماهانه برقرار مى شود و امسال مبلغ اين امداد ماهانه، 500 هزار تومان است.

به گزارش ايرنا، مديركل امور كودكان و نوجوانان ســازمان بهزيســتى كشور گفت: 
15درصد كودكان بى سرپرســت و بدسرپرســت تحت پوشــش بهزيســتى كه به 

فرزندخواندگى مى روند به نوعى معلوليت دارند.
ــه در  ــودكان بدسرپرســت و بى سرپرســت ك ــزود: 20 درصــد ك ــه اف ــد نفري محم
مراكــز شــبانه روزى و شــبه خانواده بهزيســتى نگهــدارى مى شــوند نيــز داراى 

معلوليــت هســتند.

حذف نظارت خانواده ها بر دفتر مشق دانش آموزان
 معــاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش بــا بيان اينكه در طرح 
تكاليف مهارت ديگر نيازى نيســت خانواده ها به رونويسى و دفتر مشق بچه ها 
نظارت كنند گفت: چون خانواده ها شــريك اصلــى تعليم و تربيت كودكان اند 
و نقــش مهمى در آن دارند بايد كمك كنند تا فرزندانشــان بتوانند مهارت هاى 

كنند. تمرين  را  اساسى 
رضوان حكيم زاده در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در تكليف مهارت محور هدفمان 
است كه بچه ها تكاليف را در مدرسه و زير نظر معلم انجام دهند گفت: در اين طرح 
معلم بر نحوه يادگيرى نظارت مى كند و بازخوردهاى مناســبى از يادگيرى بدســت 

مى آورد. هدف غايى ارزشيابى توصيفى هم همين است.

80 درصد جاده ها جدا كننده ندارند

 علت حدود 15 درصد تصادفات برون شــهرى سبقت غيرمجاز 
است و 80درصد راه ها جداكننده ندارند.

رئيس پليس راهــور گفت: نمى توانيم ســوانح ترافيكى را كاهش 
كنيم مگر با شناســايى عوامل خطرزا كه البته جلب مشــاركت ملى 
و آاموزش همگانى اثربخش اســت كه ناجا در اين زمينه پيش قدم 

بوده است.
به گزارش ايســنا، تقى مهرى افزود: با توجه به گستردگى جغرافياى 
امكانات پليس در دهه هاى گذشــته افزايش يافته و به موفقيت هاى 

چشمگيرى در كاهش حوادث رانندگى دست يافته ايم.
وى ادامه داد: رهبرى توصيه كردند حوادث و تصادفات را به حداقل 
برسانيم. سهم نيروى انتظامى در حوادث جاده اى بايد بررسى شود و 

البته ساير سازمان ها نيز در كاهش سوانح نقش دارند.
مهرى گفت: حمل و نقل يك نياز اساســى جوامع امروزى است. با 
گسترش شهرنشــينى حمل و نقل گسترش يافته است اما عوارضى 
دارد كه نخســتين آن تلفات انسانى است و ديگر عوارض آن تلف 
شدن سرمايه ملى در حوادث رانندگى، اتالف وقت، كاهش ظرفيت 
و ايمنى راه، افزايش مصرف ســوخت، آاليندگى زيست محيطى و 

حوادث است.
وى افزود: در ســال 85 به ازاى هر 10 هزار وســيله نقليه 19,5 نفر 
جانباخته داشــتيم و در اين ســال، 27 هزار و 567 نفر در حوادث 
رانندگى كشــته شدند اما در ســال 96 تعداد كشته ها به 16 هزار و 

21 نفر رسيد.
ــا  ــد ت ــعه باي ــم توس ــه شش ــاس برنام ــر اس ــه داد: ب ــرى ادام مه
پايــان ايــن برنامــه، 31 درصــد نســبت بــه 10 هــزار وســيله نقليــه 
ــال 97 ــاه اول س ــا در شــش م ــيم ام ــته باش ــات داش كاهــش تلف

ــوادث  ــگان در ح ــد جانباخت ــتيم و 23 درص ــش هس داراى افزاي
موتورســيكلت اســت. البتــه آمــار تلفــات تصادفــات درون شــهرى 
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 6 ــاه امســال نســبت ب در شــش م
درصــد كاهــش داشــتيم و از 420 نفــر بــه 378 نفــر رســيده اســت.

مهــرى گفــت: در توليــد محصــوالت فرهنگــى ناجــا رتبــه ســوم 
را در رتبــه بنــدى فنالنــد بــه دســت آورد، در رتبــه بنــدى تايلنــد 
ــه نقــش  ــور ب ــز در بررســى محصــوالت فرهنگــى پليــس راه ني

نقــره دســت يافــت.
ــود.  ــوانح مى ش ــش س ــبب افزاي ــرزا س ــى خط ــزود: رانندگ وى اف
مواجهــه بــا خطــر و درك از آن مى توانــد بــراى راننــده بــه عنــوان 
مبنــا و الگــو بــه پيشــگيرى از حــوادث منجــر شــود. اگــر بــه ايــن 
مباحــث توجــه نكنيــم بــا خســارت جانــى و مالــى وســيع رو بــه 
ــا 50 ــن 21 ت ــگان بي ــد جانباخت ــش از 51 درص ــويم. بي رو مى ش

ســال ســن داشــتند كــه نيــروى كار كشــور هســتند.
ــه  ــا ب ــور ج ــا در كش ــد تردده ــش از 90 درص ــت: بي ــرى گف مه
ــار و مســافر زمينــى و 9درصــد هوايــى اســت كــه اگــر  جايــى ب
ــتفاده شــود ريســك تصــادف كاهــش  ــوا بيشــتر اس ــا و ه از دري

مى يابــد.
وى افــزود: بيــش از 21 ميليــون خــودرو در پايــان ســال 96
ــود.  ــودرو ب ــون خ ــداد 8 ميلي ــن تع ــال 85 اي ــه در س ــتيم ك داش
ــه  ــد ك ــال دارن ــه فع ــر گواهينام ــون نف ــور 28 ميلي ــون در كش اكن

ــت. ــا اس ــخصى از خودروه ــتفاده ش ــش اس ــاندهنده افزاي نش
ــگان  ــد جانباخت ــش از80درص ــت: بي ــور گف ــس راه ــس پلي رئي

درون شــهرى عابرپيــاده و موتورســيكلت هســتند.
ــم  ــودن عالئ ــى، كافــى نب ــزود: ضعــف آمــوزش همگان مهــرى اف
افقــى و عمــودى و كاهــش نــور، موانــع فيزيكــى و ســاختمانى در 
ــروز تصادفــات دخيــل اســت. بيــش از 80درصــد جــاده هــاى  ب
كشــور دو طرفــه اســت و 5هــزار و 400 نقطــه در درون و بــرون 
شــهرى بــه عنــوان نقــاط خطرســاز شناســايى شــده اند كــه البتــه 
پيــش از ايــن نقــاط حادثــه خيــز 8 هــزار نقطــه بــود كــه بايــد تــا 

ــع مى شــد. ــارم مرتف ــه چه ــان برنام پاي
مهــرى گفــت: ســهم ســرعت در تصادفــات 21 درصــد اســت و 
81 درصــد از تصادفــات خســتگى و خــواب الودگــى، ســبقت و 

ســرعت غيرمجــاز و عــدم توجــه بــه جلــو اســت.

همدان پيام: اهداء 2 خمره تاريخي به موزه اسدآباد 
  به اين مى گن يه آدم فرهنگ دوست!!

ايسنا: اجراي اقدامات جديد براي خوشايندسازي سربازي
 مى خوان پادگانها بشه خانه خاله!! 

يــاد  معلمشــان  از  را  روحيــه  ايــن  پرسپوليســي ها  پيــروي: 
نــد فته ا گر

 عجب معلماى خوبيروحيه دادن و رفتن!!
ايران: امروز روز آزمايش همه ملت است 

 خدا هم اين همه ما رو ازمايش نكرده!!
شهروند: روحاني: پاي قولم ايستاده ام 

 گفتى به عقب بر نميگرديــم كه البته زيادى هم به جلو رفتيم 
مخصوصا تو گرونى!!

خبر ورزشي: دلم مي خواهد با پيراهن پرسپوليس خداحافظي كنيم
 اينجا ديگه جاى موندن نيست!! 

ابرار ورزشي: جدال تداركاتي برنده نداشت 
 بدون شرح!!

ايران ورزشــي: شــهرام محمودي: اين بار حرف بزنم هفتاد ميليون 
جريمه مي شوم

 لعنت بر دهانى كه بيموقع باز مى شود!! 
همشهري: كارتي براي همه امور 

 كارت يارانه ها!!
كيهان: دولت در چاله، مدعيان اصالحات در حال فرار

 شير تو شير كه مى گن يعنى همين ديگه!! 
جوان: هيچ راهي جز باور كردن جوانان نداريم 

 بدون شرح!!
قدس: كارت هاي سوختتان را پيدا كنيد

 گشتم نبود نگرد نيست!!
همدان پيام: استاندار جديد خارج نوبت به ورزش رسيدگي كند 

 ورزش تو صف تك نونى ها وايساده!!
شوت ورزشي: كي روش: بازيكنان از فضاي كنوني ناراحتند

 اونا كه وضعشون خوبه!! 

درخواست 23 هزار ميلياردى بيمه سالمت 
براى بودجه 98

 مديرعامل ســازمان بيمه ســالمت ايران ضمن اشــاره به بودجه 
پيشــنهادى اين ســازمان براى ســال آتى، تاكيد كــرد: در صورت 
ايجاد محدوديت منابع، حوزه ســالمت آخرين جايى باشــد كه اين 

محدوديت ها در آن اعمال مى شوند.
طاهر موهبتى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه بودجه سال 98 را با 
مبلغ 23هزار ميليارد تومان پيشنهاد داده ايم، گفت: اميدوارم كه بودجه 
98 واقعى ديده شــود. البته دولت و مجلس تأكيد و توجه ويژه اى به 
حوزه ســالمت و درمان دارند؛ اما الزم است كه اگر محدوديت منابع 
در كشــور ايجاد شد، آخرين جايى كه بايد در آن منابع محدود شود، 

حوزه سالمت و درمان است.
وى ادامه داد: هر چقدر هم كه در حوزه مديريت و پيشــگيرى هزينه 
كنيــم، اما نمى توان به مردم گفت كه بيمار نشــويد. بنابراين وقتى كه 
ساالنه 190 ميليون بار مراجعه به پزشك و مراكز درمانى داريم، طبيعى 
است كه هزينه ها باالست. زمانى هم كه شرايط اقتصادى سخت شود 
طبيعى اســت كه در حوزه ســالمت آثار آن بر مردم سخت گيرانه تر 

مى شود و الزم است در اين حوزه حمايت هاى الزم صورت گيرد.
موهبتى گفت: از سازمان برنامه و بودجه و همچنين مجلس درخواست 
مى كنم كه به بودجه اين بخش توجه شــود و حوزه سالمت و طرح 
تحول را واقعى ببينيد و به تبع اين توجه ها در بيمه سالمت نيز خودش 

را نشان مى دهد.

جزييات ارايه خدمات رايگان به مبتاليان 
ايدز در سراسر كشور

 رئيس مركز تحقيقات عفونى و گرمسيرى دانشگاه علوم پزشكى 
HIV/ شهيدبهشتى چگونگى ارايه خدمات رايگان به بيماران مبتال به

AIDS  در مراكز مشاوره رفتارى سراسر كشور را توضيح داد.
به گزارش ايسنا، داود يادگارى با اشاره به وضعيت زندان ها در موضوع 
ايدز و HIV، عنوان كرد: در گذشــته  بخش عمده اى از مساله انتقال 
اين بيمارى از طريق معتادين و ســرنگ هاى آلوده انجام مى شد، ولى 
خوشــبختانه با همكارى سازمان زندان ها و ارايه آموزش هاى مرتبط، 

انتقال از اين طريق تا حدودى محدود و كنترل شده است.
وى با اشاره به اقدامات پيشگيرانه صورت گرفته در اين رابطه، گفت: 
ارائه آموزش هاى الزم و مستمر، تالش براى پيشگيرى از اشاعه اعتياد 
و جلوگيرى از استفاده سرنگ مشترك از جمله فعاليت هاى تاثيرگذار 
سازمان زندان ها و ســاير مراكز درمانى، دانشگاهى در زندان ها بوده 

است.  
وى با اشاره به تغيير اپيدميولوژى بيمارى اچ آى وى، گفت: بيشترين 
موارد ابتال و اشــاعه از طريق جنســى به باالترين حجم ابتال تبديل 
شــده و اين آمار در زنان بيشتر است. همچنين پيدايش موارد جديد 
ابتــال به بيمارى ايدز در نوزادان و انتقال آن از مادر به جنين الگوهاى 

اپيدميولوژى اين بيمارى را شديدا تحت تاثير قرار داده است.
يادگارى در ادامه با ابراز نگرانى نسبت به افزايش موارد ابتال به ايدز 
در كشور، گفت: در ســال هاى گذشته بيشترين عامل رشد و انتقال 
اين بيمارى در كشــور اعتياد و تزريق مشــترك  بود ولى متاسفانه 
امروزه موارد اين بيمارى به دنبال مقاربت جنســى حفاظت نشــده 

افزايش يافته است.

9 واحد درموضوع پذيرش دانشجويان پزشكى 
تخلف كرده اند

 درموضوع پذيرش دانشجويان پزشكى 9 واحد خطا كردند و حدود 4 هزار دانشجو 
در رشته هاى پزشكى ثبت نام كردند كه با توجه به رشته، حق شان ثبت نام نبود. اين  تعداد 

دانشجو را در مراحل مختلفى پايش كرديم و نهايتاً به 599 نفر رسيديم.
رئيس دانشگاه آزاد اسالمى گفت: امسال شوراى عالى سنجش و پذيرش اعالم كرد كه 
تكميل ظرفيت نداريم و بالطبع دانشگاه آزاد اسالمى بايد در يك مرحله ظرفيتش را پر 
مى كرد كه در مرحله اول 30 درصد ظرفيت پر شد و براى مرحله دوم به صورت ذخيره 
در سه مرحله اعالم ظرفيت كرد.محمدمهدى طهرانچى، به بى توجهى برخى از واحدهاى 
دانشــگاه آزاد اســالمى به بخشنامه هاى سازمان مركزى اشــاره كرد و افزود: بعضى از 
واحدها به بخشــنامه اى كه ضعف هايى هم داشت عمل نكردند و خطايى انجام دادند و 
بيش از ظرفيت ثبت نام كرده و ما را با يك مشكل جدى مواجه كردند. در نتيجه توقعى 

به وجود آمد كه امكان برآورده كردنش نبود.

آيا خودكشى ريشه ژنتيكى دارد؟
 محققان دريافتند كه ژنتيك با افزايش خطر خودكشــى در افراد آســيب پذير مرتبط 

است.
به گزارش فرارو ، نتايج بررسى ها نشان مى دهد كه شناسايى ژن هاى خاص ممكن است 

به درمان هاى جديد براى افرادى كه از اين موضوع رنج مى برند منجر شود.
  SUCLA۲ ,AGBL۲ ,SP۱۱۰ :چهار ژن موثر در افزايش خودكشى عبارتند از 
و   APH۱B. نتايج مطالعات گذشــته نشان مى دهد كه عوامل خودكشى در خانواده، 

مستقل از اثرات محيطى هستند.
در عين حال، به حداقل رساندن اثرات محيطى مانند استرس هاى ناشى از طالق، بيكارى 

و يا دسترسى آسان به وسايل انجام خودكشى در كاهش خطر تاثير دارد.
كارشناسان هشدار دادند كه خودكشى از شرايط پيچيده انسانى است و ممكن است كه 
تغييرات ژنتيكى در افزايش بروز خطر موثر باشــند و فردى را مستعد انجام خودكشى 

كنند، اما عوامل محيطى هم در اين خطر نقش دارند و مى توانند نتيجه را تغيير دهند.

 PKU وضعيت تامين و توزيع شيرهاى بيماران
در شرايط تحريم 

 رئيس اداره ژنتيك وزارت بهداشــت، درباره وضعيت شــيرهاى مورد نياز بيماران 
PKU توضيحاتى را ارئه كرد.

اشــرف سماوات در گفت وگو با ســالمت نيوز، اظهار كرد: بيماران PKU نمى توانند 
فنيــل آالنين موجود در مواد غذايى را تحمل كنند و اين ماده در خون آن ها تجمع پيدا 
مى كند كه موجب بروز عوارض NV سيســتم عصبى و ديگر سيستم هاى بدن مى شود. 
وى گفت: توزيع و تامين اين شيرها زير نظر وزارت بهداشت انجام مى شود. بر اساس 

رجيسترى خانواده ها، شيرها به دست افرادى مى رسد كه به آن  نيازمندند.
رئيس اداره ژنتيك وزارت بهداشــت درباره چگونگى تامين شيرهاى مورد نياز بيماران 
PKU با توجه به شرايط تحريم ، گفت: با وجود تحريم هاى موجود در كشور، ما تاكنون 
مشكلى در تهيه و تامين شيرهاى اين بيماران نداشتيم؛ چراكه سازمان غذا و دارو همواره 

براى ذخاير دارويى خود تمهيداتى را دارد. 

شبنم طهماسبى »
 بيســت و پنجمين جشنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان در شــهر همدان در 
حال برگزارى است. شعار جشنواره امسال 
بــا هدف تقويت و رشــد آگاهى و اعتماد 
به نفس فرزندان ايران زمين انتخاب شــده 

است.
بر كســى پوشيده نيست كه برنامه هاى شاد 
و نشاط آور، نياز امروز جامعه ما و به ويژه 
جشــنواره  اســت و  نوجوانان  كودكان و 
بين المللى تئاتر كــودك و نوجوان در اين 
راستا مى تواند برنامه هاى خوبى در راستاى 

نشاط اجتماعى ايجاد كند.
در ســالهاى گذشته، بسيار شــنيده ايم كه 
همدان از جمله استانهايى است كه فضاى 
نشــاط در ان وجود ندارد و به تبع همين 
موضوع طبق آمارها آســيبهاى اجتماعى از 
جملــه "نزاع خيابانى" در آن رو به افزايش 

است.
برگزارى جشــنواره هاى اين چنينى آن هم 
در ســطح بين المللى كه مى توان كودكان و 
نوجوانان را در آن سهيم كرد فرصت مناسبى 
براى ايجاد فضاى نشاط و نيز استفاده بهتر از 

اوقات فراغت اين گروه است.
چرا كه اگر برآورد كنيم يك ســاعت تئاتر 
يا فيلم ديدن نوجوانــان و جوانان مى تواند 
ضمن مشغول نمودن آنها، آنان را از فضاى 
خــالف دور نگــه دارد و همين مســاله با 
برگــزارى برنامه هاى متنوع در ســال براى 
سالمت اجتماعى كافى است تا خانواده ها 
و در كنار آن كودكانى با روحيه پر از نشاط 

داشته باشيم.
بــا اين توصيــف در جامعه امــروزى كه 
خانواده هــا گرفتارى مباحــث اقتصادى، 
بيكارى و برخى مســائل روحى و روانى 
شــده اند تكليف مســئوالن مرتبط است 
تــا نگذارند كــودكان، نوجوانان و جوانان 
در اين گرفتــارى ها دچــار معضالت و 

مشكالت شوند. 
در همين ارتباط با دبير جشنواره به گفتگو 
نشســتيم تا در خصوص رونــد برگزارى 
جشــنواره و تاثير آن در نشــاط اجتماعى 

توضيحاتى را گزارش نماييم.
مريم كاظمى، مى گويد: امســال بيســت و 
پنجمين ســالى است كه جشــنواره تئائر 
برگزار مى شــود. خوشبختانه اين جشنواره 

از دوره هفدهم در همدان برگزار شــده و 
با امسال هشت ســال است كه در همدان 
برگزار مى شــود بنابراين همه تالش ما بر 
اين اســت كه امســال اين مراسم شادتر و 

باشكوه تر از سال قبل برگزار شود.
وى با بيان اينكه اين دوره از جشنواره براى 
مسئوالن و مردم شــهر همدان اهميت دو 
چندانى دارد گفت: با توجه به اينكه ســال 
2018 همدان به عنوان پايتخت گردشگرى 
جهان انتخاب شده و همچنين شعار امسال 
جشــنواره تئاتر "جشنواره كودك و حقوق 
اجتماعى" است به همين دليل تمام تالشها 
بر اين است كه براى كودكانى كه در حاشيه 
تئاتر فعاليت دارند اهميت ويژه ايى به لحاظ 
باال بردن روحيه كارى آنها قائل شــويم كه 
البته اين موضوع بر نشاط اجتماعى آنان اثر 

خواهد گذاشت.
كاظمــى با بيان اينكه كــودكان بايد بدانند 
كجا هســتند و چــه حقوقــى دارند همه 
كارها با هدف نشــاط آن ها است بنابراين 
بايد انرژى خود را حفظ كنند كودكان اميد 
و آينده كشور هســتند و بايد براى ارتقاى 

فرهنگ و هنر آن ها تالش صورت گيرد.
كاظمى از آينده جشــنواره مى گويد: براى 
من هدف و چشــم انداز حضور حداكثرى 
هنرمندانى اســت كه در جشنواره شركت 
مى كننــد و گرنه خود جشــنواره يك كار 
ادارى اســت و براى من رضايت و احترام 

هنرمنــدان و رضايــت مــردم از برنامه ها 
اهميــت ويژه اى دارد و ايــن كه آن ها اين 
احســاس رضايت مندى را داشته باشند و 
عالقه مند شــوند و اميدشان به جشنواره از 
بين نرفته باشد.  وى بيان كرد: در جشنواره 
امســال شاهد رشــد چنددرصدى حضور 
مردم، حضور كودكان از ســوى اموزش و 
پرورش و حمايت اين نهاد و ... بوديم كه 
اميدوارم در تمامى بخش هاى در سال هاى 

آتى اين روند رو به رشد ادامه پيدا كند.
جنشواره امســال از لحاظ ايجاد انگيزه و 
عالقه مندى و نيز شــور و نشــاط و القاى 
لزوم احترام به ديگــران بهتر عمل مى كند 
البتــه كيفيــت تعريف كردنى نيســت به 

خصوص كيفيت كارهاى اجرايى.
تئاتر  طريق  از  فرهنــگ  ارتقاى   

صورت مى گيرد.
محسن پور قاسمى، كارگردان همدانى تئاتر 
مى گويد: متاســفانه از آن جايى كه جامعه 
ما يك جامعه شــاد نيســت و كودكان نياز 
وافرى به شادى و نشاط دارند ما مى توانيم 
به واسطه هنر تئاتر اين شور و نشاط را در 

آن ها ايجاد كنيم .
پور قاسمى مى  افزايد: جامعه ما به پرورش 
كودكانى با روحيــه خوب نياز دارد و اين 
پــرورش بر عهــده هنر تئاتر اســت و به 
واســطه هنر مى توانيم جامعه شــاد ايجاد 

كنيم. 

وى امســال آمــوزش و پــرورش در اين 
زمينه حمايت خوبى كرده اســت بيان كرد: 
ما شــاهد اســتقبال بى نظير خانواده ها در 
جشــنواره هســتيم و از آن جايى كه آينده 
هر جامعه را كودكان آن جامعه مى ســازد 
ارتقاى فرهنگ بايد از طريق تئاتر توســط 

كودكان صورت گيرد.
 دنياى كودك، دنياى شادى است.

در ادامه فريبــا يعقوبى لــو، بازيگر تئاتر 
مى گويد: جشنواره اميد در سال 70 تاسيس 
شــد و در همدان به نــام اميد- همدان در 
ســطح كشــورى برگزار مى شــد و همه 
گروه ســنى را در بر مى گرفــت  اما چند 
ســال بعد اين جشنواره به بخش كودك و 
بعد نوجوان و خردســال اضافه شــد و به 

جشنواره بين المللى تغيير نام پيدا كرد.
يعقوبى لو دنياى كودكان را يك دنياى شاد 
توصيف كــرد و ادامه داد:  از آن جايى كه 
كودكان ســهم بزرگى از اين شادى دارند 
و هدف جشنواره در راســتاى شاد كردن 
كودكان است اين شادى از طريق تئاتر مهيا 

مى شود  و تاثيرات بهترى در جامعه دارد.
وى بيان كرد: به اعتقاد روانشناسان تئاتر در 
زمينه درمان بعضى از بيمارى ها نيز تاثيرات 
مثبتــى را دارد و  هم چنين در جشــنواره 
امسال ما شاهد اســتقبال بى نظير از طرف 
خانواده هــا ، مراكز آموزشــى و آموزش و 

پرورش بوده ايم.

نشاط اجتماعى با جشنواره هاى 
كودك زنده مي شود

 بيشــتر آســيب هاى روحى و جسمى 
در برخــى جوامع متوجه بانوان و كودكان 
است به گونه اى كه بســيارى از قربانيان، 
اين اتفاقــات را به عنوان جزئى از زندگى 

روزمره خود پذيرفته اند.
گاهــى بانوان در مواجهه بــا اين اتفاقات 
فرياد زده، درخواست كمك كرده و توجه 
مردم را به خود جلب مى كنند اما در بيشتر 
مواقع با بى توجهى و سركوب اعتراضشان 
روبرو مى شــوند، علت ايــن اتفاق عدم 
آگاهى بانوان و عامه افراد نسبت به حقوق 

خود و حقوق شهروندى خود است.
مطابق ماده 619 قانون مجازات اســالمى، 
هر كس در اماكن عمومى يا معابر، متعرض 
يا مزاحم اطفال يا زنان شــود يا با الفاظ و 

حركات مخالف شــئون و حيثيت به آنان 
توهين كند به حبس از دو تا شش ماه و تا 

74 ضربه شالق محكوم خواهد شد.
براســاس ماده گفته شــده و تدابيرى كه 
قانونگذار طى ادوار گذشته براى مزاحمت 
خيابانى پيش بينى كرده، نشان از اهميت و 

توجه قانون به حفظ حقوق افراد دارد.
معاون امور اجتماعى و پيشگرى از وقوع 
جرم دادگسترى استان همدان در گفت وگو 
با ايسنا، مزاحمت هاى خيابانى براى بانوان 
را معضلى هميشــگى و به نوعى غيرقابل 
حذف دانست و بيان كرد: افرادى كه مورد 
مزاحمت قرار گرفته اند مى توانند با مراجعه 
به دستگاه هاى ذيربط اعالم شكايت كرده 
و دســتگاه قضايى در صورت اثبات جرم 

با متخلفان برخورد الزم را انجام مى دهد.
سعيد گلستانى درباره آزار و اذيت جنسى 
بانــوان، اظهار كرد: از ايــن موارد در تمام 
اســتان هاى كشــور مشــاهده مى شود اما 
خوشبختانه در اســتان همدان آمار بسيار 

كمى دارد.
وى با اشــاره به آزار جنســى و تجاوز به 
كودكان، تصريح كرد: آمــار اين اتفاق در 
اســتان ما بسيار كم است به گونه اى كه در 
طول سال شــاهد بيش از يك تا دو مورد 

آزار و تجاوز به كودكان نيستيم.
گلستانى تشريح كرد: در بسيارى از موارد 
شاهد آزار و اذيت جنسى و روحى توسط 
خانــواده كودكان هســتيم كه بــه منظور 
جلوگيرى از اين قبيــل اتفاقات اقداماتى 

نظير تشــكيل كارگروهى درمانى صورت 
گرفته است.

وى افــزود: ايــن كارگروه بــا همكارى 
بهزيســتى و دادگســترى اســتان تشكيل 
شده است كه به بررسى موارد اعالم شده 
مى پردازد و در صورت لزوم با افراد خاطى 

برخورد مى كند.
معــاون امــور اجتماعى و پيشــگيرى از 
وقوع جرم دادگسترى اســتان همدان در 
پايان خاطرنشان كرد: با بررسى هاى انجام 
شــده توســط اين كارگروه، اگر كودكانى 
تحت قيوميت خانواده هاى بدسرپرســت 
و يا بى سرپرســت باشند، در صورت نياز، 
صالحيت سرپرستى از والدين آنان سلب و 

كودكان به بهزيستى منتقل مى شوند.

بانوان بدانند، قانون برخورد با مزاحمان خيابانى وجود دارد
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مديركل ارزيابى كيفيت سازمان استاندارد مطرح كرد
افت كيفيت كاال در6ماه گذشته

 مديــركل دفتــر ارزيابــى كيفيــت كاال و خدمــات ســازمان ملــى اســتاندارد ايــران 
ــت  ــل و شــرايط اقتصــادى نقــش مســتقيمى در كاهــش كيفي ــان اينكــه عوام ــا بي ب
كاال و محصــوالت توليــد شــده دارد، مطــرح كــرد: بــا توجــه بــه اتفاقــات اقتصــادى 
كــه در 6 مــاه گذشــته رخ داده اســت، شــاهد تأثيــر مســتقيم ايــن حــوادث در افــت 
ــه افــت كاال  ــن اســت ك ــر اي ــه تمــام تــالش دولــت ب ــا هســتيم البت كيفيــت كااله
ــوذ  ــردم هســتند، نف ــان ســالمتى م ــه هم ــد محصــوالت ك ــاى تولي در خــط قرمزه

پيــدا نكنــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــدان، ب ــتان هم ــت در اس ــى كيفي ــز درويــش در همايــش روز مل پروي
ــه  ــه عرض ــبت ب ــا نس ــش تقاض ــث افزاي ــواره باع ــادى هم ــاى اقتص ــه تنگناه اينك
ــادى  ــرايط اقتص ــن ش ــد در اي ــت باي ــران كيفي ــان و مدي ــت: كارفرماي ــت، گف اس
براســاس اصــول اخالقــى و حرفــه اى عمــل كننــد تــا شــاهد افــت كيفيــت 
ــه  ــند ك ــازى باش ــركت خودروس ــد ش ــران همانن ــد مدي ــيم و نباي محصــوالت نباش
تمــام محصــوالت خــود را تــا دو ســال ديگــر فروختــه و دغدغــه كيفيــت ندارنــد.
ــود  ــرد: بهب ــار ك ــه عامــل مهــم در رشــد كيفيــت محصــوالت اظه ــا اشــاره ب وى ب
ــى و  ــول اخالق ــه اص ــدى ب ــت، پايبن ــط دول ــت توس ــاء كيفي ــاى كار در ارتق فض
ــه  ــدگان ب ــودن مصرف كنن ــى نب ــادى و راض ــرايط اقتص ــن ش ــتى در اي وطن پرس

ــت. ــت اس ــاء كيفي ــراى ارتق ــن اركان ب ــى از مهمتري ــاى كيفيت حداقل ه
ــى ملــى كيفيــت خاطرنشــان كــرد:  ــا مهمتريــن وظيفــه ارزياب درويــش در رابطــه ب
تــالش ســازمان ملــى اســتاندارد بــر ايــن اســت تــا نــه تنهــا در توليــد محصــوالت، 

بلكــه در ارائــه خدمــات نيــز كيفيــت الزم و مطلــوب وجــود داشــته باشــد.
ــا اشــاره  ــران ب ــى كيفيــت كاال و خدمــات ســازمان ملــى اســتاندارد اي ــر ارزياب مدي
بــه عملكــرد بانــك اطالعاتــى كنتــرل كيفيــت بيــان كــرد: اگــر كارفرمايــى خواهــان 
ــد  ــه كن ــك مراجع ــن بان ــه اي ــد ب ــد، مى توان ــت مجــرب باش ــران كيفي جــذب مدي
ــف و  ــه وظاي ــده از جمل ــت آموزش دي ــرل كيفي ــران كنت ــايى مدي ــن شناس همچني

ــرل كيفيــت اســت. خدمــات بانــك اطالعــات كنت

خبـر

واريز 175 هزار تومان سود سهام عدالت 
به حساب مشموالن از امروز

ــه  ــوى كميت ــه مددج ــموالنى ك ــه مش ــاه ب ــروز اول آذر م  ام
امــداد حضــرت امــام خمينــى (ره) و يــا تحــت پوشــش ســازمان 
ــوردار  ــدى برخ ــف 50 درص ــوده و از تخفي ــور ب ــتى كش بهزيس
شــده اند مبلــغ 175 هــزار تومــان ســود ســهام عدالــت پرداخــت 

مى شــود.
ــازمان  ــه س ــى ب ــه ابالغ ــراى وظيف ــنا، در اج ــزارش ايس ــه گ ب
خصوصى ســازى از ســوى شــوراى عالــى اجــراى سياســت-

 هــاى كلــى اصــل (44) مبنــى بــر دريافــت ســود ســهام عدالــت از 
ــه حســاب مشــمولين،  ــز آن ب ــر و واري شــركت هاى ســرمايه  پذي
همچنيــن پيــرو تأكيــد رئيــس جمهــورى و وزيــر امــور اقتصــادى 
ــغ،  ــن مبال ــريع اي ــع و س ــه موق ــر پرداخــت ب ــى ب ــى مبن و داراي
ــرد  ــه عملك ــوط ب ــت مرب ــهام عدال پرداخــت ســود مشــمولين س
ــنبه اول  ــج ش ــر، از روز پن ــرمايه  پذي ــركت هاى س ــال 1396 ش س
ــر بركــت  ــه وحــدت و والدت پ ــام هفت ــا اي ــان ب آذر 1397 همزم
ــم الشــأن اســالم حضــرت محمــد مصطفــى (ص) و  ــر عظي پيامب

ــود. ــاز مى ش ــادق (ع) آغ ــر ص ــام جعف ام
ــداد  ــه ام ــوى كميت ــه مددج ــموالنى ك ــه مش ــه ب ــن مرحل در اي
حضــرت امــام خمينــى (ره) و يــا تحــت پوشــش ســازمان 
ــوردار  ــدى برخ ــف 50 درص ــوده و از تخفي ــور ب ــتى كش بهزيس
ــى  ــهام پرداخــت م ــود س ــان س ــزار توم ــغ 175 ه ــد مبل ــده ان ش
ــه حســاب بانكــى  ــى در يــك نوبــت ب ــغ پرداخت ــن مبل شــود. اي
WWW. ــانى ــه نش ــت ب ــهام عدال ــامانه س ــه در س مشــمولين ك
ــه حســاب  ــا و ب ــور يكج ــه ط ــد ب ــالم كرده ان samanese.ir اع

ــد. ــد ش ــز خواه ــهامدار واري ــان س ــخصى هم ش
ــه  ــمولين ك ــته از مش ــال 1395 آن دس ــهام س ــود س ــن س همچني
شــماره شــباى بانكــى معتبــر خــود را بــا تأخيــر بــه ايــن ســازمان 
اعــالم كرده انــد و همچنيــن آن دســته از وراث قانونــى مشــموالن 
ــمول،  ــدگان مش ــوت ش ــهام ف ــيم س ــى از تقس ــه ناش ــى ك متوف
ــان از  واجــد شــرايط دريافــت ســود شــده اند و تقســيم ســهام آن
طريــق دفاتــر پيشــخوان دولــت قطعــى شــده نيــز در ايــن مرحلــه 

ــود. ــت مى ش پرداخ
ســازمان خصوصى ســازى اعــالم كــرد: واريــز ســود ســهام عدالــت 
منحصــراً بــه حســاب بانكــى همــان ســهامدار صــورت مى گيــرد 
و مشــمولين مى بايســتى كامــًال هوشــيار باشــند كــه ايــن ســازمان 
ــچ روشــى  ــرادى، از هي ــا واســطه و اف ــچ شــخص ي ــق هي از طري
ــا ســاير شــيوه هاى  ــا ارســال پيامــك ي از جملــه تمــاس تلفنــى ي
ــا  ــزارى ب ــا كارگ ــى ي ــت، نمايندگ ــن نياب ــى تحــت عناوي ارتباط
ــات داراى  ــه ارتباط ــد و اينگون ــرار نمى كن ــاط برق ــمولين ارتب مش
زمينــه كالهبــردارى يــا ســودجويى بــوده و مشــمولين بايــد نســبت 
بــه ايــن ارتباطــات و تماس هــا حساســيت و آگاهــى داشــته و از 
هــر گونــه در اختيــار قــرار دادن اطالعــات مالــى و بانكــى و هويتى 
خــود جــداً اجتنــاب كننــد و در خصــوص ســهام عدالــت صرفــًا 
ــد  ــى و جراي ــانه مل ــق رس ــمى از طري ــار رس ــه و اخب ــه اطالعي ب
و ســايت اطــالع رســانى WWW.samanese.ir توجــه كننــد.

معاون بهبود امور دامى سازمان جهاد كشاورزى همدان:
افزايش 11 درصدى توليد شير خام 

در همدان

 معاون بهبود امور دامى ســازمان جهاد كشــاورزى استان همدان 
گفت: ميزان توليد شير خام در 6 ماهه نخست سال جارى 11 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است.
محمد نظرپور با بيان اينكه بر اساس دام موجود به طور مرتب شيرخام 
به اندازه كافى توليد مىشــود، ببان كرد: بــه همين دليل پيش از اين 
دامدار شــير خود را به صورت مدت دار بــه واحدهاى توليد لبنيات 
مى فروخت و در خوشبينانه ترين حالت دوماه بعد پول خود را دريافت 

مى كرد.
وى با اشاره به اينكه پرداختى واحدهاى لبنياتى به دامداران زمان بر بود 
و دامدار را با مشكل مواجه مى كرد، افزود: در حال حاضر واحدهاى 
لبنياتى به دليل افزايش قيمت ها، چند مرحله افزايش قيمت را بر روى 

محصوالت خود اعمال كردند.
معاون بهبود امور دامى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان به فارس 
گفت: به عنوان مثال شــير يك ليترى يك شــركت از 2 هزار و 500
تومــان به 4 هزار و 300 تومان رســيده و حدود صد درصد افزايش 

قيمت داشته است.
وى با اشاره به اينكه دامدار شــير را در سال گذشته زير يك هزار 
تومان به فروش مى رســاند، ادامه داد: در ابتداى سال جارى 200

تومان قيمت شــير خام افزايش يافــت و واحدهاى لبنى بر همين 
اســاس قيمت لبنيات را دو برابر افزايش دادند و همه تقصيرها را 

به گردن دامدار مى اندازند.
نظرپور با اشاره به اينكه امكان كاهش كيفيت شير توسط دامدار وجود 
ندارد، خاطرنشــان كرد: گاو بايد تغذيه شود و علوفه مصرف كند تا 
بتواند شير توليد كند بنابراين امكان تغيير در نوع تغذيه دام كه باعث 

كاهش كيفيت شير شود، وجود ندارد.
وى بــا بيــان اينكــه محصــوالت لبنــى كارخانه هــاى افزايــش قيمــت 
داشــته امــا بهــره اى بــه دامــدار نرســيده اســت، گفــت: دامــداران مــا 
شــير خــام را بــا قيمــت پاييــن عرضــه كــرده و پــول خــود را بــه روز 

ــد. ــت نمىكن درياف
معاون بهبود امور دامى ســازمان جهاد كشــاورزى اســتان همدان با 
اشــاره به اينكه كارخانهها هرگز به قيمت مصوب، شــير را از دامدار 
خريــدارى نمى كنند، اظهار كرد: همواره به دليل هماهنگى واحدهاى 
لبنى با يكديگر دامدار ما بابت فروش شــير قيمت مصوب را دريافت 

نكرده است.
وى با بيان اينكه در نيمه نخســت سال جارى 210 هزار تن شير خام 
در استان توليد شده اســت، افزود: در مدت زمان مشابه سال گذشته 
ميزان توليد شــير خام به 187 هزار تن بوده كه افزايش 11 درصدى 

توليد شير خام را نشان مى دهد.

پ

روابط عمومي شركت گاز استان همدان 

آگهي ارزيابي كيفي 
مناقصه شماره 45-97 يك مرحله اي 

موضوع مناقصه:
 اجراي كارهاي تعميرات و نگهداري تأسيسات گاز حفاظت از زنگ شهرستان همدان منطقه يك  

شركت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه مذكور را از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانكاران 
واجدالشرايط واگذار نمايد.

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 3/097/096/000 (سه ميليارد و نود و هفت ميليون و نود و شش هزار) ريال مي باشد.
ــتصد  ــون و هش ــار ميلي ــاه و چه ــد و پنج ــه 154/855/000 (يكص ــركت در مناقص ــن ش ــغ تضمي 2- مبل
ــر در  ــول معتب ــل قب ــن قاب ــي از تضامي ــورت يك ــه ص ــه ب ــد ك ــال مي باش ــزار) ري ــج ه ــاه و پن و پنج

آيين نامــه معامــالت دولتــي مي باشــد.
3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد.

متقاضيــان شــركت در مناقصــه از تاريــخ درج آگهــي بــه مــدت 12 روز مهلــت دارنــد ضمن نامــه اعــالم 
ــه آدرس  ــي ب ــي كيف ــناد ارزياب ــت اس ــه درياف ــور نســبت ب ــركت در مناقصــه مذك ــي جهــت ش آمادگ

اينترنتــي ذيــل اقــدام نماينــد.
تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي حداكثر تا ساعت 11 روز دوشنبه 1397/9/19 مي باشد.

محــل تحويــل همــدان ميــدان شيرســنگي ســاختمان مركــزي شــركت گاز اســتان همــدان طبقــه اول- 
ــه  ــناد مناقص ــا در اس ــي متعاقب ــاكات مال ــايي پ ــخ بازگش ــد. تاري ــا مي باش ــور قرارداده ــاق 207- ام ات

اعــالم خواهــد شــد.
*ضمنا هزينه درج آگهي به عهده پيمانكار برنده خواهد بود.

تلفن: 4-38260571، 8-38261075  ، دورنويس:  38256207 =081
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

( نوبت دوم)
با شماره مجوز (4234. 1397)

 سى امين جشنواره «امتنان از نخبگان كار 
و توليد» در ســه مرحله مقدماتى، استانى و 
كشورى و در سه بخش صنعت، خدمات و 

كشاورزى برگزار مى شود.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
همدان بيان كرد: اين جشنواره در سه بخش 
كارگر نمونه، گروه كار نمونه و واحد نمونه 

برگزار خواهد شد.
احمــد توصيفيان افزود: گروه كار شــامل 
يك گــروه از كاركنان يك واحد صنعتى و 
يا يك گروه مستقل اســت كه توانستند با 
اتكا به خالقيت خود دستاورد جديد و قابل 

مالحظه اى را ارائه دهند.
ــى  ــاه اجتماع ــاون، كار و رف ــركل تع مدي
اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اينكــه هــدف 
از ايــن جشــنواره رشــد و شــكوفايى 
ــتعدادها و  ــايى اس ــانى، شناس ــروى انس ني
ــت،  ــاى كارى اس ــا در محيط ه خالقيت ه
گفــت: شناســايى نيروهــاى كار مولــد، 
متخصــص، مختــرع، مبتكــر و اشــاعه 

فرهنــگ اســتفاده از فكــر جمعــى در ايــن 
جشــنواره دنبــال مى شــود.

وى با بيان اينكه ثبت نام اين جشــنواره از 
پنجم آبان ماه آغاز شــده و تا پنجم آذرماه 
ادامه دارد، خاطرنشــان كــرد: پس از اين 
تاريخ يك گروه داورى در استان به بررسى 
جامعه هدف مى پــردازد و نفرات برتر در 

استان به جشنواره كشورى معرفى مى شود 
و در نهايت دوباره در ســطح  كشور مورد 

داورى قرار مى گيرند.
توصيفيان با اشــاره بــه اينكه در دوره هاى 
گذشته اســتان موفق به كسب عناوين برتر 
شده است، گفت: تاكنون ثبت نام كارگران 
و گروه هاى كارى مطلوب بوده و اســتقبال 

خوبى صورت گرفته است.
وى با بيان اشــاره به اينكــه گروه داورى 
استانى از نمايندگان سازمان صنعت، معدن 
و تجارت، ســازمان جهاد كشاورزى، اداره 
كل  اداره  و  فنى و حرفــه اى  آمــوزش  كل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى تشــكيل شده 
است، اظهار كرد: از نفرات برتر استانى در 

دهه فجر قدردانى به عمل مى آيد.
مديــركل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى 
معرفــى  شــاخص هاى  همــدان  اســتان 
ــه در  ــروه كار نمون ــر و گ ــى كارگ و ارزياب
ســال 97 را ارائــه شــيوه هاى نويــن در كار، 
ــكار در  ــراع و ابت ــره ورى، اخت ــش به افزاي
ســاخت قطعــه، دســتگاه يــا اصــالح فرآيند 
توليــد، مهندســى معكــوس در انتقــال و 
بومى ســازى دانــش و فنــاورى و خدمــات، 
توليــد محصــول صنعتــى يــا كشــاورزى در 
ــده  ــام ش ــاى تم ــش هزينه ه ــت كاه جه
توليــد و افزايــش راندمــان توليــد و صرفــه 

ــرد. ــالم ك ــى اع ــى ارزى و ريال جوي

پيام رسانه همزمان در 2 كشور عراق و ازبكستان

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى همدان:

جشنواره ملى «امتنان از نخبگان كار و توليد» 
در همدان برگزار مى شود

 پيام رسانه از روز گذشته در نمايشگاه 
مواد غذايي، كشــاورزي و صنايع وابسته 
كشور ازبكستان حضور يافته است. اين 
چاپخانه همزمان، به همراه 21 توليدكننده 
و تاجر همداني توســط اتــاق بازرگاني 

همدان به عراق اعزام شده است.
نمايشــگاه مــواد غذايى و كشــاورزى 
عنوان هــاى  بــا  وابســته  صنايــع  و 
uzprodexpo و uzagroexpo از 
30 آبان تا 2 آذر ماه در تاشكند پايتخت 

ازبكستان داير مى باشد.
در اين نمايشــگاه، ايــران با يك پاويون 
در صنايع كشــاورزى و صنايع وابســته 
صنعت چاپ و صنعت گلخانه اى شركت 
كرده است. كه چاپخانه پيام رسانه و چند 
شــركت كارآفريني از همدان در بين آنها 
حضور دارند. ايران بــا 30 غرفه در اين 

نمايشگاه حضور دارد.
هدف از حضور نمايندگان پيام رســانه 
در نمايشگاه ازبكســتان و نشست هاي 
و  بازاريابــي  عــراق،  در  تخصصــي 
ليبل  چاپــي،  محصــوالت  صــادرات 
و بســته بندي اســت. ايــن چاپخانه با 
دارا بــودن مدرن ترين دســتگاه چاپ 
ليبل وبســته بندي و چنديــن دســتگاه 
چاپ تا كنون توانســته در بيش از 20
نمايشگاه خارجي حضور داشته باشد.

پ

روابط عمومي شركت گاز استان همدان 

موضوع مناقصه:
 گازرساني به واحدهاي صنعتي شهرستان هاي مالير، نهاوند، تويسركان و توابع  

به  ذيل  شرح  به  مناقصه  طريق  از  را  مذكور  پروژه  اجرايي  عمليات  دارد  نظر  در  همدان  استان  گاز  شركت 
پيمانكاران واجدالشرايط واگذار نمايد.

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 17/142/998/000 (هفده ميليارد و يكصد و چهل و دو ميليون و نهصد و نود و 

هشت هزار) ريال مي باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 857/150/000 (هشتصد و پنجاه و هفت ميليون و يكصد و پنجاه هزار) 

ريال مي باشد كه به صورت يكي از تضامين قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتي مي باشد.
3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد.

متقاضيــان شــركت در مناقصــه از تاريــخ درج آگهــي بــه مــدت 12 روز مهلــت دارنــد ضمن نامــه اعــالم 
آمادگــي جهــت شــركت در مناقصــه مذكــور نســبت بــه دريافــت اســناد ارزيابــي كيفــي بــه آدرس 

اينترنتــي ذيــل اقــدام نماينــد.
تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي حداكثر تا ساعت 11 روز دوشنبه 1397/9/19 مي باشد.

محــل تحويــل همــدان ميــدان شيرســنگي ســاختمان مركــزي شــركت گاز اســتان همــدان طبقــه 
ــناد  ــا در اس ــي متعاقب ــاكات مال ــايي پ ــخ بازگش ــد. تاري ــا مي باش ــور قرارداده ــاق 207- ام اول- ات

مناقصــه اعــالم خواهــد شــد.
*ضمنا هزينه درج آگهي به عهده پيمانكار برنده خواهد بود.

تلفن: 4-38260571، 8-38261075 دورنويس:  38256207=081
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

( نوبت دوم)
با شماره مجوز (4237. 1397)

آگهي ارزيابي كيفي 
مناقصه شماره 48-97 يك مرحله اي 

هتل پارسيان بوعلي 

آگهي مزايده پاركينگ
(نوبت اول) 97/9/1

مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك همدان 

آگهي مزايده 
مديريت آموزش و پرورش

 ناحيه يك همدان
 در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6193 
مدارس  ساختمان  تخريب  تاريخ 97/4/14 
با  مي توانند  متقاضيان  دهد.  انجام  را  ذيل 
الكترونيكي  تداركات  سامانه  به  مراجعه 
دولت در مزايده تخريب شركت و از شرايط 

مزايده اطالع پيدا كنند.
قهرمان ........................................... سوالن 

دارد  نظر  در  همدان  بوعلي  پارسيان  هتل 
به  و  بهره برداري  جهت  را  پاركينگ  محوطه 
صورت عقد اجاره و از طريق مزايده عمومي 

واگذار نمايد.
جهت  مي توانند  شرايط  واجد  افراد  لذا 
مورخه  اداري  وقت  پايان  تا  درخواست  ارائه 
همدان،  آدرس:  به  اداري  ساعت  در   97/9/7
واحد  بوعلي  پارسيان  هتل  بوعلي  خيابان 

مالي/ اداري مراجعه نمايند.
شماره تماس: 08138250856
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 وقتى با او هم كالم شوى يا بغض مى كند يا اشك 
مى ريزى. بايد يك عاشق بى حدومرز در كشتى باشى 
تا رنج هاى بى پايانش را درك كنى. رنج هايى كه حاال 
بيش از يك دهه است تالش مى كند تا بلكه آنها را به 
باد فراموشى بسپارد و بيخيال دايره  طاليى باشد. اما 
مگر مى شود «فرامرز سماوات» باشى و وانمود كنى 

كه ديگر كشتى همچون قبل برايت اهميتى ندارد؟
به گــزارش فــارس ، پاى صحبت هاى نخســتين 
مردى كه از اســتان همدان به عنــوان مربى به تيم 
ملى رسيد نشســتن، انگار آدمى را وارد يك دنيايى 
فرازمينى مى كند. از البالى حرف هايش يك عشــق 
وصف نشــدنى به كشــتى را مى توان بيرون كشيد. 
ســماوات، اگر تا همين چندوقت پيش بر جســم 
بى جان كشــتى هگمتانه  فاتحه قرائت مى كرد، حاال 
بارقه هاى اميد برايش زنده شده و بر اين عقيده است 
كه دوباره مى توان مسعود مصطفى جوكارها، صادق 
گودرزى ها، مهرداد سعدى نژادها، سعيد ابراهيمى ها 
و ...به خانواده ورزش كشــور معرفى كرد و قبل از 

قهرمانى به آنها مرام پهلوانى آموخت.
سماوات را بايد شاگرد اول مكتب «زجركشيده»ها، 
«سينه ســوخته»ها و «عشاق» كشتى همدان لقب داد. 
وقتى در 10 سالگى سايه پدر را از باالى سر محروم 
ديد، وقتى با مشكالت زيادى مثل سوء تغذيه مواجه 
بود، وقتى مى دانست كه براى رسيدن به آرزوهايش 
چه مسير دشــوارى پيش  رو دارد، هيچوقت نااميد 
نشد. به جاى نااميدى ســختى هاى طاقت فرسا را به 
جان خريد و اگر براى خود اســمى دست و پا كرد، 
ماحصل تالشــى بود كه هركســى قادر به انجامش 

نيست.
تــالش كرد تا به عنوان اولين همدانى به كادر فنى 
تيم ملى جوانان برسد و مربى امثال رسول خادم و 
غالمرضا محمدى باشد. 12 بار قهرمان استان شد 
و 9 بــار در جام تختى مربى گــرى كرد. به عنوان 
مربى به كشورهايى مثل تركيه رفت و برايش يك 
افتخار بود كه كشــتى گيران كرمانشاه و لرستان و 
بقيه شهرها، ســماوات را براى كوچ خود در جام 

تختى انتخاب كنند.
وقتى سال 72 مســعود مصطفى جوكار در مسابقات 
شاهرود موفق نبود، هنگام بازگشت به همدان نزديك 
به 15 ساعت گريه كرد. خودش مى گويد همان موقع 
گفتم از قول من بنويسيد كه اين پسر در المپيك روى 

سكو خواهد رفت و همان هم شد.
ســال ها از او خبرى نبود تا اينكه اخيــرا به عنوان 
سرپرست هيأت كشتى شهرستان نهاوند معرفى شد. 
مى گويد برايش هيچ چيز ارزشمندتر و پرغرورتر از 
اين نيست كه كشتى به دست امثال جوكار، سلطانى، 
ابراهيمى، مالمير، سعدى نژاد، ميرزايى و ... اداره شود. 
اما دلخور از اتفاقاتى اســت كه اين روزها در كشتى 
مى افتد و خيلى از پيشكسوتان دنبال تخريب همين 
جوانانى هســتند كه روى كار آمده اند. او با يك بيت 
شعر، سر صحبت را باز مى كند: «پهلوانى نيست قلب 
دوســتان بر هم شكســتن، به كه قلب دشمنان هم 

بشكنى، گر پهلوانى».
گفت وگوى خبرگزارى  فارس با فرامرز ســماوات 
يكى از مربيان سازنده كشتى را در ادامه مى خوانيد.

يك زمان مديركل ورزش كشتى گير را روى دوشش 
مى گرفت

اســتان همدان ريشه در كشــتى ندارد و اگر عبدا... 
كاظمى روشــن بگويد كه همــدان در دوران قديم 
پهلوان بطحايى را داشــته، اين به نظر من نمى شود 

ريشه در كشتى. كشــتى در مازنداران و خراسان و 
تهران ريشــه دارد كه در طول چند سال، چندين و 
چند پهلوان به كشــور معرفى مى كردند. اما در يك 
برهه و به پــاس زحمات چند نفر از جمله مديركل 
وقت ورزش يك جرقه در همدان زده شد و كشتى 
در اســتان تكان خورد. مديــركل وقت تربيت بدنى 
كشتى گير را بعد از قهرمانى كنار تشك روى دوشش 
مى گرفت و رئيس وقت هيأت كشتى همدان (حسين 
كبريايى) هم زندگى خود را وقف كشتى كرده بود. 
آن دوران هيچكــس به فكر پــول و جايگاه نبود و 
همگى عاشقانه كار مى كردند. حرف در كشتى، فقط 

حرف از عشق بود و بس.
 قبــال خبرى از باندبازى و شب نشــينى 

براى تخريب بقيه نبود
متاسفانه در چند سال اخير كشتى به زندگى اقتصادى 
خيلى هــا ضربه زد و امروز هــم ديگر مربى حاضر 
نيســت تمام وقت خود را براى كشــتى صرف كند 
چون خانواده اش گرسنه مى مانند! ما ديگر نمى توانيم 
مثل گذشــته به كشــتى خدمت كنيم اما دلمان هم 
نمى خواهد آن را كنار بگذاريــم. امروز مى خواهيم 
كشتى را دست افرادى بدهيم كه در ميادين جهانى و 
المپيك تجربه كسب كرده اند. اما نبايد با باندبازى و 
شب نشينى فكر اين باشيم كه فالنى را تخريب و او 
را از جايگاهش برداريم. قبال خبرى از اين حرف ها 

نبود.
 بايد يك قهرمان ملى در رأس كار باشد

قبل از حميدرضا درويشى، هيأت هاى كشتى همدان 
تجربــى اداره مى شــدند. بايد يك قهرمــان ملى و 
ميدان ديــده در عرصه هــاى بين المللى در رأس كار 
هيأت باشد، در غير اين صورت آب در هاون كشتى 
مى كوبيم. اينكه يك نفر پول بياورد فقط حرف است، 
بايد عشق باشد. پول الزم است اما همه چيز نيست و 
آنها كه پول آوردند، چون عاشــق نبودند خيانت هم 
كردند و به كشتى ضربه زدند. بايد قهرمانان روى كار 
باشند تا دوباره برسيم به جايى مثل مسابقات جهانى 
2009 كه همدان ســه نماينده در تيم ملى داشت و 
مازندران دو نماينده. مازندرانى كه هر شــهرش مثل 
جويبار و آمل و بهشهر و ... اندازه يك استان صاحب 

كشتى است.

 جالل لطيفى، سعيد ابراهيمى و على محمد 
مالمير را كه ديدم، به خودم مغرور شدم

كشتى همدان حاال به دست اهلش افتاده و نتيجه اش 
مى شود اينكه كميته فنى مســابقات نونهاالن استان 
را سعيد ابراهيمى، جالل لطيفى، على محمد مالمير، 
عباس بيگلربيگى و محمد سلطانى تشكيل مى دهند 
و وقتــى اينها را كنــار هم ديدم به خــودم مغرور 
شــدم. نمى گويم من و امثال من ديگر نمى توانيم به 
كشــتى خدمت كنيم اما همه بايد باور كنيم كه وقت 
آن رســيده اين جوانان ميدان ديــده روى كار بيايند 
و كشــتى اســتان را به روزهاى اوج دهه 70 و 80 

بازگردانند.
 عشق به كشــتى، مخالفان محبى را هم 

پاى كار مى آورد
وقتى جوانان پاى كار باشــند، طبيعى است كه يك 
عده دنبال سمپاشى باشند، اما فراموش نكنيم كه اينها 
عاشقان كشــتى هستند و هيچكس اندازه اينها دلش 
براى كشتى نمى ســوزد. برادران محبى در كرمانشاه 
با 17 رأى قاطعانه رئيس هيأت مى شــوند، آنها هم 
مخالفانــى دارند اما حضور آنها براى كشــتى مفيد 
است و وقتى عاشق و دلسوز باشى، مخالفان هم پاى 
كار مى آيند. برادران محبــى در دوران جنگ و زير 
بمباران به مسابقات جهانى رفتند و اگر در اين دوره 
بودند، چندين مدال جهانى و المپيك مى گرفتند اما 
حاال همه در كرمانشاه به اين باور رسيده اند كه بايد 
برادران محبى به نحوى ديگر به كشتى خدمت كنند. 
در استان ما اما باند درست مى كنند تا فالن جوان كه 
تا چند سال پيش به خاطر قهرمانى هايش در ميادين 

معتبر سر باال مى گرفتيم را تخريب و زمين بزنند.
به سرپرست هيأت گفتم كت وشلوار بپوش

پيشكســوتان كشــتى ما همگى اهل تقوا هستند و 
برايشان احترام قائلم اما ايمان دارم كه در كشتى از 
من عاشق تر كسى نيست. پيشكسوتان بايد باور كنند 
كه كشــتى نياز به اين افراد جوان و ميدان ديده دارد 
تا از حالت ســنتى خارج شود. در همين مسابقات 
اخير كه نتيجه فوق العــاده اى گرفتيم و تهران چند 
ميليونى را بعد از ســال ها برديم، بهترين اتفاق اين 
بود كه سرپرســت هيأت كشــتى برود و كنار تيم 
باشــد. بهترين اتفاق اين بود كه على محمد مالمير 

كنار تشــك فرياد بزند. كدام يك از روساى قبل و 
آقايان سياســى مى رفتند كنار تشك؟ به سرپرست 
هيأت كشتى گفتم وقتى به مسابقات قهرمانى كشور 
مى روى با كت وشلوار برو، گفت كنار تشك باشم 
احساس مى كنم كه نظافت چى كشتى و اين بچه ها 
هستم. من از شما مى پرســم اسم اين را جز عشق 

چه بايد گذاشت؟
 جوكار امروز مربــى تيم ملى در رومانى 

است، فردا نايب رئيس همدان
اعتقاد من اين است كه كشــتى رئيس بازى ندارد 
و درويشــى هم خــود را در ميان نفــرات فعلى، 
آخرين مى داند، چون در كشــتى دنبال اين مسائل 
نيســتند. 30، 40 سال پيش ســالن تميز مى كرديم 
و برايمان عار نبود، امروز شــاگردان ما در همان 
سالن ها آقايى مى كنند و اين برايمان كافيست. من 
ماشــين مدل باال يا منزل آنچنانى ندارم، اما عاشق 
ادب و متانت محمد سلطانى هستم، عاشق مسعود 
مصطفى جوكار هستم كه به نظر من در ايران يكى 
از چند فرد عاشــق كشتى است. چه چيزى از اين 
مهم تر كه جوكار امروز تيم ملى را در مســابقات 
جهانــى رومانى كوچ مى كنــد و فردا نايب رئيس 
همدان است؟ اســتان هاى ديگر التماس يكى مثل 
جوكار را مى كنند تا برايشان كار كند، اما در استان 
ما قدر داشته هاى خود را نمى دانيم. اينها فرزندان 
ما هستند و از پيشكسوتان عزيز تقاضا دارم اجازه 

ندهيم شخصيت آنها تخريب شود.
روند  اين  ادامه  بــراى  ورزش  مديركل   

تالش كند
از مديــركل ورزش و جوانان تقاضــا دارم تا براى 
تداوم ايــن روند تــالش كند. جوكار، ســلطانى، 
ميرزايى، گودرزى، ابراهيمى، سعدى نژاد، مالمير و ... 
بايد يك جا باشــند تا كشتى به ساحل آرامش برسد. 
درويشى هم اين وســط خودش را رئيس نمى داند 
و فقط دنبال موفقيت كشــتى اســت. وقتى مى بينم 
ســلطانى تمام دغدغه اش صبح تا شب كشتى است، 
وقتى مى بينم هم به شاگردانش تمرين مى دهد و هم 
تمام وقت در اختيار امورات هيأت است، اين را جز 
عشق چه بايد نام گذاشــت؟ اين عشق را با پول و 

جايگاه سياسى نمىتوان خريد.

آگهي حصر وراثت
خانم ناهيد نظري   به شــرح دادخواســت كالســه 114/970641ح از اين حوزه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ناصر بابايي 
به شــماره شناســنامه  3612 در تاريخ 97/8/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-محمدرضا 
بابايي فرزند ناصر به شــماره شناسنامه 4000296132 پسر متوفي 2- مژده بابايي 
فرزند ناصر به شماره شناسنامه 4000130315 دختر متوفي 3-ناهيد نظري فرزند 
اسد به شماره شناسنامه 2652 همســر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 548)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

تداوم بردهاى پاس با برترى مقابل 
پرسپولس گناوه

 تيم پاس در ادامه پيروزى هاى پياپى خود در ليگ دسته دوم فوتبال 
كشور، عصر امروز سه شنبه برابر پرسپوليس گناوه به برترى رسيد.

به گزارش ايرنا در اين ديدار كه عصر ديروز به ميزبانى ورزشگاه شهيد 
حاجــى بابايى مريانج همدان برگزار شــد، تيم پاس با نتيجه 2 بر صفر 

پرسپوليس گناوه را شكست داد.
مرتضى حسين زاده دقيقه 44 و على عزيزى دقيقه 70 گل هاى تيم پاس 

در اين ديدار را به ثمر رساندند.
پاس زيباى آرمين طاليى منش در محوطه 18 قدم به مرتضى حســين 

زاده هافبك تكنيكى پاس رســيد و اين بازيكن با شوتى محكم دروازه 
پرسپوليس گناوه را باز كرد. 

همچنين سانتر عليدادى از نقطه كرنر با دفع ناقص سنگربان پرسپوليس 
گناوه همراه شد تا على عزيزى مدافع پيشتاخته پاس با ضربه سر محكم 

گل دوم تيمش را به ثمر برساند. 
تركيــب تيم پاس همدان در اين بــازى را محمدصادق نادرپور، مهدى 
نصيرى ، على عزيزى ، بهزاد سلطانى ، محمدرضا بازاج ، مجيد خميسى 
، مرتضى حســين زاده ، ســيدجمال معصومى (از دقيقه 60- رســول 
رضايى) ، حسين جودكى ، عرفان فتاحى (از دقيقه 66 - امير عليدادى) 

و آرمين طاليى منش (از دقيقه 79- محمد سوادكوهى) تشكيل دادند.

تيم پرســپوليس گناوه نيز در اين مســابقه با تركيب جمشــيد جانفزا ، 
محمد پورشاكر ، عارف نصارى ، حبيب حبيب پور ، رضا بليوند ، رضا 
احمدشاهى (از دقيقه 71- رشيد دريس)، جواد كناردنگى ، محمود دارى 
زاده ، پژمان مالكى ، افشــين محمدى (از دقيقه 65 - فرشــاد بهاروند)

و محمدحسين برفى (از دقيقه 50- عباس مقدم كيا) وارد ميدان شد.
ميثم عباسپور به همراه حسينعلى سلطانى و داريوش كمرى قضاوت اين 

بازى را برعهده داشتند.
پاسى ها با اين برد 13 امتيازى شدند تا به رده ششم جدول صعود كند.

اين ســومين پيروزى متوالى پاس در فصل جارى گروه ب ليگ دســته 
دوم كشور است.

خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

انتصابات جديد در هيأت كشتى
 استان همدان

 سرپرســت كميتــه مربيان، اعضــاى جديد كميتــه انضباطى و 
سرپرست كميته داوران هيأت كشتى استان همدان معرفى شدند.

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان، 
حميدرضا درويشــى سرپرســت هيأت كشتى اســتان همدان طى 
احكامى، على آل اسماعيل، مســعود مومنى، امين سلطانى و فرتاش 
شاملو را به عنوان اعضاى جديد كميته انضباطى هيأت كشتى استان 

همدان منصوب كرد.
همچنين على محمد مالمير قهرمان ارزنده استان به عنوان سرپرست 
جديد كميته مربيان هيأت كشــتى و مسعود چوبين از داوران نامدار 

استان به عنوان سرپرست كميته داوران منصوب شدند.
خبر ديگــر اينكه اســامى داوران قضاوت كننده در رقابت هاى 
كشــتى آزاد نونهاالن كشــور (المپياد نخبگان) اعالم شــد كه 
طــى آن بيــژن روزبهانى از همدان در ايــن رقابت ها قضاوت 

كرد. خواهد 
اين مسابقات پنج تا هفت آذر در شهرستان قزوين برگزار مى شود.

همچنين مزدك گيتى، مســعود چوبين و داريــوش چلوئيان ديگر 
داوران ارزنده اســتان در رقابت هاى كشتى قهرمانى كشور در گروه 
ب كه در شهرستان ملكان استان آذربايجان شرقى در حال برگزارى 

است، قضاوت مى كنند.

كشتى گيران خردسال همدانى در قهرمانى 
كشور درخشيدند

ــى  ــن اســتان در مســابقات قهرمان ــران خردســال اي  كشــتى گي
ــا كســب مــدال هــاى رنگارنــگ خــوش درخشــيدند. كشــور ب

ســخنگوى هيــأت كشــتى همــدان گفــت: مرحلــه نهايــى جشــنواره 
كشــتى آزاد خردســاالن كشــور بــه ميزبانــى آبــادان برگــزار شــد و 

تيــم منتخــب همــدان چهــار نشــان رنگارنــگ كســب كــرد.
ــن  ــار داشــت: در اي ــا اظه ــا ايرن ــد صيفــى در گفــت وگــو ب حام
رقابــت هــا و در وزن 48 كيلوگــرم علــى ســيف فيــض اللهــى و 
ــدال  ــى هــر 2 از همــدان م در وزن 52 كيلوگــرم اميرعبــاس داراب

طــال كســب كردنــد.
صيفــى بيــان كــرد: همچنيــن در وزن 32 كيلوگــرم حســين فرجــى 
ديگــر كشــتى گيــر همدانــى بــه نشــان نقــره رســيد و اميرمحمــد 

گرجــى نيــز بــه مــدال برنــز دســت يافــت.
وى يــادآور شــد: از هفــت كشــتى گيــر اعزامــى اســتان همــدان بــه 
ايــن رقابــت هــا، چهــار كشــتى گيــر صاحــب مــدال شــدند و 2

كشــتى گيــر عنــوان پنجــم را بــه دســت آوردنــد.
ــين  ــرد: حس ــان ك ــدان خاطرنش ــتى هم ــأت كش ــخنگوى هي س
ــى  ــم اعزام ــن تي ــارى سرپرســت اي ــى صف ــى و عل ــارى مرب بختي

ــد. بودن
نفــرات اول تــا ســوم ايــن جشــنواره بــه اردوى تيــم ملــى كشــتى 

آزاد خردســاالن كشــور راه يافتنــد.

تاريخ برگزارى مجامع استقالل و پرسپوليس مشخص شد
جدايى قطعى گرشاسبى، كاشانى، قراب و 

ملكى از سرخ آبى ها 
 قانــون منــع بــه كارگيــرى بازنشســتگان در باشــگاه هاى 

اســتقالل و پرســپوليس بــزودى اجرايــى مى شــود.
بــه گــزارش ايســنا، در حالــى كــه گفتــه مى شــد بــه دليــل 
ــى  ــه بخــش خصوص ــپوليس ب ــتقالل و پرس ــذارى اس ــاز واگ آغ
ــت  ــى باب ــگاه، حقوق ــره دو باش ــأت مدي ــه اعضــاى هي ــن ك و اي
ســالمت  بــه  بركنــارى  تيــغ  از  و  نمى گيرنــد  فعاليت شــان 
ــه  ــتگان ن ــرى بازنشس ــه كارگي ــع ب ــون من ــرا قان ــد، ظاه مى گذرن
ــه  ــرد بلك ــپوليس را مى گي ــگاه پرس ــل باش ــان مديرعام ــا گريب تنه
ــگاه و  ــن باش ــره اي ــأت مدي ــو هي ــانى عض ــر كاش ــامل جعف ش
عبــاس ملكــى و جــواد قــراب دو عضــو بازنشســته هيــأت مديــره 

اســتقالل هــم مى شــود.
ــتقالل  ــگاه اس ــع باش ــنا، مجم ــگار ايس ــالع خبرن ــاس اط ــر اس ب
بــا حضــور مســعود ســلطانى فر در 5 آذر و مجمــع باشــگاه 
ــه  ــد از آن س ــد و بع ــد ش ــزار خواه ــپوليس در 10 آذر برگ پرس
ــتعفاى  ــا احتســاب اس ــتقالل (ب ــره اس ــأت مدي ــد هي عضــو جدي
ــل  ــره و مديرعام ــأت مدي ــد هي ــو جدي ــك عض ــارى) و ي افتخ

جديــد باشــگاه پرســپوليس معرفــى مى شــوند.

سقوط آلمان به سيد دو 
يورو 2020

 تيم ملى فوتبال آلمان براى نخستين 
بار براى قرعه كشــى مرحله مقدماتى 

يورو 2020 در سيد دو قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، در آخرين بازى هاى 
مرحله گروهى ليگ اروپا سه شنبه شب 
پرتغال به مصاف لهستان رفت كه اين 
ديدار با تســاوى يك بــر يك به پايان 
رسيد. با اين نتيجه تيم ملى آلمان براى 
نخستين بار در تاريخ خود در سيد دو 
براى قرعه كشى مرحله مقدماتى يورو 
2020 قــرار گرفــت. نتايــج ضعيف 
ژرمن ها در جام جهانى 2018 روســيه 
و ليگ ملت هاى اروپا باعث شد چنين 

اتفاقى براى آنها بيفتد.
شــاگردان يواخيم لوو در ســيد دو در 
كنار تيم هايى چون بوسنى و هرزگوين، 
چك، دانمارك، ايسلند، روسيه، سوئد، 

اوكراين، ولز و اتريش قرار گرفتند.

راه اندازى ايستگاه 
مطالعه در هيأت گلف 

همدان
 به مناســبت هفته كتــاب و كتاب 
خوانى ايســتگاه مطالعه در دفتر هيأت 
گلف همدان راه اندازى شد به گزارش 
روابــط عمومــى اداره كل ورزش و 
جوانان همدان ،همزمــان با هفته كتاب 
و كتاب خوانى ايســتگاه مطالعه در دفتر 
هيأت گلف جهت ترويج فرهنگ مطالعه 
و استفاده ورزشكاران در زمان استراحت 

و اوقات فراغت راه اندازى شد .
در اين راســتا حســن عرفانى معاون 
اداره كتاب خانه هاى عمومى همدان 
ضمن ابراز خرســندى از پيشنهاد اين 
طرح از ســوى هيــأت گلف همدان 
افزود :بــا همكارى مشــترك هيأت 
گلــف و اداره كل كتــاب خانه هاى 
عمومى همــدان ايســنگاه مطالعه با 
هدف اينكه كتاب در دســترس عموم 
مردم به ويژه ورزشكاران قرار بگيرد 
، راه اندازى شده و تعداد يك و صد 
و بيست و چهار جلد كتاب با عناوين 
و موضوعــات مختلف در اختيار اين 

هيأت قرار گرفت .

تركيب تيم بوكس 
همدان اعزامى به المپياد 
كشورى مشخص شد

 تركيب تيــم نخبگان اين اســتان 
براى اعزام به مسابقات قهرمانى كشور 

مشخص شد.
دبيــر هيــأت بوكس همــدان گفت: 
مســابقات المپياد بوكس كشور از فردا 
چهارشــنبه به ميزبانى استان سيستان و 
بلوچستان برگزار مى شود و تا نهم ماه 

آينده ادامه دارد.
اميد مرامى در گفت وگو با ايرنا اظهار 
داشت: سهيل اخالصى، مجتبى اكبرى، 
محمدامين روستايى، محمدصالح بهرام 
احمدى،  على  عابــدى،  متين  چوبين، 
مهدى بيگلريان، محمدمهدى ســيف، 
ايليا سيف و حسين اسدى تركيب تيم 

اعزامى را تشكيل داده اند.
مرامى خاطرنشان كرد: همچنين حسين 
قاســمى، جعفــر روســتايى و مهدى 
شعبانلو به عنوان مربى اين تيم را يارى 

مى كنند.
وى يادآور شد: اين ها جزو بهترين هاى 
بوكس اســتان همدان محســوب مى 

شوند.
هم اكنون حدود 500 بوكســور در رده 
سنى نوجوانان و خردساالن در همدان 

فعال است.

حرف هاى خواندنى فرامرز سماوات:

كدام مرد سياسى كنار تشك 
فرياد مى كشد؟

گزارش AFC درباره 
قهرمانى هاى ايران در 
جام ملت هاى آسيا

 كنفدراســيون فوتبــال آســيا در گزارشــى به 
تاريخ سازى ايران در جام ملت هاى آسيا با كسب سه 

قهرمانى اشاره كرد.
ســايت AFC در يك گــزارش بــه تاريخ جام 
ملت هاى آســيا اشــاره كرد. در اين گزارش درباره 
نتايج تيم   ملى ايران آمده است: تيم   ملى ايران در سه 
دوره نخست جام ملت هاى حضور نداشت. با اين 
حال اين تيم توانست مدال نقره بازى هاى آسيايى را 

در دهلى كسب كند.
به  گزارش  ايســنا، اين موفقيت در نهايت با حضور 
تيم   ملى در جام ملت هاى آســيا 1968 همراه شد. 

با افزايش تعداد تيم هاى حاضر در مرحله نهايى از 
چهار به پنج تيم، ايران به همراه ميانمار، هنگ كنگ، 

چين تايپه و اسرائيل به اين بازى ها صعود كردند.
تاريخ موفق ايــران در اين رقابت ها با پيروزى 2 بر 
صفر مقابل هنگ كنگ آغاز شد. هر دو گل ايران در 
20 دقيقه پايانى به ثمر رسيد. سپس تيم محمود بياتى 
ســه پيروزى ديگر به دست آورد تا نخستين عنوان 
خود را با يك ركورد فوق العاده  يعنى چهار پيروزى 

از چهار بازى به ثبت برساند.
چهار سال بعد دوباره ايران درخشيد. اين بازى ها با 
حضور شــش تيم برگزار شد و ايران در گروه خود 
باالتر از تايلند و عراق ايستاد. از طرفى كره جنوبى 
در صــدر جدول گروهى قــرار گرفت كه كامبوج 
و كويت نيز در آن حضور داشــتند. سپس ايران با 
پيروزى 2 بر يك مقابل كامبوج به فينال صعود كرد. 
در مقابل، كره توانســت تايلند را در ضربات پنالتى  

شكســت دهد. ديدار نهايى بيــن دو تيمى برگزار 
شــد كه از چهار دوره گذشته سه عنوان را به خود 

اختصاص داده بود.
على جبارى گل نخســت بازى را به ثمر رساند اما 
پــارك لى چون گلزنى كرد تا بــازى در وقت هاى 
اضافه دنبال شــود. در وقت هاى اضافه دوم، حسين 

كالنى توانست ب" برسد.
چهار سال بعد، ايران دوباره قدرتمند ظاهر شد. شش 
تيم به مرحله نهايى جام ملت ها صعود كردند و در 
تهران به رقابت پرداختند. تيم   ملى دوباره به راحتى به 
نيمه نهايى صعود كرد. اين تيم اين بار عراق و يمن 
را پشت سر گذاشت. كويت در گروه A صدرنشين 

شد و چين در رتبه دوم قرار گرفت.
ايران در وقت هاى اضافه چينى ها را شكست داد و 
كويت توانست عراق را پشت سر بگذارد تا شانس 
قهرمانى را در نخســتين دوره حضــورش در جام 

ملت هاى آسيا داشته باشد.
يك جدال بــه ياد ماندنى در ميان 100 هزار هوادار 
در ورزشگاه آزادى بين دو تيم ايران و كويت ديده 
شد. تيم   ملى ايران توانست در اين شرايط، سومين 

قهرمانى اش را در جام ملت ها كسب كند.
على پروين كه تك گل اين بازى را به ثمر رســاند 

گفت : "كويت خيلى قوى بود و توانست با قدرت 
خود به فينال برســد و با ايــران رقابت  كند. بازى 
فوق العاده  بود. در محوطــه جريمه كويت يكى از 
بازيكنان اين تيم اشــتباه كرد و بــه لطف خدا من 
توانستم به توپ ضربه بزنم و دروازه  حريف را باز 

كنم."
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هر كه " نهال" دوستِى غذاهاى رنگارنگ را در نْفس خويش بنشاند ، ميوه 
بيمارى هاى گونا گون مى چيند .

 غرر الحكم : ج 5 ص 469 ح 9219

اميد بسيار قدرتمندتر است و
 مى تواند مشكالت را شكست دهد

 مريــم كاظمى و اســماعيل فيروزى در حاشــيه اجــراى نمايش 
«اوليورتويست» از گروه نمايش كانون اصالح و تربيت تهران از اهميت 
اميدوارى و لزوم برخوردارى كودكان از مربيان هنرى خوب گفتند. در 
نخستين روز از اجراهاى نمايش در قالب بخش جنبى جشنواره، نمايش 
«اوليورتويســت» با نويسندگى و كارگردانى اسماعيل فيروزى از گروه 
نمايش كانون اصالح و تربيت تهران در دو نوبت ســاعت 15 و 17:30 
مختص مخاطب بزرگســال و در ميان استقبال بسيار خوب مخاطبان و 
هنرمندان ايرانى و خارجى حاضر در جشنواره، در كانون مهديه همدان 
روى صحنه رفت. اين اثر نمايشى بر اساس طرحى از فرهاد درودگر و 
با بازيگردانى پارسا پوالدوند آماده شده بود و در اين نمايش پنج تن از 

نوجوانان پسر كانون اصالح و تربيت تهران ايفاى نقش كردند.
 براي اميد بجنگيم

در پايان اجراى دوم «اوليورتويست» كه در راستاى شعار جشنواره؛ يعنى 
«كودك و حقوق اجتماعــى» و با عنايت به  نقش كودكان و نوجوانان 
در «منشــورحقوق شــهروندى» ازبين كارهاى متقاضــى حضور در 
بخش هاى غيررقابتى جشنواره امسال انتخاب شده است، مريم كاظمى؛ 
دبير بيســت وپنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك ونوجوان، درباره 
دليل انتخاب اين نمايش در قالب جشــنواره، گفت: شعار اين دوره از 
جشــنواره، «كودك و حقوق اجتماعى» و «كودك و حقوق شهروندى» 
است. شعار به اين دليل انتخاب شده است كه همواره به خود يادآورى 
كنيم كه هر انســانى، صرف نظر از اينكه كودك يا بزرگسال يا نوجوان 
باشــد و يا در هر موقعيت اجتماعى اى قرار گرفته باشد، صرفا به اين 
خاطر كه انسان است، قابل احترام است. اگر ما حقوق افرادى كه تحت 
شرايطى ناخواســته در محروميت قرار گرفته اند را رعايت كنيم، شايد 
بتوانيم با خواســتى جمعى روى سرنوشت و آينده آن ها تاثير بگذاريم 
چون مطمئنا هيچ كس دلش نمى خواهد مجرم باشد و شرايط هستند كه 

ما را به سمت انجام برخى از كارها پيش مى برند.
وى در ادامه افزود: از اين كه «اوليورتويست» را به اين دوره از جشنواره 
معرفى كردم، بسيار خوش حال هستم. درست است كه در دنياى اطراف 
ما خشــونت، بى عدالتى و شــرايط نابرابر وجود دارد اما اميد بســيار 
قدرتمندتر اســت و مى تواند تمام اين مشكالت را شكست دهد پس 

براى اميد بجنگيم.
 نياز كودكان به مربيان هنرى خوب

در ادامــه ايــن برنامه، اســماعيل فيــروزى؛ نويســنده و كارگردان 
«اوليورتويست» گفت: مى خواهم صحبت هايم را با فراز هجدهم انجيل 
آغاز كنم. در اين فراز آمده است: «كودكان كوچك را تحقير نكنيد چون 
اين ها فرشــتگانى دارند كه هر روز پــدر مرا مى بينند.» كودكانى كه در 
نمايش من ديديد، كودكانى هســتند كه به حمايت هنرمندان و جامعه 
هنرى نياز دارند. اگر اين كودكان معلمان و مربيان هنرى خوبى داشتند، 

هرگز نيازى به زندان بان خوب، نداشتند. 
 به اوليورتويست هاى وطنى بپردازيم

ســپس اســماعيل فيروزى درباره پروســه نــگارش نمايشــنامه 
«اوليورتويســت» گفت: فرهاد درودگر؛ مدير بخش مددكارى معتقد 
بود بايد نقدى نســبت به تئاترهايى كه بــراى كودكانى كه بنيه مالى 
بااليى ندارند، مناســب نيســت، انجام شود و به من پيشنهاد كرد در 
اين زمينه كار كنيم. من هم زمان داشــتم بر روى اجراى يك نمايش 
بــا اين كودكان كار مى كردم و حــس كردم به خوبى مى توان اين دو 
بخش را با هم تلفيق كرد. البته داستان ها كامال از واقعيت الهام گرفته 
شــده اســت و حتى يكى از بازيگران نمايش كامال اتفاقى كه براى 

خودش رخ داده است را روايت مى كند.
وى در ادامه افزود: به اين دليل اصرار داشتم نام نمايش «اوليورتويست» 
باشد كه اصرار دارم شخصيت هاى داخلى اى با همان قوت شخصيت هاى 

خارجى همچون اوليورتويست داريم و فقط نامشان متفاوت است. 

استقبال كودكان و نوجوانان 
كبودراهنگي از بيست و پنجمين 
جشنواره تئاتر كودك و نوجوان

 كبودراهنــگ- خبرنگار همدان پيــام: كودكان و 
نوجوانان كبودراهنگي از برگزاري بيست و پنجمين 
جشنواره بين المللي كودكان و نوجوانان استقبال بسيار 

خوبي مي كنند.
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي كبودراهنگ با بيان 
اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشــت: 
ايــن جشــنواره از 29 آبان الي 3 آذر در شهرســتان 
كبودراهنگ همزمان با ديگر شهرســتان هاي اســتان 
برگزار مي شــود. و برنامه هاي شاد و متنوع و نمايش 
صحنه اي بــراي عموم مــردم و دانش آموزان برگزار 
مي شود و اجراي تئاتر خيابان نيز از ديگر برنامه هاي 

جنبي اين جشنواره در كبودراهنگ است.
ناصر قره باغي افزود: همچنين مســابقه نقاشي بزرگ 
پيامبر صلح و دوســتي با هماهنگــي كانون پرورش 
فكــري كــودكان و نوجوانان و نمايشــگاه كتاب با 
هماهنگي نهاد امور كتابخانه هاي شهرستان در حاشيه 
اين جشنواره برگزار شــده است و برنامه هاي جنبي 
نمايشگاه صحنه اي در گل تپه و شيرين سو نيز اجراي 

مي شود.
وي خاطرنشــان كرد: نمايش «يك دست صدا ندارد» 
بــه كار گرداني عليرضا افشــار و نمايش «تفرقه» به 
كارگرداني مصطفي كرمي راسخ همچنين تئاتر خياباني 
«اگر مي شد چه مي شد» به كارگرداني عليرضا افشار در 
كبودراهنگ به اجرا درآمده و با استقبال بسيار خوب 

كودكان و نوجوانان كبودراهنگي بوده است.
وي در پايان افزود: نمايش «كبوتر ناز» از كبودراهنگ 
نيز به جشــنواره هاي راه يافته و در ســينما فلسطين 

همدان اجرا شده است.

نمايش هاى بخش خردسال 
جشنواره كيفيت بسيار 

بااليى دارند
 عضو هيأت انتخاب آثار بخش خردسال بيست و 
پنجمين جشنواره تئاتر كودك و نوجوان درباره تفاوت 
هاى تئاتر خردســال با تئاتر كودك و نوجوان گفت: 
تئاتر خردسال كه از رده سنى 3 تا 6 سال هست و بايد 
داراى بار آموزشى، جلوه هاى بصرى و به طور كلى 

حرفه اى باشد.
نوشــين بيگلريان با بيان اينك  تئاتر خردسال بين 15 
تا 30 دقيقه اســت، ادامه داد: اگر مــدت زمان تئاتر 
بيش از اين مقدار باشد، باعث خستگى و عدم توجه 
خردساالن مى شــود.وى با اشاره به اينكه خردساالن 
نــگاه و ديد متفاوتى دارند، ادامه داد: خردســاالن در 
مرحله آمــوزش و يادگيرى هســتند و تئاتر بخش 
خردسال بايد موضوعات و نكات آموزشى مرتبط با 
مخاطب داشته باشد.وى با بيان اينكه مهمترين ويژگى 
تئاتر خردسال اين اســت كه حالتى قصه گونه دارد، 
ادامه داد: نكات آموزشى را بايد در حالتى قصه گونه و 

به شكلى جذاب براى خردساالن عنوان كرد.
 بيگلريان با بيان اينكه از طرح هاى بررســى شده، در 
نهايت 7 طرح براى حضور نهايى در جشنواره انتخاب 
شد، اضافه كرد: آثار انتخابى تمام مالك هاى الزم را 
دارند و هر كدام يكســرى ويژگى هاى جذاب براى 

اجرا دارند.
ــال در  ــر خردس ــت تئات ــه وضعي ــان اينك ــا بي وى ب
كشــور ضعيــف اســت، ادامــه داد: بخشــى بــه نــام 
تئاتــر خردســال در كشــور نداريــم و بــه جــز در ايام 
جشــنواره هيــچ تئاتــرى خردســالى در كشــور اجــرا 
نمــى شــود. وى بــا اشــاره بــه تاثيــر بســيار خــوب 
ــر  ــودك و نوجــوان ب ــر ك ــزارى جشــنواره تئات برگ
تئاتــر همــدان، ادامــه داد: تئاتــر كــودك و نوجــوان 
ــان  همــدان بســيار فعــال شــده بطوريكــه كارگردان
ــه جــاى كار در بخــش بزرگســال  ــل هســتند ب ماي
در بخــش كــودك و نوجــوان فعاليــت كننــد. وى بــا 
بيــان اينكــه همــدان قطــب تئاتــر كــودك و نوجــوان 
ايــران اســت، ادامــه داد: همــدان بــه صــورت حرفــه 
اى و اســتادانه جشــنواره تئاتــر كــودك و نوجــوان را 

برگــزار مــى كنــد.

تبديل دى اكسيد كربن به پالستيك
 محققان دانشگاه راتجرز آمريكا، كاتاليزور جديدى را ساختند كه 
قادر اســت دى اكسيد كربن را به پالســتيك، پارچه، رزين و ساير 

محصوالت كاربردى تبديل كند.
 بــه گزارش ايرنا، كاتاليزوهايى كه در واكنش هاى الكتروشــيميايى 
نقش ايفا مى كنند و به عنوان الكتروكاتاليســت شــناخته مى شوند، 
صــرف نظر از آنزيم ها، اولين موادى هســتند كه توانايى تبديل دى 
اكســيد كربن و آب را به واحدهاى ســازنده كربنى حاوى يك، دو، 
ســه يا چهار اتم كربن با كارآيى بيش از 99 درصد دارند. محققان با 
 methylglyoxal استفاده از اين كاتاليزور جديد توانستند دو ماده
و furandiol-۲,۳ را از دى اكســيد كربن بسازند كه به عنوان مواد 
خام مورد استفاده در توليد پالستيك، چسب و داروها كاربرد دارند. 

59-X ساخت هواپيماى ِزَبرصوت
 فرزند كنكورد آغاز شد

ساخت هواپيماى زِبَرصوت كه درعرض تنها يك ساعت مسافران را 
از قاره اى به قاره ديگر منتقل مى كند، وارد مرحله اجرايى شده است.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، محققان ناسا و تيمى از شركت 
 59-X هواپيماسازى الكهيد مارتين، كارساخت هواپيماى زِبَرصوت

را كه قرار است جانشين هواپيماى كنكورد شود را آغاز كرده اند.
 كارشناســان اميدوار هســتند اين هواپيما با فناورى  بسيار پيچيده و 
پيشرفته  بتواند با سرعت بسيار باال مسافران در مناطق مختلف دنيا را 
جابه جا كنند. هواپيماى X-59 قادر است با سرعت 1512.78 كيلومتر 
برساعت تا ارتفاع 16764 مترى به حركت بپردازد. كارشناسان تخمين 

مى زنند اولين پرواز اين هواپيما درسال 2021 انجام شود.

ارائه 35 محصول درمانى و تحقيقاتى 
در حوزه سلول هاى بنيادى

  دبير ستاد توسعه علوم و فناورى هاى سلول هاى بنيادى معاونت 
علمى از 35 طرح درمانى و تحقيقاتى به عنوان دستاوردهاى مصوب 

اين ستاد خبر داد.
به گزارش مهر، اميرعلى حميديه از آخرين دستاوردهاى محصوالت 
درمانــى اين حوزه خبر داد و گفت: اين ســتاد طرح هايى را مصوب 
كرده اســت كه از ميان آنها 7 طــرح داراى گواهى پتنت، 7 محصول 
تحقيقاتى در آســتانه ورود به بــازار، 10 محصول تحقيقاتى تجارى 
شده، 7 محصول درمانى تحويل شده به سازمان غذا و دارو براى ارائه 
مجوز درمان و نيز 4 محصول درمانى داراى مجوز فروش از سازمان 

غذا و دارو است.

مخفى شدن يك منبع «زمين گرمايى» در زير 
يخ هاى قطب جنوب

 محققان در مطالعاتــى دريافتند كه يك منبع زمين گرمايى در زير 
يخ هاى قطب جنوب وجود دارد.

 به گزارش فارس، مطالعات جديد نشان داد كه منبع بزرگى از«انرژى 
زمين گرمايى» در زير «قطــب جنوب بزرگ» وجود دارد كه هنوز در 

محاسبات محققان گنجانده نشده است.
طبق اطالعات رادارى به دســت آمده، به نظر مى رسد كه يخ هاى اين 
مناطق از ســطوح زيرين ذوب مى شــوند. اين رادار قادر به نفوذ تا 3 
كيلومتر در يخ ها است تا از شرايط و موقعيت زير زمين نقشه بردارى 
كند. گفتنى اســت؛ هنگامى كه ورقه هــاى پايه يخ هاى قطب جنوب 
ذوب مى شود، آب هاى ذوب شده درياچه هاى زيريخى را پر مى كنند. 

برادر دوقلوى خورشيد پيدا شد
 ستاره شناسان پرتغالى پس از ســال ها تحقيق دريافتند كه نه تنها 
خورشيد عضوى از يك خانواده ستاره اى بزرگ بوده بلكه داراى يك 

برادر دوقلو نيز است.
به گزارش فارس، درست است كه در حال حاضر خورشيد ما زندگى 
خوب و تنهايى را ســپرى مى كند اما زمانى كه در حدود 4,6 ميليارد 
سال پيش متولد شــد عضو كوچكى از يك خانواده  بزرگ با هزاران 
ستاره بود.اكنون ستاره شناســان پرتغالى دريافتند كه نه تنها خورشيد 
عضــوى از اين خانواده بزرگ بوده بلكه داراى دوقلوى شــرورى به 
نام «نمســيس» كه كم و بيش شبيه به خورشيد است، دارد. اين بدان 
معناست كه در اطراف اين ستاره مكان بزرگى براى جستجوى زندگى 

فرازمينى وجود دارد.

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

 بيســت و پنجمين جشــنواره بين المللى تئاتر 
كــودك و نوجوان در دوميــن روز خود با 8 تئاتر 
صحنه اى و 3 تئاتر خيابانــى داخلى و خارجى به 
كار خــود ادامه داد . در دومين روز از بيســت و 
پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 
نمايش هاى "مى خوام سبز باشم "، "خرگوشك و 
رودخانه " و"كبوتر ناز " در سانس هاى 10 و 11 و 
به ترتيب در پالتو استاد عبادى مجتمع فرهنگى و 
هنرى بوعلى سينا، سالن نمايش اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى و سالن سينما كانون پرورش فكرى 

كودكان و نوجوانان اجرا شد.
نمايش هاى"غول بابا " و"مخ پريشــون هاى شلم 
" در ســه سانس 10:30، 15 و 17:30 به ترتيب در 
سالن اصلى مجتمع فرهنگى و هنرى بوعلى سينا و 

تاالر فجر به روى صحنه رفت .
3 نمايش " داســتان يك مرد و ســايه او"از ايتاليا، 
"ســفر فوق العاده " كارى از ديميترى نوموكونوو 
از كشور آلمان در سه سانس 10:30، 15 و 17:30 
به ترتيــب در ســالن اصلى مجتمــع فرهنگى و 
سينمايى شــهيد آوينى و كانون مهديه و همچنين 
نمايش"اوپــس " از بلژيك نيز در دو ســانس 15 
و 17:30 و در ســينما فلسطين در بخش تئاتر ملل 
در دومين از روز جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان 

اجرا داشت.
نمايش هاى خيابانى روز دوم جشــنواره بيست و 
پنجم نيز" يه خال ســر بنيشيم "، "گوجى و ووجى 
" و "دوبــاره" خواهنــد بود كه در ســانس هاى 
15:30، 16، 16:30 و در محوطه مجتمع فرهنگى و 
سينمايى شهيد آوينى براى عالقه مندان اين بخش 

اجر شد.
نمايش هاى ايرانى روز دوم جشــنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان توســط گروه هايى از شهر 
هاى مشهد، تهران، اصفهان، كبودرآهنگ، رودسر و 

همدان اجرا به روى صحنه رفت .
 «اُوپــس»؛ نمايشــى بلژيكــى درباره 

شناخت پول
در ميان نمايش هاى روز گذشته نمايش «اُوپس» از 
كشــور بلژيك در دومين روز از  بيست و پنجمين 
جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان 
از نمايــش هايى بود كــه مورد توجــه مخاطبان 
قرار گرفــت  ، نمايش «اُوپس» به نويســندگى و 

كارگردانــى يــوردى ال. ويــدال كارى از كمپانى 
يوردى ال. ويدال است.

ــا تركيبــى از حــركات نمايشــى و  ايــن نمايــش ب
ــس  ــش اُوپ ــود.  در نماي ــرا مى ش ــك اج آكروباتي
ديديــم  كــه دو تاجــر از يــك اختــالس بــزرگ در 
حــال فــرار هســتند. نمايشــى كــه موضــوع پــول 
ــى  ــد. آنتون ــان مى كن ــه بي ــدى طنزگون ــا رون را ب
تيــرى لفبــرى، جاســپرد هربلــوت – ماهــت 
ــكار و بازيگــر حــركات  بازيگــران نمايشــند. بدل
آنتونــى تيــرى لفبــرى اســت. نويســندگى و 
كارگردانــى نمايــش را يــوردى ويــدال بــه عهــده 
ــه مــدت  ــن نمايــش از كشــور بلژيــك ب دارد. اي
ــدال  30 دقيقــه اجــرا خواهدشــد. يــوردى ال. وي
ــش از 25 كار را  ــود، بي ــه اى خ ــه حرف در كارنام
ــش از  ــروه او، بي ــت. گ ــرده اس ــه ك ــرا و تهي اج
300 درام و نمايــش را بــه روى صحنــه بــرده 
ــاى  ــر در زمينه ه ــدال در 30 ســال اخي اســت. وي
هنــر حركــت، ژانرهــاى تئاتــر، نمايــش خيابانــى، 
در  او  اســت.  داشــته  فعاليــت  و...  بدلــكارى 
تابســتانى  اســتوديو  هم چــون  مكان هايــى 

روســاس، مدرســه رقــص بالــه فلنــدرز، اى اس آ 
ســى، پاريــس كاالنــداس، تانزالــوس داســلدورف، 
ــود  ــن و... كار خ ــك و داك 11 در برلي زانزفابري
ــنواره  ــن جش ــد. بيســت و پنجمي ــال مى كن را دنب
ــان  ــر كــودك و نوجــوان از 29 آب بين المللــى تئات
ــه  ــى و ب ــم كاظم ــرى مري ــا دبي ــاه ب ــا 3 آذر م ت

ــود. ــزار مى ش ــدان برگ ــهر هم ــى ش ميزبان
 اجراى 2 تئاتر خيابانى با موضوع كودك 

و حقوق شهروندى همدان
داور هيــأت انتخــاب تئاتــر خيابانى بيســت و 
پنجمين جشــنواره تئاتر كــودك و نوجوان گفت: 
در ايــن بخــش از ميان آثار معرفى شــده 2 اثر با 
موضوع كودك و حقوق شهروندى و مابقى آثار با 

موضوعات مختلف اجرا مى شود.
مهدى قلعه بــا بيان اينكه بخــش انتخاب آثار 
9 نمايــش خيابانى را براى اجرا در جشــنواره 
بيســت و پنجم به بخش مســابقه معرفى كرده 
است، افزود: داوران بخش خيابانى در انتخاب 
با  بيشــتر  كه  نمايش هايى  كردنــد  ســعى  آثار 
موضوع كــودكان همخوانى داشــته باشــد را 

ينند. برگز
وى بــا بيان اينكه مالك انتخاب نمايش ها كيفيت 
اجراى آنها اســت، ادامه داد: اگر شرايطى براى 
اجراى زنده نمايش ها فراهم شــود، انتخاب آثار 
عادالنه تر شــده و آثار با كيفيت ترى به جشنواره 
مى آيند.قلعــه از مهمترين مشــكالت در انتخاب 
آثــار خبابانى را ارســال آثار به صــورت فيلم 
دانســت و اضافه كــرد: اين رويــداد بزرگ با 
موفقيت ها و مشــكالتى همراه بوده و الزم است 
پس از پايان جشــنواره، خانه تئاتر آسيب شناسى 
كرده تا مشكالت رفع شود. وى با بيان اينكه 25 
سال از عمر جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و 
نوجوان در همدان مى گذرد، گفت: اين جشنواره 
حامل پيام صلح، دوســتى و احتــرام به حقوق 
كــودكان و ترويج آن به همه جهانيان اســت و 
تالش كرديــم در انتخاب آثار به ايــن مؤلفه ها 

شود. بيشترى  توجه 
بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجــوان با حضور بيــش از 50 گروه داخلى و 

خارجى از 28 آبان تا 4 آذر برگزار مى شود.

3 نمايش بين المللى و 8 نمايش داخلى به روى صحنه رفت 

استقبال خانواده ها از جشنواره

مكان

زمان

تاالر اداره كل تاالر مهديهتاالر فجرمجتمع شهيد آوينيمجتمع بوعلي
فرهنگ و ارشاد 
اسالمي همدان

محوطه مجتمع فرهنگي هنري شهيد آوينيكانون پرورش فكريسينما فلسطين

سالن سينماپالتوتاالر اصليپالتو استاد عباديتاالر اصلي

17:30 – 15 – 10:3011-1017:30 – 15 – 10:3017:30 – 15 – 10:3017:30 – 15 – 10:3017:30 – 15 – 10:3011-1017:30 – 15 – 10:3011-1015:301616:3017:45

پنجشنبه
1397/09/01

پينوكيو
ن و ك:

رضا جوشمار
بندرعباس 60

رؤياي سپيد
ن و ك:

آرين ناصري مهر
تهران 20

بينوايان
بر اساس اثر ويكتور 

هوگو
ن و ك: 

كريستف تي بالت
فرانسه 60

جوجه اردك زشت
ن: هانس كريستين 

اندرسن
ك: تئودورا يويووا 

الزورلوا
تركيه 40

ترنج
ن: افسانه زمانيـ  
نسرين خنجري
ك: افسانه زماني

تهران 60

عروسك رز
ن: آلفونسو ساستر

ك: موفق عارف شريف
عراق 55

لباس هاي رنگارنگ
ن و ك:
نگار نادري

الهيجان 25

جنگ بازي
ن: حسن حاجت پور

ك: ع سنامري، 
ع بناري

طارك؟؟ 45

پينوكيا
ن: استفانوبني

ك: ريحانه سبكروح
شيراز 35

بازي در بازي
ن: مسعود براهيمي
ك: م براهيميـ  

د تركي
اصفهانه 20

رؤياي درون من
ن: زهرا مريدي

ك: ز قاسمي، س 
حسيني
تهران 20

وارش
ن: محمد جعفري
ك: مريم مهدي پور

كياشهر 25

كتاب قديمي 
پدربزرگ

ن و ك: نرگس 
خاك كار
تهران 30

جمعه
1397/09/02

قيزيل باشماق
(اجرابه زبان تركي)
ن: ابراهيم عادل نيا
ك: حسن شيخ زاده

ارديبل 70

سفر دندان ها
ن: فرهاد اسماعيلي
ك: محمد طالبي

همدان 25

چارلي و كارخانه 
شكالت سازي

ن: ف دليريـ   ه 
حسنعلي

ك: فريبا دليري
تهران75

سازهايي كه صلح 
مي نوازند

ن و ك: نوشين بيگلريان
همدان 25

شازده كوچولو
ن: بهرام جاللي پور
ك: آناهيتا غني زاده

تهران 60

رؤيا
ن: آماندا والال

آفريقاي جنوبي 45

داستان چوبك-
ن: آجار اول

ك: اميل عسگر اف
آذربايجان 60

بدون شرح
ن: سيد جواد 
رحيم زاده

ك: سيد رضا 
عربشاهي
مشهد 45

يه خال سر بنيشيم
ن و ك:

محسن پور نظري
رودسر 25

جادوي گل سرخ
ن و ك:

پژمان شاهرودي
بروجرد 25

درباره يك توپ
ن و ك:

موسي هدايتي
قروه 25

گوجي و ووجي
ن و ك:

حميدرضا رضايي 
مجد

همدان 25

شنبه
1397/09/03

پدر آن
2 اجرا (10:30 و 15)

ن و ك:
مهدي فرشيدي سپهر

تهران 60

ماهي سياه كوچولو-
ن: مهرنوش عليا
ك: محمد عاقبتي

تهران 55

خيلي دور
2 اجرا (15 و 17:30
ن: وودمنـ  سرانو

ك: كريستين گ رانادوز
اسپانيا  امروز 30

موش و گربه
ن: سيد حسين 
فدايي حسين
ك: فرزاد لباسي

همدان 65

كالغ تشنه برمي گردد
2 اجرا (15 و 17:30)
ن: مانيش يوشي

ك: سوويت 
ياتديوپادياي

هند 60

من و مادربزرگه-
ن: عباس 
دوست قرين
ك: رضا روان

همدان 50

داورپسند
ن: كوثر محبي توذر

ك: ام البنيني 
جايياش

بندرعباس 25

كتاب قديمي 
پدربزرگ

ن و ك: نرگس 
خاك كار
تهران 30

درباره يك توپ
ن و ك:

موسي هدايتي
قروه 25

جادوي گل سرخ
ن و ك:

پژمان شاهرودي
بروجرد 25

بازي در بازي
ن: مسعود 
براهيمي

ك: م براهيميـ  
د تركي

اصفهان 20

جدول بيست و پنجمين جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان

مجتمع فرهنگي هنري بوعلي سينا: بلوار مفتح
مجتمع شهيد آويني: بلوار بعثت، جنب پارك مردم
تاالر فجر: ضلع جنوبي ميدان آرامگاه بوعلي سينا
تاالر مهديه: خيابان مهديه، كانون دانش آموزي

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان همدان: چهارراه تختي
سينما كانون: ضلع شرقي ميدان باباطاهر

آيين پاياني: مجتمع فرهنگي هنري بوعلي سينا ـ يكشنبه 1397/09/04 ساعت 10سينما فلسطين: ميدان امام خميني
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