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پرداخت شد
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نگو بوستان اِرم
 بگو جنگل قليان

 چند وقت پيش با يك دوســت فهيم 
و همكار قديمــي صحبت از مزمت قليان 
كشــيدن و اشــاعه اين آفت ويرانگر بين 
قشــرهاي  بخصوص  مختلف  قشــرهاي 
جوان و زنان، درميان بود. اصوالً دود دخان 
از هر نوع آن و كم يا زياد براي ســالمتي 
انسان مضر است و اين نكته را هر موجود 
ذي شعوري مي داند وليكن بدون شك هر 
بچه و شــخص بزرگي با علم به مضرات 
سيگار و قليان بوسه بر لب و دهان مرگبار 
اين موجود افسونگر مي زند و به راستي كه 

دوستي با وسيله دود مثل...

تحليل

4

تاثيرات شبكه هاى اجتماعى 
مجازى بر توسعه فرهنگى، 
اقتصادى، اجتماعى و سياسى

 در جهان كنونــى يكى از مفاهيمى كه 
در مقايسه كشــورها بلحاظ پيشرفته بودن 
در جهات مختلف مطرح مى باشــد مفهوم 
توسعه اســت كه گاها با پيشرفته و متمدن 
بــودن در اســتفاده از ابزارهــاى فناورانه 
مترادف تلقى مى شود و برخالف رشد كه 
در كميت معنا دارد مفهومى كيفى است. با 
گسترده تر شــدن ارتباطات و اتصال نقاط 
مختلف دنيا بواسطه ابزارهاى نوين ارتباطى 
همچون شــبكه جهانى اينترنت كه امروزه 

بيشترين مفهوم ارتباط در اينترنت و...

مسابقات شطرنج مردان كشور در همدان آغاز شد
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تلفن هماهنگى: 09183148188

مركز چاپ و بسته بندى همدان با مدرنترين تكنولوژى چاپ ليبل و فيلم هاى بسته بندى مقدم مركز چاپ و بسته بندى همدان با مدرنترين تكنولوژى چاپ ليبل و فيلم هاى بسته بندى مقدم 
شما را براى بازديد از نمايشگاه و آخرين محصوالت توليدى اين واحد گرامى مى دارد .شما را براى بازديد از نمايشگاه و آخرين محصوالت توليدى اين واحد گرامى مى دارد .

  سالن  شبستان   سالن  شبستان 55 شمالى غرفه  شمالى غرفه 7474        
  ساعت بازديد   ساعت بازديد 1010 تا  تا 2020

در ميزبانى ماليرى ها از اصحاب رسانه استان 
مالير شهرى به بلنداى تاريخ مالير شهرى به بلنداى تاريخ 
خودنمايى كردخودنمايى كرد

مديرفرودگاه براى تداوم پروازهاطلب ياري كرد

تالش براي نجات فرودگاه از ركود
وضعيت بازار 

ميوه و تره بار نهاوند 
روز  به روز آشفته تر مى شود

پرتاب پاركر به امروز موكول شد

تالش انسان
 براي تسخير خورشيد

شهادت امام محمد تقي (ع)
برتمام شيعيان تسليت باد
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

طرح سالم سازى آب آشاميدنى در روستاهاى همدان خبر
اجرا مى شود 

 مديرعامــل شــركت آبفار همدان از اجــراى طرح جامع سالم ســازى منابع آب 
آشــاميدنى در روستاهاى اســتان خبر داد و گفت: اين كار با همكارى دانشگاه علوم 

پزشكى انجام مى شود. 
به گزارش تسنيم ، مصطفى هاشمى در نشست مشترك با دانشگاه علوم پزشكى همدان 
اظهار داشت: حق همه مشتركان بهره مندى از آب سالم و پاك است كه هنوز با نقطه 

مطلوب فاصله داريم.
وى با اشــاره به پل ارتباطى ايجادشــده بين دانشــگاه علوم پزشكى و شركت آب و 
فاضالب روســتايى اســتان همدان بيان كرد: كنار هم قرار گرفتن محيط هاى علمى و 

عملياتى مى تواند در پيشبرد اهداف مؤثر باشد.
هاشمى مطرح كرد: با امضاى تفاهم نامه همكارى بين آبفار و علوم پزشكى براى اجراى 
طرح جامع سالم سازى منابع آب آشاميدنى روستاها، علم و عمل كنار هم قرارگرفته و 

با هم افزايى منطقى ايجادشده، برون داد خوبى ايجاد مى شود.
وى گفت: اين تفاهم نامه از جدى ترين اقدامات در حوزه كارى دانشگاه علوم پزشكى 
و شركت آب و فاضالب روستايى همدان است و به يقين تأثير قابل توجهى در سالمت 

جامعه روستايى استان دارد.
هاشمى افزود: ورود اين طرح به فاز عملياتى موجب برخوردارى روستاييان از خدمات 

با ارزش مى شود زيرا اين قشر، مطالبات به حقى دارند كه بايد به آن ها توجه شود.
عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان با اشاره به اينكه تنها بخشى از 
ســالمت مردم بر عهده وزارت بهداشت و درمان است، گفت: 80 درصد از سالمت 

اجتماعــى مرتبط با ديگر دســتگاه هاى اجرايى بوده و در حوزه پيشــگيرى از وقوع 
بيمارى ها، وزارت بهداشــت و درمان نيازمند هم افزايى ســاير دستگاه هاى اجرايى و 

نهادهاست.
رضا شــكوهى با بيان اينكه شــركت آب و فاضالب روســتايى از مهم ترين 
دســتگاه ها به منظور اهداى سالمت به جامعه اســت، افزود: تفاهم نامه هاى 
اثرگذارى بين دانشــگاه علوم پزشــكى و شــركت آب و فاضالب روستايى 

است. بسته شده  همدان 
به گزارش تسنيم، «طرح جامع سالم سازى منابع آب آشاميدنى» با هدف تعيين غلظت 
آالينده ها در منابع آبى روســتاهاى استان، برآورد نرخ عوارض تيپيك مواد آالينده در 
جمعيت هاى در معرض خطر، رديابى منابع آلوده كننده آب آشاميدنى و انتخاب گزينه 

مناسب به منظور تصفيه منابع آب آلوده اجرايى مى شود.

 هويــت ملــي مردم جامعــه به نحوه 
آنها  اطالع رســاني  و  رســانه ها  عملكرد 
بســتگي داشــته و مي تواند تحــت تأثير 

قرار دهد.
مديركل آموزش وپرورش اســتان همدان 
با بيــان اين مطلب در مراســم تجليل از 
آموزش وپــرورش  حــوزه  خبرنــگاران 
گفــت: در گذشــته كار هويــت ملي از 
طريق نهادهاي آموزشــي انجام مي شــد، 
اما امــروزه ايــن ســازوكار تغيير كرده 
پيدا  هويت بخشــي  كاركرد  رســانه ها  و 

كرده اند.
محمد پورداود با اشاره به اينكه رسانه ها 
عامــل پرورش افــكار عمومي هســتند، 
ســاخت  هدايتگري،  نقش  نبايــد  گفت: 
و  ثروت آفرينــي  ســرگرمي،  فرهنــگ، 
شود. فراموش  رسانه ها  اجتماعي  پويايي 

چنــان  از  رســانه ها  داد:  ادامــه  وي 
مي توان  كه  هستند  برخوردار  تأثيرگذاري 
آنها را ابزار جهاني بودن و جهاني شــدن 

دانست.
پــورداود اظهــار كــرد: مديرانــي كه با 
رســانه ها همــكاري مي كننــد و آنها را 
حمايــت مي نماينــد، مديرانــي موفــق 
هســتند؛ چراكه رسانه مي تواند در تعامل 
با مديران عملكرد ضعيفشــان را به آنان 

دهد. انعكاس 
وي با اشاره به اينكه آموزش وپرورش با 
رسانه  كار  گفت:  ندارد،  تقابل  رســانه ها 
نقد اســت و مؤلفه اصلي تفكر بشــريت 
بايــد نقدپذيري باشــد. اگر مــا نقد را 

كرد.  خواهيم  رشد  بپذيريم 
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با 
اشاره به عملكرد 5 ماهه سال گفت: در اين 
مدت تالش كرديم كه 8 ماه اضافه كار اداري 
همكاران پرداخت شده و برخي مطالبات نيز 

تا پايان سال 96 پرداخت شد.

وي ادامــه داد: در بحــث رســانه ها 15
درصد افزايش اشتراك داشته و توانستيم 
عملكــرد خود بــا رســانه ها را تقويت 

نماييم.
مديركل آموزش وپرورش اســتان همدان 
اظهار كرد: متأســفانه در گذشــته مجوز 

شده بود كه  استخرهاي دانش آموزي لغو 
توانســتيم  گرفته  صورت  پيگيري هاي  با 
مجوزها را احيا و هم اينك 2 استخر وارد 

مدار آموزش وپرورش شده است.
وي در مورد توســعه مراكز آموزشــي و 
فرهنگيان  درمانــگاه   2 فاز  گفت:  رفاهي 
در دستور كار قرار دارد و هتلينگ مراكز 
رفاهي نيز انجام خواهد شــد. وي با رد 
شايعه حذف معاون پرورشي از مدارس، 
گفت: به ازاي هــر 150 دانش آموز يك 
اگر  كه  داشت  خواهيم  پرورشــي  معاون 
كمتر از اين تعداد باشــد، مربي پرورشي 

به كار خواهيم گرفت.
پــورداود از واگذاري اختيارات بيشــتر به 
مديران مــدارس خبــر داد و گفت: چنين 
اقدامــي باعث خواهد شــد كه در صورت 
مديران تصميم گيرنده  بروز مشــكل، خودِ 
باشند. در اين جلسه رئيس خانه مطبوعات 
استان همدان خواســتار راه اندازي ايستگاه 
روزنامه خوانــي در مدارس شــد و گفت:  
خبر  منبع  بزرگ تريــن  آموزش وپــرورش 
اســت، اما متأســفانه فضاي مجازي جاي 
اطالع  رســاني از اين حــوزه را گرفته و ما 

اخبار را از اين طريق مي شنويم.
مهرداد حمزه گفت:  بايد با اطالع رســاني 
قوي تــر از گذشــته جلوي فضاســازي 
رســانه اي در خصوص آموزش وپرورش 
را بگيريم؛ چراكه كوچك ترين شــايعه اي 
بسياري  مشكالت  مي تواند  حوزه  اين  در 
را براي جامعــه تعليم و تربيت به وجود 

آورد.

ــا  ــدان  ب ــانه هم ــس بســيج رس  رئي
ناعادالنــه  تحريم هــاى  اينكــه  بيــان 
تحــول  بــراى  مناســبى  فرصــت 
ويــژه  بــه  مختلــف  بخش هــاى  در 
اصالحــات اقتصــادى اســت، گفت:امروز 
برخــورد بــا مفاســد اقتصــادى كام مــردم 

را شــيرين مى كنــد. 
عبــاس محرمــى بــا بيــان اينكــه  دغدغه 
مشــكالت  روزهــا  ايــن  جامعــه، 
ــران  ــم كارى برخــى مدي اقتصــادى و ك
در ايــن حــوزه اســت، اظهــار داشــت: 
ايــن دغدغــه اى بــود كــه از خيلــى قبل، 
مقــام معظــم رهبــرى بــه آن پرداختنــد.

رئيــس بســيج رســانه همــدان بــا 
ــام معظــم  ــژه مق ــد وي ــه تأكي اشــاره ب
لــزوم  بــر   80 ســال  در  رهبــرى 
برخــورد بــا فســاد و مفســدان افــزود: 
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــتا س ــن راس در همي
شــد  تشــكيل  اقتصــادى  مفاســد 

20 تاكنــون  زمــان  آن  از  ايشــان  و 
ــاره  ــوع اش ــن موض ــاد اي ــه مف ــار ب ب

نــد. ه ا كرد
ــه اينكــه آنچــه امــروز  ــا تاكيــد ب وى ب
خواهــد  مــردم  دلخوشــى  باعــث 
ــا مفســدان اقتصــادى و  ــارزه ب شــد مب
رانت خــوارى اســت، افــزود: تمــام 
جوامعــى كــه رو بــه رشــد هســتند 
ــا چالش هايــى مواجــه  طبيعــى اســت ب
باشــند، بنابرايــن بايــد نقــاط ضعــف را 
رفــع كــرده و نســبت بــه تقويــت نقــاط 

ــود. ــدام ش ــوت اق ق
محرمــى بــا بيــان ايــن كــه مقــام معظــم 
رهبــرى تــا كنــون در ديدارهايشــان 
ــا  ــارزه ب ــار از  مب ــئوالن 150 ب ــا مس ب
برده انــد،  اســم  اقتصــادى  مفاســد 
گفــت: مهمتريــن بخــش در زمينــه 
مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادى قــوه 

مجريــه و دولــت اســت.

موردى از مافياى گندم در اسدآباد 
مشاهده نشده است

 تــا كنون در اين شهرســتان در رابطه با مافيــاى گندم و مخلوط 
گندم با شــن و ماسه موضوع و موردى مشــاهده نشده است. مدير 
جهادكشــاورزى شهرستان اسدآباد گفت: امســال 30 هزار هكتار از 
اراضى كشــاورزى شهرستان به كشــت گندم و جو اختصاص يافت 
كــه از اين 2 محصول پيش بينى 90 هزار تن برداشــت و توليد گندم 

و جو داشتيم.
به گزارش ايســنا، سقراط بيرنگ در نشست مديريت جهادكشاورزى 
و مسئوالن ادارات تابعه شهرســتان اسدآباد با خبرنگاران، از افزايش 
15 درصدى توليد گندم و جو امســال اين شهرستان خبر داد و افزود: 
در زمان داشت و حين رشد اين دو محصول با تگرگ، سرمازدگى و 
بالياى طبيعى مواجه شد كه بر همين اساس انتظار بر كاهش توليد بود 
اما با بارش هاى خوب بهاره ضمن جبران خســارت و كاهش توليد، 
امسال نسبت به سال گذشته از افزايش 15 درصدى اين دو محصول 

برخوردار بوديم.
بيرنــگ تصريح كرد: از نظر كيفى، گندم و جو توليد شــده امســال 
شهرســتان زير يك درصد داراى ســن زدگى بود كــه علت اين امر 
را مى توان بارندگى هاى مســتمر فصل بهار و فراهم نشــدن شرايط 

زيست محيطى براى تخم ريزى و آفت سن مزارع برشمرد.
وى همچنين با اشاره به وجود 6 مركز خريد براى گندم امسال سطح 
شهرستان خاطرنشــان كرد: با توجه به كارخانه آرد و سيلوها، فضاى 
موجود براى خريد، دپو و ذخيره محصول گندم اسدآباد به اندازه كافى 

وجود دارد و اين ظرفيت بيش از پيش بينى توليد است. 
بيرنگ در ادامه با بيان اينكه توسعه باغات در اراضى شيب دار يكى از 
برنامه هاى اولويت دار جهادكشاورزى اسدآباد به شمار مى رود، گفت: 
در روستاهاى كوهپايه اى شهرستان جهادكشاورزى با همكارى منابع 
طبيعى آمادگى الزم براى واگذارى اراضى شيب دار به متقاضيان طرح 
توسعه باغات شيب دار را با معرفى كشت 4 محصول انگور ديم، بادام 

ديم، گلمحمدى و گياهان دارويى را دارد.
وى تصريــح كــرد: تا كنون در همين راســتا 50 هكتــار باغات در 
اراضى شيب دار شهرستان در دســت احداث بوده و براى 20 هكتار 
از متقاضيان نيز تشــكيل پرونده انجــام گرفته ضمن اينكه در اراضى 
شيب دار گردنه اسدآباد هم بيش از 7 هكتار اراضى قرار است به كشت 
بادام ديم اختصاص يابد كه فعال كار واگذارى زمين انجام شده است.
بيرنگ همچنين با اشاره به كشت محصوالت كم آب بر گفت: افزايش 
كشــت هاى كم آب بر با توجه به كمبود منابع آبى و كاهش سفرهاى 
زيرزمينى از جمله برنامه هاى در دســت اجرا توسط جهادكشاورزى 
در اين شهرســتان بوده كه در همين راســتا در تالش هستيم كشت 
محصوالت كم آب بر چون كلزا، زعفران، گلمحمدى و گياهان دارويى 

را در اراضى كشاورزى توسعه دهيم.
وى در رابطه با كشــت كلزا به عنوان يكــى از محصوالت كم آب بر 
خاطرنشان كرد: سال گذشته سطح زيركشت اين محصول در اراضى 
زراعى شهرســتان 18 هكتار بود كه با تالش كارشناسان و همكارى 
كشاورزان اين ميزان سطح در سالجارى به 650 هكتار افزايش يافت 

و2 هزار تن محصول كلزا برداشت شد.
بيرنگ با بيان اينكه امسال 5 هكتار زعفران به عنوان ديگر كشت هاى 
كم آب در اراضى كشاورزى شهرستان كشت شده، اظهار كرد: با توجه 
به متقاضيان بســيارى در رابطه با كشت زعفران در صورت تحقق و 
پرداخت تســهيالت الزم سال آينده بر اساس پيش بينى ها حداقل 30

هكتار كشت زعفران در شهرستان خواهيم داشت.
وى در ادامه با اشــاره به اصالح الگوى كشــت نيز يادآور شد: ميزان 
كشت چغندرقند سال گذشته در اين شهرستان 2300 هكتار بود كه در 
راســتاى اصالح الگوى كشت امسال 500 هكتار كشت اين محصول 

را كاهش داديم.
بيرنگ با بيان اينكه بر اساس جى.پى.اس و مساحى انجام شده 1800 
هكتار از اراضى كشاورزى اين شهرستان امسال زيركشت چغندرقند 
رفته اســت، افزود: كشت نشائى چغندرقند و ساماندهى نحوه آبيارى 
محصول يكى از برنامه هاى امســال جهادكشاورزى در اين شهرستان 
بوده كه در همين راســتا به صورت ترويجى كشــت نشائى 8 هكتار 
از اراضى چغندرقند آغاز شــده كه اين اراضى به صورت قطره اى در 

دست آبيارى است.

مديركل آموزش وپرورش استان در مراسم تجليل از خبرنگاران:

هويت ملي كشور تحت تأثير رسانه ها است
نگو بوستان اِرم، بگو جنگل قليان

مهدي ناصرنژاد »
 چند وقت پيش با يك دوســت فهيم و همكار قديمي صحبت از 
مزمت قليان كشيدن و اشاعه اين آفت ويرانگر بين قشرهاي مختلف 
بخصوص قشرهاي جوان و زنان، درميان بود. اصوالً دود دخان از هر 
نوع آن و كم يا زياد براي ســالمتي انســان مضر است و اين نكته را 
هر موجود ذي شــعوري مي داند وليكن بدون شك هر بچه و شخص 
بزرگي با علم به مضرات ســيگار و قليان بوسه بر لب و دهان مرگبار 
اين موجود افسونگر مي زند و به راستي كه دوستي با وسيله دود مثل 

همنشيني با افعي و مار خطرناك و كشنده جعفري است.
حال هر پزشــك و طبيب كاربلد بهتر مي تواند در خصوص مضرات 
ســيگار و قليان و امثالهم حرف بزند، كنفرانس بدهد و مقاله بنويسد 
و همانگونه كه ديده و شنيده ايم، در رسانه هاي تصويري و كالمي نيز 
برنامه هاي بســياري با دعوت از پزشكان و صاحبنظران مربوطه تهيه 
مي شود وليكن متأسفانه بايد گفت تأثير رواني فرهنگ استخوان شكن 
استعمال دود و دم آنچنان فكر و شخصيت انسان را احاطه مي كند كه 
اغلب توصيه هاي پزشكي و نصيحت هاي عالمانه، اثرات  معكوس و 

گريزنده نزد آدم هاي معتاد به دود بر جاي مي گذارد.
از ســوي ديگر سال هاي ســال مبارزه قهري و برخوردهاي فيزيكي 
با آلوده جماعت نشــان داده اســت كه به قول معروف «ِعرض خود 
مي بري و زحمت ما مــي داري»؛ چون چنين نبوده و با ضرب و زور 
هم نمي شــود جلوي آدم هاي دودي ايستاد. بنابراين ارزش آن را دارد 
كه دولت با همكاري نهادهاي مردمي و دعوت از صاحبنظران موجه و 
بانفوذ، راهكار اجتماعي مناسب و درخور عمل براي مقابله با معضل 
رشد سرطاني مصرف دخان، تهيه و تدوين گرديده و با شيوه معقولي 

اجرا شود.
حرف هــاي درددل گونــه من و دوســتم در اين خصــوص در حد 
اظهارنظرهــاي معمول پيش مي رفت كه پرســيدم: «كار ُمهروموم آن 
دسته از اماكن عمومي نظير قهوه خانه ها و كافه هاي به ظاهر سنتي كه 
براي مشــتريان خود قليان چاق مي كردند، به كجا رسيد؟» كه جواب 
شنيدم: «كجاي كاري بنده خدا، چند مكان غيرمجاز (مجاز آنكه اصًال 
در همدان وجود خارجي نداشــته و نــدارد) در همين همدان تعطيل 
شــد و در مقابل صدها و بلكه هزارها عامل و بســاط قليان در سطح 
شــهر مثل قارچ پراكنده شده و بلكه هر روز بيشتر و بيشتر مي شود!» 
پرســيدم: «چطور مكن است؟ » و پاســخ داد:  «هيچ جاي دوري الزم 
نيست بروي، كافيســت يك شب سري به همين بوستان ارم قسمت 
پشت شــهربازي بزني تا متوجه شوي چه شــوربختي عظيمي بنيان 

خانواده ها و جوان هاي ما را تهديد مي كند».
سرانجام يك شب گذارم به بوستان ارم افتاد و وجداناً براي نخستين بار 
بود كه در عمر كهنم، پايم به اين نقطه باتالقي شهر مي افتاد و اي كاش 
هرگز با چنين صحنه هاي تأسف باري روبه رو نمي شدم! تو گفتي قليان 
و تمام شــد!؟ ما خبرنگارها به يك اصلي پايبند هستيم؛  اينكه هرگز 
مبالغه نكنيم و واقعيت را بنويســيم تا ســكه مان پيش افكار عمومي 
خريدار داشته باشد. به راستي كه كل آن قسمت بوستان ارم و پاركينگ 
عريــض و طويل خياباني آن را جنگلي از قليان يافتم. در صحنه هاي 
بهت آور خود شــاهد بودم كه هر جوان حداقل 2 قليان در دست دارد 
و بــا خود حمل مي كند و در هر جمع 4 يا 5 نفر، جوان هاي بي خيال 

5 يا 6 عدد قليان ولو بود.
اكثر خانواده ها هم كه براي فرار از گرماي خانه به اين قسمت از بوستان 
پناه آورده بودند، قليان هايي در بساط داشتند كه تمام حريم هاي بزرگ 
و كوچك تري را پايمال مي ســاخت و گويا قليان نزد خردساالن نيز 
يك وسيله معمولي و ضروري است. بساط قليان بسياري از جوان ها 
كــه در كنار خودروهاي خود و با صداي ديوانه وار آهنگ و ترانه هاي 
نامتعارف همراه مي شد، به گونه اي بود كه تصور مي رفت نشئگي هاي 
بيشتر از دود قليان به آنان دست داده است و احتمال مي رفت چيزهايي 

را با توتون قليان آميخته باشند.
توزيع وسايل و مواد الزم براي آنهمه قليان توسط دكه ها و بساطي هاي 
داخل بوســتان به صورت آزاد و علني انجام مي شــد و عالوه بر آن 
تعدادي وانت باري سرپوشــيده و خودروهايي نظير پيكان و پرايد در 
آن حوالي اقدام به فروش و كرايه توتون و قليان و آتِش آماده مي كردند 
و گويي هر شب بساط و وضعيتي در آن جهنم برپاست كه بيا و ببين.

مي شد برآورد كرد چنانچه حكم و تصميمي براي جمع آوري قليان در 
كار باشــد، همان شب و مقابل ديدگان آن همه انسان از خود بي خبر، 

حداقل 2 هزار قليان جمع آوري شود. 

غذا و كاالى امدادى براى مواقع بحران 
ذخيره سازى شد

 مديركل مديريت بحران اســتاندارى همــدان گفت: غذا و كاالى 
امدادى به اندازه كافى براى مواقع بروز بحران احتمالى در اين اســتان 

ذخيره سازى شده است.
 عليمــردان طالبى گفت و گو با ايرنا بيان كرد: اين اقالم شــامل پتو، 
چادر، كنسرو، جيره غذايى و نيازهاى مورد نياز براى بانوان و كودكان 
است كه هم اينك در انبارهاى هالل احمر مراكز شهرستان ها ذخيره 
شده است. وى افزود: طبق اصول مديريت بحران بايد حداقل، نيازهاى 

2 درصد جمعيت را براى استفاده در زمان وقوع حادثه ذخيره كرد. 
مديركل مديريت بحران اســتاندارى همدان با بيان اينكه 2 نوع اسكان 
شامل اردوگاهى و اســكان در جا وجود دارد كه نوع دوم بيشتر مورد 
استقبال مردم است توضيح داد: اســكان در نزديكترين محل به خانه، 
موجب رفت و آمد و دسترسى آسان اعضاى خانواده به وسايل زندگى 
مى شود. طالبى گفت: طرح اسكان اضطرارى آسيب ديدگان از حوادث 

تهيه و مكان هايى براى استقرار شهروندان در نظر گرفته شده است. 

امروز برخورد با مفاسد اقتصادى 
كام مردم را شيرين مى كند

پزشك متعهد 
جان مادر باردار را نجات داد

 تــداوم پروازهــاى همدان-تهــران و 
بالعكس منوط به تالش و همكارى آژانس 
هاى مســافرتى و اطالع رســانى از طريق 
رســانه هاى جمعى و خبرگزارى ها است.

آژانس هاى مسافرتى براى تداوم پروازهاى 
همدان تهران تالش كنند

مدير فــرودگاه  با عنوان اين مطلب گفت: 
نخستين پرواز دو سويه همدان-تهران، 18 
فروردين امســال توسط هواپيمايى اى.تى.
آر كه بعد از توافق برجام توســط شركت 
هواپيمايــى ايران اير خريدارى شــده بود 
انجام شد. ســهراب كلوندى با بيان اينكه 
اين پــرواز در تمام روزهــاى هفته به جز 
روزهاى چهارشــنبه و جمعــه به صورت 
رفت و برگشــت انجام مى شــود افزود: 
اســتاندار همدان با جديت دنبال برقرارى 
اين پرواز بود تا جايى كه بر زمان و ساعت 

پروازها نيز نظارت دارد . 
مديرفرودگاه همدان گفــت: به طور حتم 
برقرارى اين پرواز عالوه بر آســان سازى 
در تردد مســافران و استفاده بهينه از وقت 
و فرصت، موجــب كاهش آمار ســوانح 
جاده اى مى شــود. كلونــدى با بيان اينكه 
ميانگين مســافران همــدان - تهران در هر 

پرواز حدود 20 نفر اســت بيان كرد: براى 
ادامه فعاليت اين پرواز، اســتقبال مسافران 
بايد به ميانگين 35 نفر در هر پرواز برسد. 
وى بيان كرد: يكى از بســترهاى مهم براى 
توســعه گردشــگرى وجود حمل و نقل 
هوايى اســت بنابرايــن از اين ظرفيت مى 
توان براى شناساندن اين استان به ويژه در 
رويداد 2018 بهــره گرفت. وى ادامه داد: 
پروازهاى همدان - كيش و همدان - مشهد 
نيز تا اطالع ثانوى به دليل لغو چارتر كننده 

تعطيل است.

كلونــدى با بيان اينكه در حــال رايزنى با 
برقرارى  بــراى  هواپيمايى  هاى  شــركت 
مجــددد اين 2 پرواز هســتيم افزود: براى 
برقــرارى مجــدد پروازهــا، آژانس هاى 
گردشــگرى همدان اقدام بــه عقد قرارداد 
با شــركت هاى هواپيمايى كرده اند اما به 
دليل باال بودن قيمت هــا تاكنون به نتيجه 

نرسيده اند.
مديــر فــرودگاه همدان اضافه كــرد: اين 
فرودگاه در چند سال گذشته با انجام پرواز 
كيش و مشــهد رونق گرفتــه و از حالت 

تعطيلى خارج شــده بود امــا اين روزها 
شاهد لغو اين 2 پرواز است.كلوندى با بيان 
اينكه اســتقبال شهروندان همدانى از پرواز 
همدان - مشــهد بسيار مطلوب بود افزود: 
پرواز همدان - كيش نيز رضايت مسافران 

را جلب كرده بود. 
وى اظهار داشت: از 14مرداد تا امروز شنبه 
20مرداد با انجام 14 پرواز توســط شركت 
هواپيمائى ايران اير، ســه هزارو 445 زائر 
عازم ســرزمين وحى شدند و چهاردهمين 
پــرواز حجاج بيــت اله الحــرام نيز صبح 
امروز(شــنبه) از فرودگاه همدان به مقصد 
جده انجام شــد. كلوندى بيان كرد: ســه 
پرواز باقيمانده تا اواخر روز21مرداد انجام 
مى شود. گفتنى است؛ فرودگاه همدان در 
پنج كيلومترى شمال شــهر قرار دارد و از 
محســوب  كشــور  قديمى  هاى  فرودگاه  

مى شود. 
اين فرودگاه مجهز به سيســتم هاى كمك 
ناوبرى اســت و اكنون در ايــن فرودگاه 
پروازهاى داخلى انجام مى شود البته برنامه 
هايــى براى برگــزارى پروازهاى خارجى 
از جمله پروازهاى عتبــات عاليات از اين 

فرودگاه وجود دارد.

مديرفرودگاه براى تداوم پروازهاطلب ياري كرد

تالش براي نجات فرودگاه از ركود

 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان گفت: پزشــك كرمانشاهى كه براى 
تفريح و استراحت به همدان سفر كرده بود 

جان مادر باردار را نجات داد.
محمدرضا عباديان اظهار داشــت: يك مادر 
بيمارســتان  به  كبودرآهنگى  پرخطر  باردار 
منتقــل و نياز به عمل جراحى داشــت اما 
پزشك متخصص عروق در مرخصى به سر 
مى برد.وى ادامه داد: يك پزشك متخصص 
عروق كه به تازگى در كرمانشاه فعاليت خود 
را آغاز كرده اســت روز پنجشنبه به همراه 

خانواده به همدان سفر كرده بود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان 
بيان كرد: تيم پزشكى قصد اعزام اين بيمار به 
تهران را داشتند كه پس از اطالع از حضور 
اين پزشك در همدان با وى براى انجام اين 

عمل جراحى تماس گرفتند.
عباديان افــزود: وى در حاليكــه به همراه 
خانواده در گنجنامه حضور داشــت با روى 

گشــاده از عمــل اين بيمار اســتقبال كرده 
و براى درمــان بيمار در بيمارســتان قلب 

فرشچيان همدان حضور يافت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان 
يادآورى كرد: پيش از حضور اين پزشــك، 
نوزاد با تالش يك تيم جراحى سالم به دنيا 
آمد.عباديان بيان كرد: پزشــك كرمانشاهى 
پس از حضور در بالين بيمار و مشاهده لخته 
در داخل عروق، عمل جراحى را آغاز كرد و 

اين عمل موفقيت آميز بود.
وى اضافه كرد: اين پزشك دلسوز و متعهد 
امروز نيــز با حضور در كنار بيمار وضعيت 
جسمى او را بررسى و ويزيت الزم را انجام 
داد.معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان تاكيد كرد: ايثار و از خودگذشــتگى 
دكتر صبحــى متخصص عــروق منجر به 
جلوگيرى از آسيب ديدن اين مادرباردار شد 
در غير اينصــورت احتمال هر نوع خطرى 

براى اين فرد وجود داشت.

1- فاز جديد توسعه باشگاه معلمان همدان بزودي كليد مي خورد. 
گفته مي شــود مركز آموزش رفاهي معلم همدان، هتل و امكانات 
رفاهي خود را توســعه مي دهد. گويا اين اقدام در راستاي افزايش 

خدمات دهي به تقاضاي باالي فرهنگيان مي باشد.
2- آمار باالي تماس هاي مزاحم به آتشنشــاني همدان مورد نقد 
قرار گرفته است. گفته مي شــود 90 درصد تماس هاي آتشنشاني 
همدان بي دليل و يا اشتباهي ثبت شده است. گويا در يك روز، از 

495 تماس تلفني، 448 مورد مزاحم و يا اشتباه بوده است.
3-خبرنگاران زلزله تجليل شــده اند.گفته مي شــود خبرنگاران 

پوشش دهنده اخبارزلزله كرمانشاه مورد تجليل قرارگرفته اند.
گويا معاون سياســي كرمانشاه از پوشش رســانه اي ونشان دادن 
شــرايط زلزله زدگان وتقويت روحيه همبستگي كه موجب ارسال 

كمك هاي مردمي شدند تقدير ويژه كرده است.
گفتني اســت الهي تبار كه شخصيتي مردمي ورسانه اي دارد پيش 
از اين معاون استاندارهمدان بود وتشــكيل كارگروه رسانه براي 

نخستين بار از ابتكارات وي دراستان مي باشد.
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باورهاى غلط عشاير 5 هكتار از طبيعت اسدآباد را 
سوزاند

 رئيس اداره حفاظت محيط زيســت اسدآباد گفت: باورهاى غلط در زمينه آثار مثبت 
آتش زدن طبيعت منجر به آتش سوزى عمدى و خاكستر شدن پنج هكتار از اراضى منطقه 

حفاظت شده آلمابالغ اين شهرستان شد.
روح ا... زال پور در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: عشــاير بر اين باورند كه خاكستر 

ناشى از سوختن طبيعت براى دام هاى آنها مفيد است.
وى توضيح داد: آنها معتقدند خوردن خاكستر باقى مانده از آتش سوزى بوته ها و مراتع 

موجب پيشگيرى از بروز بيمارى، مقاوم شدن و ضدعفونى بدن احشام مى شود.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست اسدآباد ادامه داد: عشاير هنگام خروج از عرصه هاى 
طبيعى اقدام به آتش زدن اين مناطق كرده تا ديگر افراد در اين مناطق حضور نيافته و اين 

منطقه را براى خود تا سال آينده حفظ كنند.
زال پور بيان كرد: فردى از عشــاير مســتقر در منطقه حفاظت شده آلموبالغ اسدآباد در 
حين آتش زدن پوشش هاى گياهى منطقه توسط محيط بانان شناسايى و به مراجع قضايى 
معرفى شد.رئيس اداره حفاظت محيط زيست اسدآباد گفت: اين فرد با انجام اين تخلف 

حدود يك هكتار از پوشش گياهى منطقه آلمابالغ را طعمه آتش كرد.
زال پور افزود: اين متخلف هم اينك متوارى شــده با اين وجود اگر در زمان تعيين شده 

در مرجع قضايى حضور نيابد حكم جلب او صادر مى شود.

وى اظهار داشــت: طبق قانون براى آتش زدن مناطق حفاظت شده محيط زيست تا 20 
ميليون ريال جريمه نقدى و زندان پيش بينى شده است.

رئيس اداره حفاظت محيط زيســت اسدآباد ادامه داد: عالوه بر اين ميزان خسارت ناشى 
از تخريب محيط زيســت توســط دايره حقوقى اين اداره بررسى شده و متهم مكلف به 

پرداخت خسارت براى مختومه شدن پرونده است.
زال پور گفت: چهار هكتار از پوشش گياهى اسدآباد نيز در 2 شب پياپى دچار حريق شد 

كه بررسى ها گوياى عمدى بودن اين آتش سوزى است.
وى اضافه كرد: 500 تن از عشــاير 2 ايل جمور و عبدلى كرمانشاه در قالب 170 خانوار 

در هشت پالك اسدآباد مستقر هستند.

خبـر

 ســومين نشســت فوق العاده شوراى 
كشور  كتابخانه هاى عمومى  نهاد  معاونين 
در شهرستان فامنين، در دو جلسه با حضور 
مسئوالن  و  فامنين  شهرســتان  كتابداران 

استانى برگزار شد. 
 به دنبــال معرفى 31 شهرســتان  داراى 
اولويت به لحاظ اجراى برنامه هاى فرهنگى 
اجتماعى  شــوراى  سوى  از  اجتماعى  و 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى، نهاد 
كتابخانه هــا به عنوان يكــى از نهادهاى 
برنامه ريزى  فرهنگى،  حوزه  در  تأثيرگذار 
عملياتى ويژه اى را براى اين 31 شهرستان 

آغاز كرد.
بر اين اســاس، سومين نشست فوق العاده 
شــوراى معاونين نهاد در نوبت صبح با 
حضور عليرضا مختارپــور، دبيركل نهاد 
كتابخانه هــاى عمومى كشــور، روح ا... 
هاشــمى ذاكر، مشــاور دبيركل، مهدى 
رمضانــى، معاون توســعه كتابخانه ها و 
كتابخوانى، اسماعيل شفاعى، معاون ادارى 
و مالى نهاد، دكتر عاطفه زارعى، مديركل 
كتابخانه هاى عمومى استان همدان و جمعى 
از كتابداران شهرســتان فامنين صبح روز 
(17 مردادماه 1397) به بررســى وضعيت 
اختصاص  همدان  استان  فامنين  شهرستان 

يافت.
 فعاليت 4 كتابخانه  عمومى شهرســتان 

فامنين
بــه گــزارش پايــگاه اطالع رســانى نهاد 
كتابخانه هاى عمومى كشــور، در اين جلسه 
دكتر عاطفه زارعى، مديــركل كتابخانه هاى 
عمومى اســتان همدان طى ســخنانى اظهار 
كرد: شهرســتان فامنين با 39 هــزار و 359 
نفر جمعيت، داراى يك كتابخانه شهرى و 3 

كتابخانه روستايى است.
وى ادامــه داد: در حال حاضــر برنامه هايى 
همچون آموزش نمايش با تأكيد بر اســتفاده 
از كتاب هايى با موضوع نمايش نامه، جلسات 
شــعر خوانى انجمن ادبى شهرستان، كارگاه 
آموزشــى مهارت هاى زندگى با محوريت 
پيشــگيرى از اعتياد با همكارى بهزيســتى، 
كارگاه هاى آموزشــى مهارت هاى زندگى 
با محوريت ازدواج آســان با همكارى سمن 
هــاى اداره ورزش و جوانــان، برنامه تولد 
كتابخانه (اختصاص يك روز به كتابخانه در 
شهرســتان)، حلقه هاى علمى و كالس هاى 
آموزش هنرهاى تجسمى، جزو فعاليت هايى 
است كه در كتابخانه هاى عمومى شهرستان 

فامنين برگزار مى شود.

همچنين اجراى مسابقات فرهنگى، برگزارى 
جشــنواره بازى هاى فكرى با هدف ترغيب 
نمايشــگاه  برپايى  كتاب خوانى،  به  كودكان 
كتاب با هدف آشنايى با معضالت اجتماعى، 
معرفى مشاهير شهرستان، راه اندازى كتابخانه 
سيار، گسترش فضاى كتابخانه شهيد مطهرى، 
اجراى برنامه هاى فرهنگى مشترك با ساير 
دستگاه ها در فضاى كتابخانه ها از برنامه هاى 
پيشنهادى مديركل كتابخانه هاى عمومى استان 

همدان در اين نشست بود.
 نيازهاى كتابخانه هاى فامنين براى ارائه 

خدمات
زارعــى در ادامــه با اشــاره بــه نيازهاى 
كتابخانه هاى عمومى شهرســتان فامنين بيان 
كرد: در حال حاضر كتابخانه عمومى فدك به 
مناسب سازى ورودى كتابخانه و ديوارهاى 

بيرونى، محوطه ســازى، رنگ آميزى داخلى 
ساختمان و تهيه اســباب بازى نياز دارد. در 
كتابخانه عمومى دانش تهيه وســايل نقاشى 
و اسباب بازى،  تعويض قفسه هاى فرسوده، 
رنگ آميــزى ســاختمان و تعويض درب 
ورودى مورد نياز اســت. كتابخانه عمومى 
آيــت اهللا محقق نيازمنــد تعويض ميزهاى 
فرسوده، محوطه ســازى، رنگ آميزى نماى 
بيرونى، تعمير آبدارخانه و تهيه وسايل نقاشى 
و اسباب بازى اســت؛ همچنين در كتابخانه 
فضاى  گســترش  مطهرى  شــهيد  عمومى 
كتابخانه اى، محوطه ســازى و تهيه وســايل 

نقاشى و اسباب بازى مورد نياز است.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان 
توســعه كتابخانه شــهيد مطهرى، احداث 
ســاختمان كتابخانه هاى عمومى روســتايى 

داراى ساختمان هاى حق انتفاع (فدك، دانش، 
آيت ا... محقق)، تكميل ســاختمان كتابخانه 
در دســت احــداث روســتاى نگارخاتون، 
ســاخت كتابخانه ماماهان با همكارى بنياد 
بركت، خريــد تجهيزات كتابخانه ماماهان و 
نگارخاتون، خريد خودرو جهت راه اندازى 
كتابخانه ســيار و به روز رســانى تجهيزات 
كتابخانه هاى موجود را از اولويت هاى كارى 
اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان همدان 

دانست.
وى تصريح كرد: در حال حاضر روستاهاى 
قزل آباد با 1200 نفر جمعيت، زرقان با 973 
نفر جمعيت و طــاوه با 1192 نفر جمعيت، 
به دليل قرار گرفتن در مسير چندين روستا، 
مى توانند به عنوان مركز به روستاهاى اطراف 

خدمات رسانى كنند.

در سومين نشست فوق العاده شوراى معاونين نهاد در شهرستان فامنين مطرح شد

تالش براى ارتقاى شاخصه هاى 
فرهنگى در شهرهاى اولويت دار

وضعيت بازار ميوه و تره بار نهاوند 
روز  به روز آشفته تر مى شود

 متاســفانه وضعيت بازار ميوه و تره بار نهاوند روز  به روز آشفته تر 
مى شــود و همين امر نشان مى دهد كه دستگاه هاى متولى تنظيم بازار 

در نهاوند پاى كار نيستند.
به گزارش تسنيم، فرماندار نهاوند گفت: در كارگروه توسعه شهرى و 
تنظيم بازار شهرستان نهاوند اظهار داشت: متاسفانه وضعيت بازار ميوه 
و تره بار نهاوند روز به روز آشفته تر مى شود و تفاوت قيمت ها و گرانى 
ميوه و تره  بار  در نهاوند نشــان مى دهد كه دستگاه هاى متولى تنظيم 

بازار در شهرستان پاى كار نيستند.
مراد ناصرى تصريح كرد: اگر وضعيت تنظيم بازار به همين شكل ادامه 
داشته باشــد مجبورم كه به استاندار اعالم كنم كه دستگاه هاى متولى 
تنظيم بازار در شهرســتان پاى كار نيستند و از ايشان بخواهم كه براى 

اين وضعيت تصميم گيرى كنند.
فرماندار نهاونــد افزود: مردم نهاوند از گرانى قيمت ميوه و تره بار در 
بازار نهاوند راضى نيســتند و به خاطر بى نتيجه بودن تالش هايشان،  
از اعتراض در اين زمينه خسته شده اند و ما مسئولين وظيفه داريم كه 
حداقل قيمت ها را در شهرستان هم طراز شهرستان هاى اطراف كنيم و 

مردم را راضى كنيم.
وى عنوان كرد: قيمت هاى ميوه و تره بار در ميداين عرضه ميوه و تره بار 
با قيمت هاى ســطح بازار در نهاوند بسيار متفاوت است و اين نشان 
مى دهد كه فروشــندگان با فاكتورهاى جعلى بازرسان اصناف و اداره 

صنعت، معدن و تجارت شهرستان را دور زده اند.
ناصرى بيان كرد: بايد قيمت هاى ميوه و تره بار در ميادين ميوه و تره بار 
با قيمت هاى عرضه ميوه و تره بار در ســطح شــهر مقايسه و راستى 
آزمايى شــود و اين وظيفه بر عهده بازرسين اصناف و اداره صنعت، 

معدن و تجارت شهرستان است.
وى تاكيد كرد: با توجه به ظرفيت شهرســتان در بخش كشــاورزى 
تعاونى روستايى و تعاونى باغداران در شهرستان ظرفيت خوبى براى 
تنظيم قيمت ميوه و تره بار در بازار شهرستان دارند و بايد براى تنظيم 

بازار در شهرستان اين دو نهاد نيز پاى كار بيايند.

برگزارى جلسه اختتاميه كالسهاى
 اوقات فراغت در مالير

 جلسه اختتاميه كالسهاى اوقات فراغت (ويژه بانوان) براى هرچه 
بهتر برگزار شدن آن در سالن جلسات اداره ورزش وجوانان شهرستان 

مالير برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومى اداره ورزش وجوانان شهرســتان مالير به 
همت مســئول امور ورزش بانوان و همكارى اداره ورزش وجوانان 
شهرستان مالير جلســه اختتاميه كالسهاى اوقات فراغت ويژه بانوان 
بــه جهت هر چه بهتر برگزار شــدن برنامه هــاى اختتاميه و برنامه 
ريزى دقيق براى اجراى آنها در محل ســالن جلســات اداره ورزش 
وجوانان برگزار شــد. فرشته امينى مســئول امور ورزش بانوان اداره 
ورزش وجوانان از نواب روساى هيئتهاى ورزشى خواست تا با برنامه 
ريزيهاى مناســب و جامع نســبت به برگزار ى اختتاميه اين دروه از 
كالســها اقدام نمايند تا شاهد كيفيت و كميت فعاليت مربيان خود و 
ورزشكاران در اين سه ماه تعطيلى باشيم كه زحمات و تالشهاى انها 
تا چه حد در يادگيرى و توان ورزشــكاران و نوآموزان اثر بخش بوده 

است و آنها را به سوى ورزش جذب كرده است.
وى در ادامه صحبتهاى خود با اشــاره به طرح اســتعداد يابى گفت : 
هيئتهاى ورزشى در بخش بانوان با اجراى برنامه هاى استعداديابى بايد 
تالش كنند تا نواموزان و ورزشكارانى كه داراى استعدادهاى الزم در 
ورزش هستند شناسايى شوند تا بر روى آنها جهت قهرمان پرورى و 
تشكيل تيمهاى ورزشى در همه رده هاى سنى برنامه ريزى شود تا در 
آينده شاهد پويايى و گسترش ورزش بانوان اين شهرستان در ميادين 

ملى و فرا ملى باشيم .
مســئول امور ورزش بانوان اداره ورزش وجوانان شهرستان مالير در 
پايان صحبتهاى خود از نواب هيئتهاى ورزشى خواست تا با ارزيابى 
عملكرد مربيان خود در همه زمينه ها نســبت به معرفى مربى برتر در 

بحث اوقات فراغت جهت تجليل وتقدير اقدام نمايند .
نواب روســاى هيئتهاى ورزشــى حاضر در جلســه هر كدام به بيان 
ديدگاهها , نقطه نظرات و ارائــه راهكارهاى الزم جهت هرچه بهتر 
برگزار شــدن اختتاميه اين دوره از كالسها پرداختند و مواردى چون 
هماهنگى الزم و مســتمر با اداره ورزش وجوانان ,اجراى دقيق برنامه 
هاى پيش بينى شــده اختتاميه از سوى هيئت , معرفى مربى برتر در 

بحث اوقات فراغت و .... را به تصويب رساندند.

واژگونى خودرو يك كشته 
و 6 مجروح برجا گذاشت

  مســئول منطقه اورژانس شهرســتان كبودرآهنــگ گفت: بر اثر 
واژگونى يك دســتگاه ســوارى ال 90 در ورودى آزاد راه همدان - 

ساوه يك تن فوت و 6 نفر مجروح شدند.
داوود مرادى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: اين سانحه ساعت 

6 و 33 دقيقه صبح امروز در ورودى آزادراه همدان- ساوه رخ داد.
وى اضافه كرد: 2 دستگاه آمبوالنس متعلق به منطقه كوريجان و روعان 
در صحنه حادثه حضور يافتند و مصدومان را به بيمارستان بعثت شهر 
همدان منتقل كردند.جانشين پليس راه استان همدان نيز در اين باره به 
ايرنا گفت: بى توجهى به جلو و ناتوانى در كنترل وســيله نقليه عامل 

بروز اين سانحه رانندگى بوده است.
ســعيد اسماعيلى افزود: راننده اين خودرو با نزديك شدن به تقاطع با 
اين باور كه مسير را اشتباه طى كرده به يكباره فرمان را به سمت مسير 
صحيح مى چرخاند.وى اضافه كرد: اعضاى يك خانواده سرنشين اين 
خودرو بودند كه بر اثر واژگونى اين وسيله نقليه يك نفر جان خود را 

از دست داد و مابقى سرنشينان مجروح شدند.
گفتنى است؛ 114 تن در سوانح رانندگى همدان در سه ماهه نخست 
ســال 96 جان باختند كــه اين آمار در فصل بهار امســال به 93 تن 
كاهش يافت.همچنين يك هزار و 884 تن از ابتداى سالجارى تا پايان 
خردادماه در سوانح رانندگى اين استان مجروح شدند كه يك هزار و 

290 تن از آنها مرد و مابقى زن بودند.

كشف 18 فقره سرقت در تويسركان
 فرمانده انتظامى شهرســتان تويســركان از دســتگيرى 2 سارق 

موتورسيكلت و كشف 18 فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
محمد معصومى در گفتگو با مهر گفت: در پى كســب خبرى مبنى بر 
سرقت موتورسيكلت توسط فردى، ماموران با انجام تحقيقات پليسى، 

يك نفر سارق را حين سرقت موتور سيكلت دستگير كردند.
وى گفــت: نامبرده پــس از انتقال به كالنتــرى در تحقيقات فنى و 
تخصصى به جرم خود با همدســتى دوســتش اعتراف كرد و اظهار 
داشــت موتور سيكلت هاى مســروقه را با قيمت بســيار پايين در 

روستاهاى اطراف تويسركان به فروش مى رساندند.
معصومى افزود: بــا راهنمايى متهم، همدســت وى نيز در عملياتى 
منسجم دســتگير و هر 2 سارق به 18 فقره ســرقت موتورسيكلت 

اعتراف و با تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى شدند.
فرمانده انتظامى شهرســتان تويسركان درخواســت كرد: شهروندان 

هرگونه موارد مشكوك را با پليس 110 در ميان بگذارند.

رئيس انجمن سينماى جوانان مالير خبر داد
ارسال 2530 اثر به جشنواره 

«فيلم و عكس» مالير
 رئيس انجمن ســينماى جوانان مالير گفت: 2 هزار و 530 اثر به 

دبيرخانه جشنواره فيلم و عكس مالير ارسال شده است.
اميــد وفايى در گفت وگو با فارس با اشــاره بــه ظرفيت هاى هنرى 
شهرســتان مالير در حوزه هنر به ويژه هنر تئاتر، فيلم و نمايش اظهار 
كرد: با توجه به اين امر شهرســتان مالير امســال ميزبان جشــنواره  

منطقه اى فيلم و عكس خواهد بود.
وى بيان كرد: اين جشنواره با عنوان جشنواره منطقه اى سينماى جوان 

«آگر» از 15 تا 18 شهريورماه برگزار خواهد شد.
 رئيس انجمن ســينماى جوانان مالير با بيان اينكه در اين جشــنواره 
شهرســتان مالير ميزبان 11 استان كشور اســت؛ گفت: در كنار اين 
جشــنواره  شــهرهاى تبريز و اردبيل شصتمين جشــنواره منطقه اى 

سينماى جوان را برگزار مى كنند.
وى از ارسال 2 هزار و 530 اثر به دبيرخانه جشنواره خبر داد و گفت: 
اين آثار در ســه موضوع فيلم، عكس و فيلمنامه به دبيرخانه جشنواره 

ارسال شده است.
وى از حضور بيش از 200 هنرمند شــاخص و برتر كشورى در اين 
جشــنواره خبر داد و تصريح كرد: چهره هاى هنرى كشــور  از جمله 
مســعود جعفرى جوزانى به عنوان ميهمان و هومن سيدى به عنوان 

يكى از داوران جشنواره حضور دارند.
رئيس انجمن سينماى جوانان مالير با اشاره به ملى شدن منبت مالير 
خاطرنشان كرد: بخش جنبى جشنواره براى مبل و منبت در نظر گرفته 
شد و تاكنون نيز آثار زيادى در اين زمينه از سوى هنرمندان ماليرى به 

دبيرخانه جشنواره ارسال شده است.

 كشت كلزا در شهرســتان اسدآباد رو به 
افزايش است كه از 18 هكتار به 650 هكتار 
افزايش يافته و هدف بر اين اســت كشــت 
گياهان دارويي مثل زعفران، گل  محمدي و 

كلزا در شهرستان اسدآباد افزايش يابد.
رئيس جهادكشــاورزي شهرستان اسدآباد از 
رونق كشت گياهان دارويي در اين شهرستان 
خبــر داد و افزود: به دليــل كاهش آب هاي 
زيرزميني و كشــاورزي، من پيشــنهاد دادم 
تســهيالتي براي كشــت گياهان دارويي به 

روش آبياري قطره اي صورت گيرد. 
سقراط بيرنگ در نشست خبري به مناسبت 
روز خبرنگار و تجليل از اصحاب رســانه از 
افزايش توليد 15 درصدي گندم و جو امسال 
خبر داد و گفت: امسال در شهرستان اسدآباد 

90 تن جو و گندم توليد شده است. 
بيرنگ ادامه داد: در نظر داريم كشت گياهان 
دارويي را افزايش دهيم و آبياري محصوالت 
به سمت قطره اي هدايت شود. كه تسهيالت 
ارزان قيمت نيز در اين باره كشــاورزان ارزان 

قيمت در يافت مى كنند .
رئيس جهادكشاورزي اسدآباد اظهار داشت: 
تاكنون 5 هكتار از اراضي ما به كشــت گل 
محمدي و زعفران اختصاص يافته است كه 
طبق استقبال مردم انتظار مي رود امسال به 30

هكتار افزايش يابد.
بيرنگ كشــت چغنــدر بــه روش آبياري 
قطره اي را از ديگر برنامه هاي جهادكشاورزي 
اسدآباد دانست و افزود:  كارخانه هايي كه اين 
محصول را پذيرش مي كنند، بســيار محدود 
هستند بر همين اساس كشت اين محصول 

كاهش يافته است.
وي از اهــداي تســهيالت بــراي افزايش 
توليدات دامي خبر داد و در خصوص ايجاد 
و توســعه باغات در اراضي شيبدار اسدآباد 
اينگونه گفت: تصميم بر اين گرفته شده كه 
از پتانســيل هاي كوهپايه اي و شيبداراسدآباد 
استفاده شود و كاشت محصوالت انگور، بادام 
و گل محمدي همچنين گياهان دارويي ديمي 
در مناطق شده و در حال حاضر نيز 50 هكتار 
از باغالت كوهپايه اي در حال احداث اســت 
و 20 مورد هم در حال پيگيري تسهيالت و 
واگذاري هستنددر اين باره نيز 100 هكتار از 
اراضي شيبدار گردنه اسدآباد بادام ديم كاشته 

مي شود كه كار واگذاري انجام شده است. 
رئيس دامپزشكي اسدآباد نيز در اين نشست 
توضيهاتى در مــورد  بيماري هاي دامي دادو 
گفت : در 15 روستا كنترل بيماري هاي دامي 
آغاز شده است و واكسيناسيون تب برفكي و 

ديگر بيماري ها در حال انجام است.

عادل بصيري نمونه گيــري و آزمايش براي 
كنتــرل بيماري هــاي دامي در روســتاهاي 

شهرستان را از ديگر فعاليت ها دانست.
وي ادامه داد: 5 دامپزشــك بحث مواد خام 
دامــي را پيگيري مي كننــد و يك روحاني 
ذبح دام4  نفركشــيك مأمور سركشــي به 

كشتارگاه هاي اسدآباد هستند.
محمدكرم مرادي، رئيس تعاوني 
اسدآباد  شهرستان  چغندركاران 
در ايــن نشســت گفــت: اين 
تعاوني سال 96 با 320 نفر عضو 

تأسيس شده است.
كشــت  زير  اراضي  ميزان  وي 
سال گذشته محصول چغندر را 
230 هكتار عنوان كرد كه امسال 
هزار و 800 هكتار افزايش يافته 

است.
كرمي فعاليت بيش از 2 هزار و 
300 دســتگاه تراكتور و ادوات 
كشاورزي در شهرستان اسدآباد 
را مثبــت دانســت و گفت: 5

ميليون و 200 ليتر ســوخت در 
گرفته  قرار  كشــاورزان  اختيار 

است.
وي در امر پالك گذاري ادوات 

كشــاورزي گفت: ماشــين آالت كشاورزي 
كه از ســال 71 بــه بعد پالك نداشــته اند، 

شماره گذاري مي شوند.
رئيس تعاوني چغندركاران كســب رتبه اول 
مكانيزاسيون اسدآباد در استان را از امتيازات 
اين تعاوني دانست و افزود:  بيش از 30 درصد 

تسهيالت در اين باره جذب شده است.

رئيس جهادكشاورزي اسدآباد خبر داد

گياهان دارويي در اولويت كشت

تاريـخ انــتشار 
97/5/21 مجـمع عمومى

 فوق العاده نوبت اول

ميثم گوهرى

بنا بر تصميمات هيأت مديره از كليه سهام داران 
شــركت تعـاونى كاميونداران شهرستان اسد آباد 
دعوت به عمل مى آيد كه در روز يكشنبه مورخ 97/6/11 

راس ساعت11 صبح در محل سالن اجتماعات شركت 
تعاونى كاميونداران جهت برگذارى مجـمع حـضور
 به هم رسانند يا بر اساس مفاد اساس نامه مورد
 وكال خود را كتباً از بين اعضاء شـركت نـمايد.

1- افزايش سرمايه
دستورات جلسه:

مدير عامل شركت تعاونى كاميونداران اسد آباد

گزارش ويژه

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان همدان

شهادت مظلومانه شهادت مظلومانه 
امام محمد تقي امام محمد تقي (ع)(ع)

بر تمام شيعيان جهان بر تمام شيعيان جهان 
تسليت بادتسليت باد
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بـرخبرخبر
خ اسكاى پرس: العبادى به تهران مى آيد

 يك رســانه عربى اعالم كرد كه نخســت وزير عراق هفته آينده به تهران 
سفر مى كند.

به گزارش ايســنا، خبرگزارى اسكاى پرس  از رسانه هاى عراقى، اعالم كرد كه 
بنا به دعوت ايران حيدر العبادى،نخست وزير عراق هفته آينده به تهران مى آيد.

اين خبرگزارى به نقل از يك منبع اعالم كرد كه هدف از اين سفر گفت گو در 
رابطه با آخرين دستاوردها و تحوالت سياسى است.حيدر العبادى ،نخست وزير 
عراق اخيرا در واكنش به از ســرگيرى تحريم هاى آمريكا عليه ايران گفت كه 
ما مخالف وضع تحريم عليه ايران هســتيم اما بغداد به منظور حمايت از ملت 
عراق به اين تحريم ها پايبند خواهد بود.اين موضع وى با مخالفت هاى گسترده 
اى در دو كشور عراق و ايران مواجه شد.اين خبر تا لحظه ارسال هنوز به تاييد 

مسووالن ايرانى نرسيده است.

انهدام يك تيم تروريستى در شمال غرب كشور
 قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) نيروى زمينى سپاه خبر داد: يك تيم تروريستى 
وابسته به استكبار جهانى كه قصد نفوذ از منطقه شمال غرب كشور را داشت در 
كمين رزمندگان اسالم گرفتار و 11 تروريست به هالكت رسيدند.روابط عمومى 
قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) نيروى زمينى سپاه در اطالعيه اى اعالم كرد: شب 
گذشــته يك تيم مجهز تروريستى وابسته به اســتكبار جهانى و سرويس هاى 
اطالعاتى بيگانه كه قصد نفوذ به كشور از منطقه مرزى اشنويه براى ايجاد ناامنى 
و انجام اقدامات خرابكارانه را داشت، در كمين رزمندگان غيور و شجاع قرارگاه 
حمزه سيدالشــهدا(ع) نيروى زمينى سپاه گرفتار و طى درگيرى سنگين حداقل 
10 تن از تروريســت ها به هالكت رسيده و تعداد ديگرى نيز زخمى شدند.اين 
اطالعيه افزوده اســت: با انهدام اين تيم تروريستى مقادير قابل توجهى سالح، 

مهمات و تجهيزات ارتباطى ضبط و به دست رزمندگان اسالم افتاده است.

در كنار همسايگانمان خواهيم ايستاد
 وزيــر امور خارجه در واكنش به تحريمهاى آمريــكا عليه تركيه گفت: ما 
در گذشــته در كنار همسايگان مان ايســتاديم و اكنون نيز چنين خواهيم كرد. 
به گزارش ايرنا از مركز ديپلماســى رسانه اى وزارت امور خارجه محمد جواد 
ظريف افزود : خوشــحالى ترامپ از تحميل سختى اقتصادى بر تركيه به عنوان 

متحدش در ناتو، شرم آور است. 
رئيس دســتگاه ديپلماســى تصريح كرد: آمريكايا بايد اعتيــادش به تحريم و 
زورگويى را معالجه كند و يا دنيا فراتر از ابراز محكوميت شــفاهى در اقدامى 
متحد آنها را مجبور به ترك اعتياد خواهند كرد.ما در گذشته در كنار همسايگانمان 
ايستاديم و اكنون نيز همانگونه عمل خواهيم كرد.در پى رد درخواست واشنگتن 
از سوى تركيه درخصوص آزاد كردن آندرو برنسون كشيش آمريكايى آزاد شده 
در اين كشور دولت آمريكا وزير كشور و وزير دادگسترى تركيه را تحريم كرد.

  پرتاب كاوشگر خورشيدى پاركر كه قرار 
بود دقايقى قبل انجام شود، به دليل مشكالت 

فنى به فردا صبح (12 اوت) موكول شد.
به گزارش ايسنا، پس از آنكه پرتاب كاوشگر 
خورشيدى پاركر در ساعت 12:03 به وقت 
تهران انجام نشــد، دقايقى به تعويق افتاد تا 
شرايط مناسب شــود.براى آنكه پرتاب يك 
فضاپيما شود، مدير پروژه، تمام فاكتورها را با 
مهندسين بررسى مى كند و هر مسئول موظف 
اســت پس از شنيدن عنوان مسئوليت خود، 
 .(No-Go)"يا"نرود (Go)"بگويد "بــرود
Go پــس از آنكه تمام مســئولين از كلمه
استفاده كنند، يعنى شرايط براى پرتاب مهيا 

است.
 در ابتدا چند دقيقه طول كشيد تا شرايط مهيا 
شود و سرانجام شمارش معكوس 4 دقيقه اى 
براى پرتاب شــروع شــد، اما اين بار هم در 
حالى كــه 1 دقيقه و 55 ثانيه تا پرتاب مانده 
بود، شمارش معكوس متوقف شد.در نهايت 
با اتمام پنجره 65 دقيقه اى، اتحاديه پرتاب هاى 
فضايى آمريكا كه متولى اين پرتاب اســت، 
دقايقى قبل رسما اعالم كرد كه پرتاب پاركر 

به فردا موكول شده است.
اين كاوشگر كه به اندازه يك ماشين كوچك 
است، از ايستگاه پرتاب نيروى هوايى كيپ 
كاناورال در فلوريدا، ســوار بر يك موشك 
" اتحاديــه پرتاب هاى  IV  ســنگين "دلتا
آمريكا به ســمت خورشــيد پرتاب خواهد 
شد. پاركر مستقيما به سمت خورشيد خواهد 
رفت و به فاصله شــش ميليون كيلومترى از 
سطح خورشــيد خواهد رسيد. براى رسيدن 

به خورشــيد، پاركــر نياز دارد به ســرعت 
از زمين جدا شــود. از اين رو، از موشــك 
قدرتمند "دلتا" كه پس از موشــك "فالكون 
هوى" شركت اسپيس ايكس، دومين موشك 
قدرتمند دنيا اســت، اســتفاده مى شود.اين 
ماموريت 24 بار مدار را طى مى كند كه طى 
7 سال انجام مى شود و به تدريج فضاپيما به 

خورشيد نزديك و نزديك تر مى شود.
 مقامــات ناســا مى گوينــد: در نهايت در 
نزديكترين نقطــه ممكن در ســال 2025، 
كاوشگر خورشــيدى پاركر به شش ميليون 
كيلومترى ســطح خورشــيد خواهد رسيد 
كه به حدى نزديك اســت كــه در واقع در 

اتمســفر فوق العاده داغ خورشيد به نام تاج 
خواهد  پرواز   (corona خورشيدى(كرونا 

كرد.
 اين فضاپيما به لطف تالش چندين ســاله 
مهندســان براى طراحى يك ســپر حرارتى 
قدرتمند، طى ســال هاى ماموريت خود در 
گرماى فوق العاده زياد اتمســفر خورشــيد 
زنده مى ماند. اين سپر نه تنها وزن زيادى به 
فضاپيما اضافه نمى كند، بلكه ابزار تعبيه شده 
روى فضاپيما را در محدوده دماى 30 درجه 
سانتى گراد نگه مى دارد.همينطور كه پاركر در 
حال گردش در مدار خود است، اين ابزارها 
براى حل 3 راز علمى اصلى درباره خورشيد 

به كار گرفته مى شوند.
 چرا جو خورشــيد داغ تر از سطح 

خورشيد مى شود؟
شراره هاى خورشــيدى حاوى ذرات باردار 
كه در فضا منتشر مى شــوند، چگونه متولد 
مى شــوند؟چه چيزى موجــب انفجارهاى 
غول پيكــرى مى شــود كه دانشــمندان آن 
را "خــروج جــرم از تــاج خورشــيدى"

مى نامند؟پاســخ اين ســواالت براى درك 
دانشــمندان از چگونگى كاركرد ستاره هاى 
ديگر، بسيار مهم است.گفتنى است، پرتاب 
اين كاوشگر تاكنون چندين بار به تاخير افتاده 

است.

پرتاب پاركر به امروز موكول شد

تالش انسان براي تسخير خورشيد

محمد هادى بيات»
 در جهان كنونى يكى از مفاهيمى كه در مقايســه 
كشــورها بلحاظ پيشــرفته بودن در جهات مختلف 
مطرح مى باشد مفهوم توسعه است كه گاها با پيشرفته 
و متمدن بودن در استفاده از ابزارهاى فناورانه مترادف 
تلقى مى شود و برخالف رشد كه در كميت معنا دارد 
مفهومى كيفى است. با گســترده تر شدن ارتباطات 
و اتصال نقاط مختلف دنيا بواســطه ابزارهاى نوين 
ارتباطى همچون شــبكه جهانى اينترنت كه امروزه 
بيشترين مفهوم ارتباط در اينترنت و على الخصوص 
شبكه هاى اجتماعى مجازى متجلى شده؛ نهايتا براى 
بررســى ميزان تاثير گذارى ارتباطات بر توسعه بايد 
نســبت اين پديده نو ظهور را با اقسام توسعه بررسى 
كرد. در ادامه به تاثيرات مثبت شبكه هاى اجتماعى بر 
اقسام توســعه خواهيم پرداخت. البته اين بدان معنى 
نيست كه از تاثيرات منفى شبكه هاى اجتماعى چشم 
پوشى كنيم، بلكه بدليل عدم وجود فرصت كافى براى 
بيان تهديدات اين عرصه، بررســى مبسوط آن را به 

زمانى ديگر موكول مى نماييم.
1-  تاثيرات بر توسعه فرهنگى

در گذشته هاى بســيار دور شرايط جوامع بشرى به گونه 
اى بــود كه مهمترين دغدغه ايشــان غلبه بر محيط و در 
دوره هاى بعد با رشــد دانش و ظهور امكانات، بشــر در 
صدد كســب رفاه بيشــتر برآمد ولى با پيچيده تر شدن 
روابط انســانى و خودنمايى انواع مشكالت در جامعه و 
احتمال به مخاطره افتادن روند توسعه و بروز بحران هاى 
اجتماعى انديشمندان به فكر جبران خالء موجود در روابط 
انســانى افتادند و راه حل آن را در مدلى از توسعه به نام 
توسعه فرهنگى يافتند.از نگاه كارشناسان اين نوع توسعه 
عبارتست از فرايندى كه طى آن تغييراتى در حوزه ادراك، 
شناخت، ارزشها، گرايش ها، باورها، قابليت ها، عقايد و 
رفتار صورت مى پذيرد كه از آن به سبك زندگى نيز تعبير 
مى شود و از طرفى بر انواع ديگر توسعه مقدم است چرا كه 
با وجود توسعه فرهنگى، جامعه از بحران ها مصون شده 
و سرعت رشد آن نيز افزايش چشمگيرى خواهد داشت.

پر واضح است اين مدل از توسعه كه مستقيما مولفه هاى 
سبك زندگى را داراست بدون شك از ارتباطات مجازى 
و على الخصوص پديده شبكه هاى اجتماعى تاثير پذيرى 
موثر و غير قابل انكارى دارد چرا كه شبكه هاى اجتماعى 
مى توانند با تســهيل فرآيند اقناع، ارزش ها، شــناخت، 
باورها و گرايشــات مخاطبان را به شكل موثرى جهت 
دهى كنند و بطور كلى سبك زندگى را در اذهان مخاطبان 

نهادينه نمايند.
توسعه فرهنگى معموال با تغيير در الگوى رفتارى و سبك 
زندگــى افراد همراه بوده و با توجه به اينكه معموال تغيير 
الگوى رفتارى روندى زمان بر است، نيازمند تكرار و البته 

فرآيند اقناع مى باشد كه اين موارد در شبكه هاى اجتماعى 
براحتى بواسطه تاثير پذيرى كاربران شبكه هاى اجتماعى 
از نخبگان الگو ميســر شده و مفاهيم و ارزش هاى جديد 
براحتى در اختيار آنها قرار خواهد گرفت كه عوامل تكرار 
و تعدد بر شدت تاثير پذيرى و نهايتا تغييرات در ادراك، 
قابليت ها، عقايد و همچنين اصالح الگوى رفتارى بسيار 

موثر است.
2- تاثيرات بر توسعه اقتصادى

در دنيــاى امروز به هيچ عنوان نميتوان نقش فناورى هاى 
اطالعاتــى و ارتباطى را ناديده گرفت به شــكلى كه اين 
نقش به وســعت زندگى بشر گسترده شده و با پيشرفت 
اين فناورى ها روز به روز تاثيرات آن، عمق و ماندگارى 
بيشترى پيدا مى كند. مهمترين تاثيرى كه از اين فناورى ها 
و بالتبع پديده شبكه هاى اجتماعى ميتوان برشمرد تاثيرات 

آن بر توسعه اقتصادى است.
از نگاه كارشناســان توســعه اقتصادى عبارتست از رشد 
همراه با افزايــش ظرفيتهاى توليدى اعــم از ظرفيتهاى 
فيزيكى, انســانى و اجتماعى. اقتصــاد نوين امروز كه بر 
پايه فناورى هاى ديجيتال همچون فناورى هاى اطالعاتى و 
ارتباطى شامل مجموعه اى از شبكه ها و سخت افزارهاى 
مرتبط بهم اســت را ميتوان اقتصاد شــبكه اى ، اقتصاد 
ديجيتال و يا اقتصاد اينترنتى ناميد كه طبيعتا روند بررسى 
رشــد در اين اقتصاد با مسائل تكنيكى و فناورانه ارتباطى 
عميق و معنى دارى داشته و حتى فرصت هاى اين عرصه 

را نيز ميتوان از اين منظر بررسى و تحليل كرد.
واقعيت اينســت كه در دنياى كنونى شبكه هاى اجتماعى 
بر الگوهاى تصميم گيرى بشــر، تاثيرات كوچك وبزرگ 
فراوانى دارند. امروزه انتخاب شــغل، آموزش، سرگرمى 
و حتى مشاركت در ســرمايه گذارى ها نيز از اين پديده 
متاثر است. جدا از نقش موثر شبكه هاى اجتماعى در تعيين 
رفتارهاى اقتصادى و اتخاذ تدابير حوزه اقتصاد، بسيارى 
از كسب و كارها و حتى تعامالت پولى و مالى به تعبيرى 
ديجيتاليزه شده اند كه اتفاقا با گذشت زمان و استقابل روز 
افزون كاربران فضاى مجازى، رقيبان جدى براى كسب و 

كارهاى سنتى به حساب مى آيند.
اولين و مهمترين هديه شــبكه هاى اجتماعى به كسب و 
كارها، ارتباط مستقيم و صميمانه تر با مردم بعنوان جامعه 
هدف و مشــتريان است و چه موهبتى از اين بهتر كه يك 
كسب و كار بتواند با مشتريانش رابطه مستقيم و مناسبى 
برقرار كند. كســب و كارها بسيار آســان تر مى توانند به 
مشتريانى كه در به خواســت خود در معرض اطالعات 
آنها قرار ميگيرند، اطالع رسانى نموده و نيازهاى اطالعاتى 
آنها را از كاتالوگ گرفته تا حتى تجربه مشترى به منظور 

انتخاب محصول بهتر در اختيار مخاطبان قرار گيرد.
جالب اينجاســت كه تمام اين فرآيندها در اســرع وقت 
و با صرف كمترين انرژى و هزينه ممكن مى شــود و از 

همه مهمتر شــبكه سازى براى كسب و كارها به سهولت 
و با برآيندى بسيار مناسب در اين فضا مقدور مى شود، به 
شكلى كه حتى گاها مشــتريان وفادار برندها، خود منبع 
موثقى براى اقناع ســاير مخاطبان بــراى خريد خدمات 
و محصوالت بدل مى شــوند و نهايتــا آموزش هايى كه 
مشتريان بايد ببينند در بستر شبكه هاى اجتماعى با سهولت 
بيشترى ميسر مى شود و از اين بابت نيز فرصت هاى طاليى 

در اختيار كسب و كارها قرار خواهد گرفت.
اســتقالل از مكان و زمان و جذابيت هاى تعاملى - رسانه 
اى كسب و كارهاى مجازى، فرصتى را فراهم كرده است 
كــه ميزان در آمد در حوزه تجارت الكترونيك در ســال 
2018 از 1700 ميليارد دالر پيش بينى شــود كه اين خود 
بيانگر فرصتى مغتنم و حتى الزام آور براى فعالين اقتصادى 
جهت ورود به اين عرصه محســوب مى شود. پيش بينى 
مى شــود رواج پديده هايى همچون ارزهاى رمزگذارى 
شده ديجيتال و فناورى هاى بالكچين انقالبى عظيم در اين 
عرصه را رقم زند كه البته مهمترين عامل در عرصه تجارت 
الكترونيك و تبادالت مالى ديجيتال، شبكه هاى اجتماعى 

خواهد بود.
از طرفى بهبود شاخص هاى اقتصادى كشورها با گسترش 
شبكه هاى اجتماعى به وسيله دانش اقتصاد مورد تاييد قرار 
گرفته بطوريكه اكثريت قريب به اتفاق اقتصاد دانان بر اين 
باورند كه نقش موثر اينترنت و شــبكه هاى اجتماعى بر 
كامل تر شدن بازارها و كاهش بسيارى از هزينه ها بواسطه 

تقارن اطالعات غير قابل انكار است. 
تحقيقات در اين خصوص وجود شواهدى را تاييد مى كند 
كه نشان از همبستگى مثبت بين تعداد كاربران اينترنت و 
شاخص هاى توسعه انسانى در يك كشور دارد كه از طرف 
ديگر توسعه چنين زير ساخت هايى براى كشورهاى در 
حال توسعه عدم تعادل هاى اجتماعى و اقتصادى كنونى 
دنيا كه مانعى بزرگ براى توســعه كشــورها محســوب 

مى شود را حل و فصل نمايد.
فناورى هاى جديد ارتباطى همچون شبكه هاى اجتماعى 
مى توانند مشاغل و موقعيت هاى جديد در بخش صنعت و 
خدمات ايجاد كنند و حتى نيروى كار آموزش ديده ترى 
به كسب و كارها ارائه نمايند. شبكه هاى اجتماعى جريان 
اطالعات وراى مرزها را در دســترس عموم ملت ها قرار 
داده و تجــارت بين الملل خصوصا در زمينه فناورى هاى 

پيشرفته را ارتقا بخشيده است.
جالب اينجاست گروهى ديگر از كارشناسان و متخصصان 
اقتصاد، نقش شــبكه هاى اجتماعى را از نگاهى متفاوت 
بررسى نموده اند . از ديد ايشان هرچه صنعت و مشاغل 
پيشرفته تر مى شوند، در ســطوح خود نياز به بروكراسى 
ادارى افزايــش مى يابد و شــبكه هاى اجتماعى مى توانند 
بستر هاى مناسب اطالعاتى را با هدف سبك سازى بدنه 

سازمان ها انجام دهند.

3- تاثيرات بر توسعه اجتماعى
يكى از نيازهاى اساسى بشر برقرار كردن ارتباط با ديگران 
اســت كه از آن به اجتماعى شدن تعبير مى شود. در شكل 
ســنتى، ارتباطات به شــكل حضورى بوده اما با بروز و 
ظهور انواع فناورى هاى ارتباطى و على الخصوص  فضاى 
مجازى، شــكل جديدى از ارتباط بــه نام ارتباط مجازى 
شكل گرفته كه ابزارهاى آن منجمله شبكه هاى اجتماعى، 
تبديل به روش هايى نوين و كارآمد براى گسترش و تداوم 

روابط اجتماعى شده است.
مفهوم توســعه اجتماعى از ديدگاههــاى متفاوت معانى 
مختلفى را داراســت از جمله: گذر از جامعه ســنتى به 
صنعتى يا مدرن از طريق تقســيم كار كه در نظر دوركيم 
مطرح بود و ديگرانى كه آنرا به معنى ســرمايه اجتماعى، 
هويت انســانى، عقالنيت ارتباطى، اعتماد، انسان بودن و 
غيره ميگرفتند. البته برخى نيز معتقدند اين نوع توســعه 
عبارتســت از تالش بصورت گسترده براى بهبود روابط 

افراد و موقعيت هاى اجتماعى ايشان در جامعه.
وقتى بيش از چهل درصد از جمعيت هفت و نيم ميلياردى 
زمين به شبكه اينترنت، فارغ از جنسيت، سن، نژاد، كشور، 
مليت و زبان شان پيوسته اند ميتوان گفت ارتباطات مجازى 
به گســتردگى زمين اســت و يقينا با وسعت حوزه هاى 
ارتباطى اهميت اين عرصه در دنياى كنوى بيش از پيش در 

فرآيند هاى توسعه عيان خواهد شد.
علت اهميت فضاى ديجيتال و شبكه هاى اجتماعى بلحاظ 
حضور انبوهى از مخاطبان فعال در آن است. در عين حال 
بخش عمده اى از كاربران را جوانان و نوجوانان تشكيل 

مى دهند كه آينده ساز جهان فردا هستند.
از ايــن جهت شــبكه هاى اجتماعــى از اهميت بااليى 
برخوردار است كه فضاى بازى را براى ارزيابى قالب هاى 
شخصيتى متفاوت و آزمايش بازخورد ديگران براى افراد 
فراهم مى نمايد و عميقا در شــكل گيرى هويت كاربران 
موثر است.كاربران در شبكه هاى اجتماعى ياد مى گيرند 
اعتماد به نفس بيشترى داشــته باشند، مستقل باشند و 
براى بهتر شــنيده شدن شخصيت منحصر بفرد خود را 
داشــته باشند. حتى در اين فضا مى شود برخورد خوب 

با ديگران را ياد گرفت و تمرين كرد.
 آشــنايى با افراد جديد هم افزايــى خالقانه ايده ها و 
افكار ضمن به اشتراك گذارى آن ها كه قابليت ارزيابى 
و تفســير موقعيت هاى متناظــر را فراهم نموده و افراد 
را براى شــرايط واقعى آماده مى ســازد. در خصوص 
فرآينــد ادغام اجتماعى كمپين هاى مجازى نمونه اى از 
مشــاركتى است كه با استفاده از گروه هاى اجتماعى در 
فضاى مجــازى عالوه بر افزايش آگاهى يك تالش در 

حل مشكالت اجتماعى محسوب مى شود.
افراد در اينترنت و على الخصوص شــبكه هاى اجتماعى 
از طريق اشــتراك گذارى اقسام محتوا و جستجوى كليد 

واژه هاى مورد نظر، با تجربيات و فرهنگ هاى ديگر آشنا 
مى شــوند و در جريان اخبار و رويدادهــاى جهان قرار 
ميگيرند. مرزهاى جغرافيايى در اينگونه ارتباطات بى معنى 
بــوده و حتى در خصوص وقايع، مشــكالت و مصائب 
بشرى واكنش هاى جهانى و فراجغرافيايى شكل مى گيرد. 
فرد در اين شــرايط خود را در جامعه احســاس كرده و 
با جوامع و فرهنگ هاى مختلف روبرو مى شــود كه اين 
بينش بهترى به فرد مى دهد و ضمن حضور در گفتگوها 
و بحث هاى مجازى مى تواند افق ديد خود را نســبت به 
مسائل افزايش دهد.شــبكه هاى اجتماعى بواسطه اينكه 
فرصت بيان ايده ها و نظرات را فراهم مى كنند به صداى 
بى صداها تبديل مى شوند و تريبونى براى طبقاتى كه امكان 
عرضه افكارشان را در جوامع ندارند و يا كمتر دارند بدل 
مى شوند.اين جذابيت هاى اجتماعى، در كنار مالقات اقوام 
و دوســتان و اطالع از وضعيت آنها در سريعترين حالت 
ممكن، شبكه هاى اجتماعى را بعنوان ابزارى تاثير گذار در 

توسعه روابط اجتماعى معرفى مى كند.
بدون شــك شــاخص هاى توســعه اجتماعى با وجود 
شــبكه هاى اجتماعى مجازى رشد بسيار حيرت انگيزى 
داشته اند و بدون اين شبكه ها، توسعه اجتماعى به شكل 

كنونى قابل تصور نبود.
4- تاثيرات بر توسعه سياسى

توسعه سياسى را ميتوان به ايجاد شرايط سياسى و حكومتى 
الزم براى تحقق كارايى اجرايى نظام سياســى در حل و 
فصل تضادهاى منافع فردى و جمعى، تغييرات سياســى 
در يك جامعه تعبير كرد. ســمبل اين مشاركت آگاهانه و 
كنش جهت دار در انتخابات بعنوان مهمترين عمل عمومى 
سياسى خود را نشــان مى دهد. بدون شك مقارن با آماده 
شــدن جامعه براى برگزارى انتخابات رقابت وسيعى در 
ســطح جامعه و بين نخبگان شكل مى گرد كه نمود آن را 
در حوزه عمومى مشــاهده مى كنيم. نشانه هايى كه بروز 
رقابت هاى سياسى را در رسانه ها عينيت مى بخشد و البته 

گواهى از تاثير رسانه ها در انتخابات نيز خواهد بود.
اقسام رسانه هاى ديجيتالى نســل اول شايد به گرم شدن 
فضاى انتخابات كمك مى كردند اما بدليل يكطرفه و غير 
تعاملى بودن شان صرفا از مزيت دسترسى آسان بهره برده 
اند و انقالبى مهم در اين عرصه محسوب نمى شوند ولى 
با ظهور پديده شبكه هاى اجتماعى مجازى، فاز جديدى از 

رقابت هاى سياسى نيز بوجود آمده است.
رقابت هايى كه در بســتر شــبكه هاى اجتماعى صورت 
مى گيرند را مى توان سمبلى از بلوغ و رشد توسعه يافتگى 
سياسى برشمرد و در عين حال عاملى براى نشاط سياسى 

عمومى محسوب كرد.
جريانات و نخبگان سياســى مى توانند ضمن شــبكه 
ســازى بر بســتر شــبكه هاى اجتماعــى، مخاطبان را 
شناسايى و در معرض پيام هاى خود قرار دهند و بنوعى 
فرآيند اقناع و بســيج توده ها به شكلى موثر تر در اين 
بستر انجام شــود. به تعبيرى ديگر شبكه هاى اجتماعى 
مجــازى مهمترين بخش از حوزه عمومى محســوب 
مى شــوند كه حتى رقيب رسانه هاى رسمى و حاكميتى 
نيز محســوب خواهند شــد چرا كه جذابيت تعاملى و 

ديجيتالــى  بودن اين فضا كه اســتفاده از ظرفيت هاى 
چند رســانه اى را مقدور مى ســازد، فرصتى بى بدليل 
براى رساندن پيام در قالب بسته هاى محتوايى خاص و 
هدفمند به مخاطبان اســت به شكلى كه محتواى پيش 
رونده در بين گروه هاى مخاطبان و كاربران دســت به 
دست شــده و با كمترين هزينه بصورتى دقيق، مفاهيم 
و تعابير مد نظر در سطح جامعه هدف منتقل مى شوند.

امروزه بدليل ساختار تعاملى، قابليت هاى فناورانه و محيط 
جذاب ديجيتال، شبكه هاى اجتماعى در كشورهاى در حال 
توسعه، به مصداق رسانه هاى جايگزين در برابر رسانه هاى 
جريان اصلى، تبديل به رسانه پيام رسان ميان جريانات و 
نخبگان سياسى و حتى دولت ها و مردم شده اند كه باعث 
شده فرآيند گفتگو بعنوان كليدى ترين عنصر دمكراسى در 

اين حوزه شكل بگيرد.
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محتكران به نظام ضربه مى زنند
 نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شهر همدان گفت: برخى 
افراد با سوء استفاده از شرايط كنونى اقتصاد، با احتكار كاال به نظام، مردم 

و كشور از پشت خنجر و ضربه مى زنند.
 به گــزارش ايرنا، آيت اهللا غياث الدين طــه محمدى در آيين عبادى 
سياســى نماز جمعه اين هفته در حسينيه امام خمينى (ره) شهر همدان 
بيان كرد: محتكران جنس را با قيمت مناسب خريدارى و احتكار كرده و 
پس از گران شدن كاال، جنس را چند برابر قيمت مى فروشند اين افراد 
هر چند سود زيادى كسب مى كنند اما اين درآمد نامشروع و حرام است.

نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شهر همدان ادامه داد: احتكار 
كاالهاى اساسى و ارزاق مردم بسيار بدتر از دزدى و سرقت كاال است و 

محتكر در قيامت بايد به تمامى افراد جامعه پاسخگو باشد.
آيــت ا...طه محمدى يادآورى كرد: پيشــتر براى فرد بازارى كالس 
كســب و كار حالل برگزار مى شــد اما هم اينك اين نوع دوره ها 
حذف شــده و هدف افراد از كسب و كار تنها كسب ماديات به هر 
قيمتى است.عضو خبرگان رهبرى گفت: عده اى چرا با احتكار كاال 
و گرانفروشى به بهانه نوسان قيمت در بازار به برادر و خواهر مومن 
و هموطن خود آســيب مى زنند در حاليكه اين نوع درآمد حرام و 
دزدى اســت.آيت ا... طه محمدى با بيان ضرورت پرهيز از اسراف 
بيان كرد: مهمانى هاى مجلل و شــلوغ مورد تاييد اسالم نيست بلكه 
مراسم هاى ســاده، ازدواج آسان و مجالس ترحيم با كمترين هزينه 

تاكيد شده است.
امام جمعه همدان افزود: رســم و رسوم هاى غلط از جمله حضور در 

منزل خانواده متوفى در روز تشييع جنازه بايد حذف شود.
آيت اهللا محمدى توضيح داد: طبق روايات تا ســه روز خوردن غذا در 
منزل متوفى مكروه است و اين بدان معنا است كه ما بايد تا سه روز غذا 

به خانه متوفى ببريم تا آنها به عزادارى بپردازند.
وى گفت: عامل بخشى از سونامى اقتصادى جامعه مردم هستند و طبق 
احاديث بيشتر عامل جهنمى شــدن مردم دينار سرخ و درهم سفيد يا 
همان اســكناس و دالر امروزى است. امام جمعه همدان دالر را عامل 
جهنمى شدن افراد دانست و افزود: كمينگاه شيطان براى شكار فرزندان 

آدم، مال دنيا است بنابراين بايد خيلى مراقب دسيسه هاى شيطان بود.

سخنان سردار سليمانى در همدان مايه 
تقويت و هم افزايى جبهه انقالب شد

 مســئول دفتر نمايندگى ولى فقيه در تيپ انصارالحســين(ع) 
همدان با اشــاره به ســفر سردار حاج قاسم ســليمانى به همدان 
گفت: حضور ســردار ســليمانى در همدان مايه بركت و سخنان 
ايشان و حمايت همه جانبه از شخص رئيس جمهور مايه تقويت 

و هم افزايى جبهه انقالب شد.
به گزارش ســپاه انصارالحسين(ع) حجت االسالم مسيح اهللا عبدى 
مســئول دفتر نمايندگى ولى فقيه در تيپ انصارالحسين(ع) اظهار 
كــرد: پيچيدگى ها و عبرت هــاى اين عمليات و نحــوه مواجهه 

رزمندگان اســالم با منافقين، براى تاريخ كشور درس آموز است.
وى گفــت: منافقيــن هر زمان هر توطئه اى كه در ســر داشــتند 
عليه نظام اســالمى پياده كردند امــا همواره به لطف الهى مغلوب 

شده اند.
مسئول دفتر نمايندگى ولى فقيه در تيپ انصارالحسين(ع) همدان 
با اشاره به سفر سردار حاج قاسم سليمانى به همدان بيان داشت: 
حضور سردار ســليمانى در همدان مايه بركت و سخنان ايشان و 
حمايت همه جانبه از شــخص رئيــس جمهور مايه تقويت و هم 

افزايى جبهه انقالب شد.
وى ســخنان سردار ســليمانى را بســيار عميق، علمى، جذاب و 
پرشــور دانســت و تصريح كرد: به طور قطع اين سخنان قاطع و 
حيدرگونــه در معادالت و تصميم گيرى هاى جبهه دشــمنان مؤثر 

بود. خواهد 
عبدى افزود: تركيب جمعيت باشــكوه حاضر در مراســم يادواره 
شــهداى عمليات رمضان با سخنرانى ســردار سليمانى، حاكى از 
شــور و انگيزه انقالبى نســل جوان به انقالب و گفتمان جهاد و 

ايســتادگى بود و اين سرمايه عظيم انقالب اسالمى است.
وى همچنيــن به لجن پراكنى هــاى چند غــرب زده عليه گفتمان 
مقاومت و ايســتادگى اشاره و خاطرنشان كرد: اين نوع اظهارات 
خائنانه بايد مورد توجه و حساســيت مردم قرار گيرد و بايد براى 
جامعه تبيين شود كه چگونه افرادى از خواص اينگونه موضع ساده 

لوحانه يا خائنانه اتخاذ مى كنند.

تحليل 

تاثيرات شبكه هاى اجتماعى مجازى 
بر توسعه فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و سياسى
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حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

مهم ترين آسيب هاى اجتماعى كشور
 معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى، مهم ترين آسيب هاى اجتماعى كشور در 

شرايط فعلى را خشونت و اعتياد عنوان كرد.
حبيب ا... مســعودى فريد، بر ضرورت تشكيل شوراى اجتماعى تهران به منظور ارائه 
راهكارهاى مقابله با آســيب هاى اجتماعــى، تاكيد كرد و گفت: با توجه به برگزارى 
جلســات شوراى اجتماعى كشور، تصميات خوبى اتخاذ شده و وظيفه هر دستگاه و 

سازمان مشخص شده و در همين راستا، سازمان بهزيستى نيز تعهداتى دارد.
به گزارش مهر، وى با عنوان اين مطلب كه شرايط اقتصادى و اعمال تحريم ها باعث 
افزايش آسيب هاى اجتماعى در كشور شده است، افزود: دستگاه ها بايد توجه بيشترى 

به معيشت و سالمت احاد جامعه داشته باشند.

افزايش طالق صورى براى كسب درآمد بيشتر
 فرهنگ ســازى براى ارتقاى جايگاه خانواده مانع از سوءاستفاده از بند 3 ماده 48 

قانون حمايت از خانواده و رواج طالق هاى صورى مى شود.
عضو كميســيون اجتماعى مجلس در مورد سوءاستفاده برخى از بند 3 ماده 48 قانون 
حمايت از خانواده كه بر اســاس آن زنان سرپرست خانوار مستمرى دريافت مى كنند 
به اين صورت كه از طريق طالق صورى از اين امتياز بهره مى برند، گفت: در سنوات 
گذشته برخى افراد براى بهره مندى از مزاياى معافيت از خدمت سربازى فرزندان نيز 
به اين اقدام مبادرت ورزيده بودند.به گزارش مهر، على رستميان در ارائه راهكار براى 
ممانعت از بروز اين قبيل سوءاستفاده ها تصريح كرد: بايد فرهنگسازى شود تا زوجين 

حرمت خانواده را قربانى اين گونه منافع مادى نكنند.

نيمى از مراكز نگهدارى كودكان بهزيستى 10 نفره است
 در بيش از نيمى از مراكز نگهدارى كودكان بى سرپرســت و بدسرپرست سازمان 

بهزيستى كشور تنها پنج تا 10 نفر نگهدارى مى شوند.
مديركل امور كودكان و نوجوانان بهزيســتى، با اشــاره به وجود 650 مركز نگهدارى 
كودكان بى سرپرســت و بدسرپرست اين سازمان در سراسر كشور گفت: در بيش از 
نيمى از اين مراكز تنها پنج تا 10 نفر نگهدارى مى شوند.به گزارش ايرنا، محمد نفريه 
افزود: كودكان بى سرپرست و بدسرپرست در مراكز نگهدارى بهزيستى 100 تا 150 
نفره و به صورت اردوگاهى نگهدارى مى شــدند اما از ســال 1378 توسعه مراكز با 
جمعيت كمتر در برنامه هاى بهزيستى قرار گرفت و اكنون نيز در بيشتر مراكز كمتر از 

10 يا حتى پنج نفر از كودكان و نوجوانان نگهدارى مى شوند. 

 ســرزندگى و شــادى در مــدارس 
كمرنگ شــده اســت اين همان نقطه اى 
است كه مســئوالن آموزش  و پرورش و 
خانواده ها نســبت به آن هم نظر هســتند 
در حقيقت اوضــاع فعلى مدارس دولتى 
مهمترين عامل شــاد نبودن دانش آموزان 

است. 
به گزارش تســنيم، اگــر از دانش آموزان 
قديم كه حاال سال هاست از فضاى درس 
و مدرســه دور شــده اند و خود صاحب 
روزهاى  درباره  هستند  دانش آموز  فرزند 
مدرســه ســؤال كنيم، همگى مى گويند 
دوســت دارنــد بدانند همكالســى ها و 
معلمانشــان اآلن كجا هســتند، اما وقتى 
مى پرسيم دوست دارند دوباره دانش آموز 
شــوند، براى پاســخ مثبت دچار ترديد 

مى شوند.
اين مشــكل نه فقط دانش  آمــوزان ديروز 
بلكه بچه هاى امروز را هم شامل مى شود، 
چرا دانش آموزان كشور تمايل چندانى به 
مدرســه ندارند؟ علت خوشحالى بچه ها 
با شنيدن اخبار تعطيلى مدارس به داليلى 
همچون آلودگــى هوا يا بــارش برف، 

چيست؟
مدتى اســت وزيــر آموزش وپرورش از 
ضرورت بازگشت نشاط به مدارس خبر 
مى دهــد، حتى مســئوالن وزارتخانه هم 
مى دانند مدارس كشور در ماجراى جذب 

دانش آموزان موفق نيستند. 
محمد  مدارس،  نشــاط  وضعيت  درباره 
معتقد  آموزش وپــرورش  وزير  بطحايى 
است كه امروز مدارس از شادابى و نشاط 
فاصلــه گرفته اند و ايــن فاصله در حال 
افزايش اســت به گونه اى كه سرزندگى و 
شادى در مدرسه كمرنگ شده است؛ البته 
اين ســخنان او را از طريق همكالم شدن 
بــا خانواده ها و دانش آمــوزان به وضوح 

درخواهيم يافت.
هرچند آموزش وپرورش گام هايى را براى 
حذف استرس و ايجاد نشاط در مدارس 
برداشــته اســت و دراين باره مى توان به 
تصميم اخير مســئوالن ايــن وزارتخانه 
برخى  ورودى  آزمــون  حــذف  بــراى 
مدارس و تالش براى كوتاه كردن دست 
مؤسســات خصوصى از مدارس ابتدايى 
اشاره كرد اما اين كار با خطاهايى همراه 
بود كه منجر به شــكل گيرى مشــكالت 
مدارس ســمپاد در دوره متوسطه اول و 
بالطبع ايجاد اســترس جديد براى بخش 

ديگرى از دانش آموزان شد.
براى بازگشــت روزهاى شاد به مدارس 
در مرحله نخســت بايد حاكميت برخى 
رفتارها و قوانين در مــدارس پايان يابد 
چرا كه بســيارى از اين عوامل سرمنشأ 

اصلــى اســترس، نااميــدى و دلزدگى 
دانش آموزان هستند.

كاستن از حجم باالى كتاب هاى درسى و 
حذف مطالبى كه واقعًا اگر دانش آموز آنها 
را نخواند هيچ چيز از دست نداده است، 
شــيوه تدريس معلمان يكــى از عوامل 
كليدى ايجاد فضاى شاد در كالس درس  
است اما چند درصد از معلمان در كالس  
درس روش هاى خالق و گفت وگومحور 
را بــه كار مى برند؟ چقــدر براى تدريس 
درس علــوم به دانش آمــوزان ابتدايى از 
روش هــاى عملى اســتفاده مى شــود تا 

موضوع به خوبى تفهيم شود؟
در دوره ابتدايــى كه هنوز دانش آموز در 
دوران كودكى به ســر مى برد نقش عوامل 
نشاط آفرين در جذب او به مدرسه بسيار 
مهم است اما هم اكنون كالس هاى درس 
شــلوغ، نيمكت هايى كه ســه دانش آموز 
بايد كنار هم بنشينند، جذاب و شاد نبودن 
محيط فيزيكى مدرســه، عدم به كارگيرى 
شــيوه هاى تدريس خالق كه مشاركت و 
شادى دانش آموز را به همراه دارد و اجازه 
ندادن به دانش آموز ابتدايى براى كودكى 
كــردن و درگيرى او با تكاليف ســنگين 
از جمله عوامل مهم دلزدگى از مدرســه 
ساعت  صاحب نظران  برخى  حتى  است، 
شــروع كار دبســتان ها از هفت صبح را 
اول  سه ســاله  دانش آموزان  براى  به ويژه 
دوره ابتدايــى از جمله عوامل دلزدگى از 

مدرسه مى دانند.
شــاهد  نيــز  مــدارس  برخــى  در 
ســخت گيرى هاى عجيب كادر آموزشى 
بر دانش آموزان ابتدايى هستيم دراين باره 
به مثال مادرى اشاره مى كنم كه فرزند او 
در كالس اول دبســتان تحصيل مى كند، 
"معلم پسرم،  به او براى رفتن به سرويس 

بهداشــتى در خالل كالس درس اجازه 
نمى داد و انتظار داشــت كه هنگام زنگ 

تفريح تمام كارهايش را انجام دهد ".
فضاى فيزيكــى كالس هاى درس از نظر 
روانى در ايجاد شادابى دانش  آموزان بسيار 
مهم هستند هيچ چيز به اندازه يك كالس 
نيست.  كسل كننده  دانش آموز  براى  ايستا 
رنگ و نــور كالس بر نحــوه يادگيرى 
تأثير بســيارى دارد و چيدمان صندلى ها 
به صورت دايره شــكل در بحث يادگيرى 
مهم اســت اما اين اصول در بسيارى از 
مدارس فرسوده كشور مشاهده نمى شود.

وضعيت دانش آموزان دوره متوسطه دوم 
هم كه مشــخص اســت، كنكور فرصتى 
براى نشــاط براى دانش آموز نمى گذارد 
و آنها بايد بــا فوق برنامه ها و كالس هاى 
مختلــف كنكــور درگير شــوند و كم 
نيســتند دانش آموزانى كــه به دليل ناكام 
ماندن تالش ها و قبول نشــدن در رشته 
و دانشگاه دلخواهشــان دچار افسردگى 
مى شوند و يكى از مخاطبان ما در همين 
باره از افسردگى دختر نوجوانش به دليل 
قبول نشــدن در دانشگاه مورد عالقه اش 
خبر مى دهد كه حاال كار او به روانپزشك 
و استفاده از قرص هاى افسردگى رسيده 
اســت. البته بايد گفت تكميل بخشى از 
ظرفيت دانشگاه ها با اســتفاده از سوابق 
تحصيلــى، تا حد قابل توجهى از نگرانى 
برخى دانش آموزان براى ورود به دانشگاه  

كاسته است.
جوانان  حتــى  نوجوانان و  از  بســيارى 
امــروز كه فــارغ التحصيــالن مدارس 
هستند، نمى توانند به خوبى صحبت كنند 
و حتــى برخى اعتماد بــه نفس صحبت 
كردن را ندارند، چرا يك جوان نمى تواند 
در حد دو جملــه به خوبى حرف بزند؟ 

كجا بايد اين مســائل را به او آموزش و 
اعتماد به نفس او را تقويت مى كرد؟ چرا 
مدارس پرداختن به اين مســائل را جزو 
وظايــف خود نمى داننــد و تمام دغدغه 
آنها برگزارى كالس فوق العاده فيزيك يا 

رياضى و قبولى در كنكور است؟
البتــه بايد به ايــن نكته توجه داشــت، 
مــدارس دولتــى خود مهمتريــن عامل 
به مدد  هستند.  دانش آموزان  نبودن  شــاد 
عدم حمايت هــاى دولت از اين مدارس 
تفــاوت بســيارى را در كيفيــت آنها با 
مدارس غيردولتى  شــاهد هســتيم و در 
شرايط فعلى مدارس دولتى كامًال طبيعى 
شادابى  اســت كه دانش آموز نشــاط و 
نداشته باشــد. در كالس هاى درسى كه 
تعــداد دانش آموزان آنها به مرز 40 نفر يا 
بيشتر مى رسد، در شرايطى كه معلم تنها 
تالشــش كنترل كالس درس و تدريس 
كتاب هاى حجيم است چگونه مى توان از 

نشاط و شادى سخن گفت؟
شــرايط فعلى به گونه اى پيش مى رود كه 
معلم دغدغه تأمين معيشت خود را دارد 

و انگيزه  كافى براى تدريس ندارد.
در يك كالم بايد گفــت با اوضاع فعلى 
مدارس دولتى، نشــاط و شادابى معنايى 
ندارد و تا اوضاع به اين روال پيش برود 
سخن گفتن از نشــاط و شادابى مدارس 
فقــط در حد حرف باقــى مى ماند و در 
عرصــه عمل مــدارس دولتــى هر روز 
اوضاعشان نســبت به قبل بدتر مى شود 
و اينجاســت كه اعتمــاد عمومى به اين 
مدارس لطمه خــورده و بخش زيادى از 
خالقيت ها در ايــن مدارس زنده به گور 
مى شوند، اين همان نقطه اى است كه اگر 
مســئوالن امروز فكرى به حال آن نكنند 

فردا بسيار دير است.

مهر: اعتماد از دست رفته به سياست هاى ارزى بازگردد
 آب رفته از جوى باز نمى گردد

ايرنا: مادر با خبر آمد
 از كجا آمد

ايلنا: خريد و فروش ملك خارجى در بنگاه ها ممنوع است
 خوش به حال كسانى كه ديگه كارشون از ملك داخلى گذشته 

و اون ور دنبال خريد ملكند.
فارس: ممنوعيت استفاده از تلفن همراه براى عابران پياده

 ديگه پياده هم نبايد با موبايل صحبت كرد!!
وطن امروز: بازگشت حباب لعنتى
 نكنه حباب نبوده اين لعنتى

دنياى اقتصاد: سقوط آزاد لير تركيه
 باالخره پول يك كشور ديگه هم سقوط كرد

ايلنا: ورود بانوان به ورزشگاه ممنوع!
 پس كى آزاد ميشه؟؟

جام جم: بعضى ها فقط ايراد مى گيرند
 انگار فقط ايراد گرفتن بلدن

آفتاب: تيپ جوان پسند وزير جوان
 مگه مسئولى هم داريم به فكر جوانان باشه

اطالعات:اقتصاد به زبان ساده
 اگر ساده است پس چرا انقدر مشكالت اقتصادى داريم

مهر: افزايش طالق صورى براى كسب درآمد بيشتر
 به همين راحتى

ايرنا: طرح «كاهش» پايتخت؛ از نظر تا عمل
 يعنى تهران كوچيك ميشه؟!

ايسنا: سوزان رايس: ترامپ بهترين دوست براى "ديكتاتورها" است
 حرف راست كه جواب نداره

ايلنا: بخش زيادى از اتوبوس هاى شهرى فاقد معاينه فنى هستند
 بدون شرح

مهر: صرافى ها باالخره رسما كار خود را آغاز كردند
 خوب خداروشكر صراف ها بيكار نشدند

در سن هفت سالگى به امامت رسيد
 به مناسبت شــهادت امام محمد تقي عليه السالم در اين گزارش 

نگاهى به زندگى ايشان خواهيم داشت؛
نهمين امام شــيعيان نــام مباركش محمد اســت و القاب و كنيه هاى 
فراوانى دارد؛ مشــهورترين لقبش جواد و هادى است و معروف ترين 

كنيه اش ابوجعفر.
امــام جواد عليه الســالم در 10 ماه رجب ســال 195 هجرى قمرى 
در مدينه چشم به دنيا گشــود. پيشگويى والدت آن امام از زبان پدر 
بزرگوارش چندين بار مطرح شــده بــود. والدت امام جواد همچون 
والدت ساير ائمه معصومين عليهم السالم با ويژگى هاى مخصوصى 
همراه بوده اســت. مادر بزرگوار امام جواد عليه الســالم خيزران نام 
دارد؛ زنى از خاندان ماريه قبطيّه يكى از همســران رسول خدا صلى 

اهللا عليه و آله.
دوران كودكى امام جواد عليه الســالم از دوران شيرخوارگى تا زمانى 
كه در ســن هفت سالگى به امامت رسيد، با حوادث گوناگون آميخته 
اســت. با شهادت امام رضا عليه السالم و به امامت رسيدن امام جواد 
در سن كودكى، يكى از موضوعاتى كه حتى برخى از ياران امام هشتم 
را دچار شــك و ترديد كرد، كم  سن  و  ســالى امام جواد جهت مقام 
امامت بود. به همين دليل در مواردى امام رضا عليه السالم و در موارد 
ديگرى، خود امام جواد به تبيين آن پرداختند و به شبهه ها پاسخ گفتند.
اگر چه امام جواد عليه الســالم نسبت به ســاير امامان در سن بسيار 
كمى به امامت رســيد، اما دوران هفده ساله ى امامت او، دورانى نسبتًا 

طوالنى و پر حادثه است.
ازدواج امام محمد تقى(ع) عليه الســالم نيز با هوشــمندى و درايت 
مخصوص به خود، در برخورد با حاكم ســتمگر عباســى، مامون ، كه 
قاتل پدرش امام رضا عليه السالم بود به گونه اى عمل نمود كه مامون 
نيز افتخار خويش را در انتخاب او براى ازدواج با دخترش ((ام فضل 

ام فضل ))مى ديد. (لبابه)
در دوران زندگى مشترك امام جواد عليه السالم با ام فضل (تا هنگام 

شهادت) حوادث گوناگونى اتفاق افتاده است.
مي دانيم كه يكى از ابعاد بزرگ زندگى ائمه ، بعد فرهنگى آنها است. 
اين پيشــوايان بزرگ هركدام درعصر خود فعاليت فرهنگى داشته در 
مكتب خويش شاگردانى تربيت مى كردند و علوم و دانشهاى خود را 
توسط آنان در جامعه منتشر مى كردند، اما شرائط اجتماعى و سياسى 

زمان آنان يكسان نبوده است.
بنابرايــن اگــر مى خوانيم كه تعــداد راويــان و اصحاب حضرت 
جوادعليه الســالم قريب صد و ده نفر بوده اند و جمعا 250 حديث 
از آن حضرت نقل شــده ، نبايد تعجب كنيم، زيرا از يك ســو، آن 
حضرت شديدا تحت مراقبت و كنترل سياسى بود و از طرف ديگر، 
زود به شــهادت رســيد و به اتفاق نظر دانشمندان بيش از بيست و 

پنج  سال عمر نكرد!
درعيــن حال، بايد توجه داشــت كه در ميان هميــن تعداد محدود 
اصحاب و راويان آن حضرت، چهره هاى درخشــان و شــخصيتهاى 
برجسته اى مانند: على بن مهزيار، احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى، 
زكريا بن آدم، محمد بن اسماعيل بن بزيع، حسين بن سعيد اهوازى، 

احمد بن محمد بن خالد برقى بودند.
 نحوه شهادت حضرت امام جواد

درباره آمد و شــد امام در مدينه و احترام مردم نسبت به آن حضرت، 
اطالعات مختصرى در پاره اى از روايات آمده است. 

فراخوانى آن حضرت به بغداد، در سال 220، توسط معتصم عباسى، 
آن هم درست در همان اولين سال حكومت خود، نمى توانست بى 
ارتباط با جنبه هاى سياســى قضيه باشــد. به ويژه كه درست همان 
ســال كه حضرت جواد عليه السالم به بغداد آمد، رحلت كرد؛ اين 
در حالى بود كه تنها 25 ســال از عمر شــريفش مى گذشت. عناد 
عباســيان با آل على عليه الســالم به ويژه با امام شــيعيان كه در آن 
زمان جمعيت متنابهى تابعيت مستقل آنها را پذيرفته بودند، شاهدى 
است بر توطئه حكومت در شهادت امام جواد عليه السالم. همچنين 
خواســتن آن حضرت به بغداد و درگذشــت وى در همان سال در 
بغداد، همگى شــواهد غيرقابل انكارى بر شــهادت آن بزرگوار به 

دست عوامل عباسى مى باشد.
مرحوم شيخ مفيد، با اشاره به روايتى درباره مسموميت و شهادت امام 
جواد عليه السالم، رحلت آن حضرت را مشكوك دانسته است. بنا به 
روايت مســتوفى، عقيده شيعه بر اين است كه معتصم آن حضرت را 

مسموم نموده است.
پاره اى از منابع اهل تســنن، اشــاره بر اين دارند كه امام جواد عليه 
الســالم به ميل خود و براى ديدارى از معتصم عازم بغداد شده است. 
در حالى كــه منابع ديگر، حاكــى از آنند كه معتصم بــه ابن زيات 
مأموريت داد تا كســى را براى آوردن امام به بغداد بفرستد. ابن صبّاغ 
نيز با عبارت«اِشــخاص المعتصم له مــن المدينة»اين مطلب را تأييد 

كرده است.

راننده فاقد گواهينامه 
جان 2 موتور سوار را گرفت

 بر اثر برخورد يك دستگاه پاترول با سه دستگاه موتورسيكلت در 
جاده ابرو و سيمين شهر همدان، 2 تن فوت و يك تن مجروح شد.

رئيس پليس راه اســتان همدان گفت: بيان كرد: عشاير هاى ساكن در 
منطقه سيمين شهر همدان از پاترول براى جابجايى استفاده مى كنند.

به گزارش ايرنا، رضا عزيــزى اضافه كرد: راننده فاقد گواهينامه يك 
دســتگاه پاترول كه از ابرو به سمت سيمين در حال تردد بود به علت 
ناتوانى در كنترل وسيله نقليه و انحراف به چپ غيرمجاز با سه دستگاه 

موتورسيكلت رخ به رخ برخورد كرد.
وى با بيان اينكه در اين ســانحه رانندگى 2 موتورسوار در دم فوت، 
يكى از آنها مجروح و راننده پاترول از محل حادثه متوارى شد اظهار 
داشت: پس از انجام يكسرى كارهاى پليسى راننده متخلف شناسايى، 

دستگير و تحويل مرجع قضايى شد.
رئيــس پليس راه اســتان همدان ادامه داد: همچنين در يك ســانحه 
ديگر، يك دستگاه پرايد كه از كرمانشاه به سمت همدان تردد مى كرد 
بــه خاطر خواب آلودگى راننده در نزديكى سراشــيبى آب باريك - 
آبرومند واژگون شــد و مادر 62 ســاله راننده به علت نبستن كمربند 

ايمنى از شيشه خودرو به بيرون پرتاب شد و جان باخت.
عزيزى يادآورى كرد: همچنين شــامگاه پنجشنبه در جاده اسدآباد به 
سمت يوسف آباد نيز يك دستگاه سوارى پژو واژگون شد كه راننده 

28 ساله آن جان خود را از دست داد.

جوان همدانى در استخر غرق شد
 يك پسر جوان در داخل استخر روباز يك باغ شخصى واقع در 12 

مترى صفوى شهر همدان غرق شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان گفت: فــردى هنگام عبور از 12 
مترى صفوى متوجه دســت و پا زدن يك جوان در داخل اســتخر و 

درخواست كمك از سوى وى شد.
به گزارش ايرنا، جشميد باقرى اضافه كرد: اين فرد بالفاصله در داخل 
اين باغ حضور يافته و سعى در بيرون كشيدن اين جوان از استخر شد.

وى اظهار داشــت: عوامل اورژانس با تماس اين فرد در محل حادثه 
حضور يافته و اين جوان را به بيمارستان فرشچيان منتقل كردند.

باقرى ادامه داد: تالش پزشكان براى نجات جان اين جوان بى نتيجه 
مانده و اين جوان متاهل جان خود را از دست داد.

على احسان صالح، مديركل پزشكى قاتونى همدان نيز در اين باره به 
ايرنا گفت: طبق بررسى هاى صورت گرفته علت مرگ اين فرد ورود 

آب به قسمت ريه بوده است.

تابستان فرصتي براي ايجاد 
مدرسه بانشاط

ساخت سراى متأهلى براى 25هزار دانشجو
 رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم از ساخت 25 هزار خوابگاه متاهلى در 

طول برنامه ششم توسعه در صورت تامين اعتبار الزم خبر داد. 
به گزارش مهر، ذوالفقار يزدان مهر درمصوبه اخير صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم 
نيز احداث يك يا دو سراى متاهلى تصويب شده است، حتى برخى از دانشگاه ها مشغول 
ســاخت شهرك هاى رفاهى متاهلى هســتند.وى ادامه داد: در حال حاضر براى توسعه 
ســراهاى متاهلى 2 كار انجام داده ايم اول اينكه كمك رهن و وام مســكن دانشجويان 
متاهل را دو برابر كرده ايم، درسال گذشته وام وديعه مسكن دانشجويان متاهل در تهران 7

ميليون و 500 هزارتومان بود كه به 15 ميليون تومان، در كالن شهرها 6 ميليون تومان به 
12 ميليون تومان و در ساير شهرها 4 ميليون و 500 هزارتومان به 9 ميليون تومان افزايش 
يافت.وى يادآورى كرد: يك هزار و 100 دانشجوى متاهل در خوابگاه هاى متاهلى ساكن 
هستند و در طول برنامه ششم در صورتى كه اعتبارات الزم تامين شود، براى 25 هزار نفر 

از دانشجويان خوابگاه متاهلى ايجاد خودهيم كرد.  

آب يخ زده در بطرى پالستيكى سرطان زا است
 بطرى هاى پالستيكى در سرماى زياد واكنش مى دهند و همين مساله سبب سرطان 

زا شدن آب هاى يخ زده در اين بطرى ها مى شود.
عضو انجمن تغذيه ايران گفت: يخ زدن آب درون بطرى موجب ايجاد تركيبات سرطانزا 

مى شود و نبايد درجه خنك كردن بطرى تا ميزان يخ زدن آب داخل آن كاهش يابد.
به گزارش ايرنا، مجيد حاجى فرجى تاكيد كرد: بطرى هاى پالستيكى براى خنك كردن 
و يخ بســتن آب معمولى نبايد استفاده شود و از نگهدارى موادى كه خواص اسيدى يا 
بازى دارند مانند آبغوره، آبليمو و سركه در اين گونه بطرى ها بايد پرهيز شود؛ زيرا اين 
مواد با ديواره بطرى واكنش هايى مى دهند كه براى سالمت افراد ايجاد مشكل مى كنند.

وى ادامه داد: آب ســالم و بهداشــتى، بهترين نوشــيدنى براى رفع تشنگى و تامين 
كننده نياز بدن براى انجام ســوخت و ســاز طبيعى مواد است كه به تعادل مواد در 
بدن كمك مى كند اما آب هاى يخ زده در بطرى هاى پالستيكى به مرور زمان سبب 

بروز سرطان مى شود.

وضعيت تامين داروهاى قلب و عروق 
در شرايط تحريم كشور

 داروهاى قلب و عروق مصرفى در كشور، چون بيشتر در داخل توليد مى شود، چندان 
تحت تاثير شرايط تحريم و نوسانات ارز قرار نمى گيرد.

رئيس انجمن آترواسكلروز ايران به وضعيت داروهاى قلب و عروق در شرايط تحريم و 
نوسانات ارز، اشاره كرد وگفت: با توجه به اينكه اغلب داروهاى قلب و عروق در داخل 
توليد و تامين مى شــود، چندان تحت تاثير شرايط تحريم قرار نمى گيرد و قاعدتا گران 
نمى شود.به گزارش مهر ، مسعود قاسمى ادامه داد: با توجه به اينكه يك سرى داروهاى 
قلب و عروق نيز با ارز دولتى وارد مى شوند، آنها هم نمى بايست به لحاظ قيمت تحت 
تاثير قرار بگيرند.وى در خصوص تجهيزات پزشــكى مصرفى در حوزه قلب و عروق، 
گفت: وســايل مصرفى نيز با توجه به اينكه با ارز دولتى تامين مى شوند، مشكل چندانى 
نخواهيم داشت. فقط تجهيزات پزشكى مثل دستگاه هاى اكوكارديوگرافى، ام ار اى و...، 

چون در ليست ارز دولتى قرار ندارند، احتمال افزايش قيمت آنها وجود دارد.

فــرودگاه  عمومــى  روابــط  مديــر   
همــدان از اعــزام چهاردهميــن گــروه 
حجــاج از ايــن فــرودگاه خبــر داد و 
حجــاج  پــرواز  چهاردهميــن  گفــت: 
روز   10:30 ســاعت  الحــرام  بيــت اهللا 

گذشــته  از فــرودگاه همــدان بــه مقصــد 
جــده انجــام شــد.مهدى افتخــارى اظهــار 
كــرد: از 14 مــرداد تــا امــروز -شــنبه 
ــرواز توســط  ــا انجــام 14 پ ــرداد- ب 20 م
شــركت هواپيمايــى ايران ايــر 3445 زائــر 

ــدند. ــى ش ــرزمين وح ــازم س ع
وى بــا اشــاره به اينكــه در مجمــوع 4220 
ــرزمين  ــه س ــدان ب ــرودگاه هم ــر از ف زائ
وحــى اعــزام خواهنــد شــد، يــادآور شــد: 
3 پــرواز باقيمانــده تــا اواخــر روز 21 

ــزارش  ــزار خواهــد شــد. به گ ــرداد برگ م
ــى  ــال متوال ــومين س ــال س ــنا؛ امس ايس
از  بيت ا... الحــرام  حجــاج  كــه  اســت 
فــرودگاه همــدان ســفر معنــوى خــود را 

آغــاز مى كننــد.

چهاردهمين پرواز حجاج از فرودگاه همدان انجام شد
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گزارشگزارش
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326034000317 مورخه 1397/4/27  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان ناحيه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي محمد افشــاري  فرزند محمد ربيع به شماره شناسنامه 2375 صادره 
از همدان در ششــدانگ يك باب كارگاه تانكر سازي به مساحت 712/31 مترمربع پالك10007 فرعى از 175 اصلى  واقع در حومه دو همدان بلوار بهشت نرسيده 
به چهارراه بابك ســمت چپ صنايع فلزي افشــار حوزه ثبت ملك همدان ناحيه دو خريداري مع الواسطه از مالك رســمى آقاي سيد محمود كشوري حسيني 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

شد.(م الف 1951) خواهد  صادر  مالكيت 
موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

سرپرست اداره كل راهدارى استان همدان:
زيرگذر سرخ آباد قبل از فصل سرما 

افتتاح مى شود 
 سرپرست اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
همدان گفت: عمليات اجرايى زيرگذر سنگســتان - سرخ آباد 
در محور همدان مالير تا قبل از فرا رســيدن فصل زمســتان به 

بهره بردارى مى رسد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مصطفى پناهنده، سرپرست 

اداره كل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان در 
حاشــيه بازديد از روند ساخت اين پروژه با اشاره به اينكه هم 
اكنون احداث اين طرح در دســت اقدام اســت، اظهار داشت: 

تاكنون اين طرح 60 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.
وى بــا بيان اينكه دو ميليــارد و 200 ميليــون تومان اعتبار 
براى اجراى اين طرح در نظر گرفته شــده است، افزود: 200 
ميليــون تومان از ايــن مبلغ از محل اعتبارات اســتانى و دو 
ميليارد تومان ديگر نيز از محل اعتبارات ســازمان راهدارى 

تامين شده است.

سرپرســت اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
همــدان با بيان اينكه در اين نقطه از محــور همدان مالير گره 
ترافيكــى وجــود دارد، يادآور شــد: با احداث ايــن زيرگذر 
سنگستان - سرخ آباد ايمنى منطقه قطعا افزايش يافته و ترافيك 

به شكل ايمن هدايت خواهد شد.
گفتنى است تاكنون 21 زيرگذر در استان همدان به بهره بردارى 
رسيده اســت، 2 طرح نيز در استان همدان در حال اجرا است 
كه با زيرگذر سنگستان شمار زيرگذرها در مجموع به 24 مورد 

مى رسد.

بازار

آب يعنى زندگى

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اى

 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شركت آب و فاضالب استان همدان(سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجراى بخشى از شبكه فاضالب نهاوندبه مبلغ برآورد 6،279،360،858  ريال 
بر اساس فهرست بهاى شبكه جمع آورى و انتقال فاضالب سال 97 را به پيمانكاراني كه داراى حداقل رتبه 5 آب و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و 
رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25٪ مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) دارندگان رتبه 5 )، از طريق سامانه  نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند(جهت 
واگذار نمايد .كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد)به آدرس
 www.setadiran.irبه شماره فراخوان 200977001000013انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت 

گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
- تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1397/05/20

- هزينه خريد اسنادمناقصه:مبلغ   300،000 ريال است كه  مي بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همدان از طريق 
درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

- مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه:از تاريخ 1397/05/20 لغايت 1397/05/25تاپايان وقت ادارى.
- آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى1397/06/05(مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است.)

- تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ1397/06/06ساعت 11سالن جلسات مناقصه گزار.
- مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 313,968,043ريال است پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6آئين نامه تضمين معامالت 
دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده 

حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1397/06/05به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى  (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 

تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.irدرج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

اجراى بخشى از شبكه فاضالب نهاوند شماره ع/1-97/162 (نوبت دوم )

آگهي مزايده يك مرحله اي (نوبت دوم)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در اجراي مفاد ماده (5) قانون  الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از 
مقررات مالي دولت (2) و آئين نامه اجرايي آن، در نظر دارد بهره برداري از استخر سرپوشيده شهداي كبودرآهنگ را 
به مبلغ قيمت پايه 45 ميليون ريال ماهانه و از طريق مزايده در قالب عقد اجاره به بخش خصوصي (حقيقي يا حقوقي 
واجدالشرايط) و يا هيأت هاي ورزشي مرتبط واگذار نمايد از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده 
به اداره كل ورزش و جوانان استان واقع در همدان، چهار راه پاستور، خيابان ورزش، جنب استاديوم قدس و يا اداره 
ورزش و جوانان شهرستان مربوطه طبق تاريخ زمان بندي مراجعه، هم چنين بازديد در ساعات اداري و تاريخ هاي ذيل 

از مكان هاي ورزشي آزاد است.
مهلت خريد اسناد از مورخه 1397/5/20 لغايت 1397/5/23

تاريخ بازگرداندن اسناد از مورخه 1397/5/24 لغايت 1397/6/6
محل تحويل اسناد: دبيرخانه اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

زمان بازگشايي پاكات مزايده: مورخ 1397/6/7 ساعت 9 صبح در دفتر مدير كل اداره ورزش و جوانان استان همدان 
(حضور متقاضي يا نماينده قانوني آن (با معرفي نامه كتبي و يا وكالت محضري) در جلسه مذكور بالمانع است.

(م الف2014)

مريم مقدم  »
 شهرستاني با ظرفيت هاي غني گردشگري 
با قدمتي برابر بــا حكومت ايالميان، در بين 
شهرستان هاي استان انگيزه براي سفر را بيشتر 
ايجاد مي كند و دليل آن توانمندي هايي است 
كه غيرقابل انكار است. شهرستاني كه به مهد 
هنر منبت كاري و ســاخت مبل شهره است، 
گردشگران را چنان به خود جذب مي كند كه 
تا مدت ها رد پــاي خاطراتش آنها را درگير 

مي كند.
مالير در غرب كشــور عنوان دومين شــهر 
بزرگ اســتان همدان را به واسطه جمعيتي 
كه در خود جاي داده به خود اختصاص داده 
است .اين شــهر روز جمعه ميزبان اصحاب 
رســانه بود تا هر آنچه از تاريخ و فر هنگ و 

هنر دارد را به نمايش بگذارد . 
 آفتاب 19 مردادماه 1397 سينه به سينه جاده 
گسترانده شده بود كه جاده همدان به سمت 
ماليــر را تا نيمه هاي راه طي كــرده بوديم. 
نوشيجان در 15 كيلومتري مالير انتظار گروه 
خبرنگاران اســتان همدان را مي كشيد. اين 
چندمين بــار بود كه به بهانه بازديد، راهي دژ 

مادها مي شدم اين بار اما مشتاق تر بودم.
گروه 70 نفري رسانه اي هاي استان كه هر يك 
داراي يك نگاه تيزبين و جســتجوگر بودند، 
در حالي وارد دژ نوشيجان شدند كه زير تيغ 

آفتاب ابهت تاريخ آن مي درخشيد.
ابراهيــم جليلــى، رئيس ميــراث فرهنگي 
شهرســتان مالير به همراه ونايي، كارشناس 
حاضــر در مجموعه در حالي گــروه را به 
ســمت نوشــيجان هدايت مي كردند كه از 
اليه هاي مكشــوف تاريخي اين دژ ســخن 
مي گفتند اينكه دريابيد جايي ايســتاده ايد كه 
تاريخ آن به روزگاري بســيار دور 800 سال 
پيش از ميالد مسيح گره مي خورد قطع يقين 
دلتان مي لرزد؛ اين حسي بود كه در نوشيجان 

دوستداران تاريخ را فرا گرفت.
مالير از آن دســت شهرستان هايي است كه 
وقتي با نوشيجان گردشگران را فرا مي خواند، 
به گونــه اي اين مهم را در اذهان آنها شــكل 
مي دهد كه رد پاي غني تاريخ در اين سرزمين 

مشهود است.
به محض ورود به مالير آنچه توجه همگان 
را بــه خود جلــب مي كرد، رد پــاي مبل و 
منبت ســازي؟؟ در شهر است. گروه ميهمان 
يك فروشــگاه مبل ومنبت در ورودي شهر 
مالير مي شوند. امكان بازديد از اين مكان را 
نيز محمدرضا عارف، عضو هيأت مديره خانه 
مطبوعات اســتان همدان فراهم كرده است. 
وي كه همه هماهنگي ها و شــرايط حضور 
رسانه اي هاي استان همدان را در مالير ايجاد 
كرده است با برنامه ريزي حايز اهميتي تالش 
كرده است هر آنچه اين شهر مزين به فرهنگ 
و هنر دارد را به نمايش بگذارد و با مديريتي 
تحسين برانگيز مالير را در يك ويترين خاص 

قرار داد.
در فروشــگاه مبل و منبــت قنبرى ؛  رئيس 
ميراث فرهنگي شهرستان مالير با بيان اينكه 
60 درصد توليد مبل و منبت كشور در مالير 
رقم مى خورد، گفت: اين صنايع دســتى به 
ساير استان ها در داخل كشور و به كشورهاى 

حوزه خليج فارس صادر مى شود.
جليلى با اشــاره به فعال بودن 15 رشته مهم 
صنايع دستى در شهرستان مالير، خاطرنشان 
كــرد: مبل و منبت با وجــود 4500 كارگاه، 
فعاليت 8 هزار نفر به طور مستقيم و 20 هزار 
نفر به طور غيرمستقيم، مهمترين رشته صنايع 

دستى مالير به شمار مى رود.
وى با بيان اينكه طى بازديد هاى به عمل آمده 
توســط رئيس سازمان ميراث فرهنگى وقت 
كشور در سال 1395و به علت وجود قابليت 
ها و ظرفيت هاى فراوان چون شهرك خوشه 
مبــل و منبت، نمايشــگاه هاى تخصصى و 
كارگاه هاى توليدى و ...  در نهايت با پيگيرى 
مسئوالن مالير، اين شهرستان به عنوان شهر 
ملى مبل و منبت ايران نامگذارى شد و نشان 

ملى دريافت كرد.
جليلى با اشــاره به اينكه نخستين جشنواره 
ملى مبل و منبت در ســال گذشته برگزار و 
تبليغات گسترده آن از رسانه ملى پخش شد، 
افزود: طبق برآورد انجام شده در تمامى حوزه 
هــا مرتبط با صنعت مبــل و منبت طى يك 

سال گذشــته گردش مالى و تبادل اقتصادى 
شهرستان مالير افزون بر 400 ميليارد تومان 
بوده كه نشــان دهنده ســودآورى اين هنر- 

صنعت است.
 معمارى خانه لطفعليان ردپاى هنر 

ايرانى  
جليلى در ادامه بازديــد خبرنگاران از خانه 
تاريخى لطفعليــان واقع در خيابان شــهيد 
مصطفــى خمينى، گفت: اين اثــر تاريخى، 
بخشــى از يك مجموعه مسكونى به يادگار 
مانــده از دوره قاجار اســت و ســازنده و 
مالك اوليه خانه "مرحوم محســن مصدقى"

معروف به مصدق الممالك بوده كه در عصر 
فتحعليشاه قاجار واسطه رابطه خويشاوندى 
كه به دربار داشــته با بهره گيرى از معماران 
زبده آن دوره اقدام به ســاخت اين مجموعه 

كرده است.
وى بــا بيان اينكه بخش هاى ســه گانه اين 
مجموعه عبارتند از اندرونى، حسينيه، خانه 
و اصطبل، خانه كنونى، ادامه داد: حسينيه اين 
مجموعه بوده كه بعدها توسط مرتضى خان 
لطفعليان خريدارى شد و كاربرى مسكونى 

يافت.
رئيس اداره ميراث فرهنگى مالير با اشاره به 
اينكه اين خانه در 2 طبقه ساخته شده، سقف 
طبقــه همكف پوشــيده از طاق هاى آجرى 
زيباست و پوشش طبقه فوقانى آن به صورت 
مســطح با تير چوبى است، گفت: زيباترين 
بخش بنا حوض خانه است كه با طاق  نماهاى 
زيباى آجرى به شــيوه چهار بخشى پوشيده 

شده است.
وى خاطرنشــان كرد: جريان آب قنات و 
وجود 2 حوض ســنگى در كــف، هوا و 
فضاى بسيار خنك و فرح بخشى را جهت 
گذر از گرماى تابستان براى ساكنان ايجاد 

كرده است.
جليلى با بيان اينكه خانه تاريخى لطفعليان در 
ســال 1380 با شماره 4892 در فهرست آثار 
ملى ايران به ثبت رسيد، گفت: خانه لطفعليان، 
اكنون با كاربرى موزه، معرف آداب و رسوم و 
تاريخ و فرهنگ مردم شهرستان مالير است، 

همچنين اداره سازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشــگرى مالير نيز در اين مكان 

داير است.
  7دهه فعاليت مطبوعات در مالير 

در ادامه معــاون اســتاندار و فرماندار ويژه 
مالير در جمع صميمى خبرنگاران استان كه 
به صرف ناهار در مجتمع توريســتى الماس 
برگزار شد  با گراميداشت ياد و خاطره" شهيد 
صارمى " و 8 ديپلمــات تيرانى كه در مزار 
شريف افغانستان به دست طالبان به شهادت 
رسيدند، گفت: سابقه فعاليت هاى فرهنگى 
در حوزه مطبوعات در مالير به 70 سال قبل 

مى رسد.
باب اله فتحى با اشــاره به اينكه در شــرايط 
كنونى جامعه خبرنگاران و اصحاب رســانه، 
جزء اثرگذارترين قشرهاى جامعه محسوب 
مى شوند، افزود: خبرنگاران حلقه واسطه بين 

افكار عمومى و حاكميت هستند.
وى با بيان اينكه اين قشر نيازهاى جامعه را 
به گوش مسئوالن رسانده و آنها را به چالش 
مى كشند، ادامه داد: جلوگيرى از شكل گيرى 
باندهاى قدرت و ثروت، مبارزه به بد اخالقى 
ها، تبعيض ها و بى عدالتى ها از جمله اهداف 

خبرنگاران است.
فتحى با تأكيد بر اينكه رسانه ها بايد حقايق 
را روشن و گره هاى كور جامعه را باز كرده 
و از سوء اســتفاده افراد سودجو جلوگيرى 
كنند، خاطرنشان كرد: خبرنگاران بايد از قلم 
تعهدانه و چشمان تيز بين خود در جهت حق 

طلبى و حق گرايى استفاده كنند.
فرمانــدار مالير گفت: بايد از ظرفيت خوب 
خبرنگاران مالير براى توســعه و پيشرفت 
اين شهرســتان استفاده كرد، چراكه اين افراد 
در شناسايى كمبودها و نقاط ضعف با تجربه 
بوده و بهتر از هركســى بــا توانمندى ها و 

پتانسيل شهرستان آشنا هستند.
اين برنامه با حضور شــهردار مالير و ديگر 
مسئوالن حاضر از فرماندارى اين شهرستان 
بــا همراهى خبرنگاران در پــارك صيفيه با 
برگزارى مسابقات دوستانه ورزشى و نواخته 

شدن موسيقى سنتى رو به پايان رفت 

در ميزبانى ماليرى ها از اصحاب رسانه استان 

مالير شهرى به بلنداى تاريخ 
خودنمايى كرد

258ميليارد تومان از مطالبات گندم كاران 
استان همدان پرداخت شد 

  سرپرست نمايندگى شــركت بازرگانى دولتى ايران (همدان) با 
بيان اينكه از 10 تيرماه تاكنون 512 هزار و 861 تن گندم از كشاورزان 
استان خريدارى شده اســت، گفت: از آغاز برداشت گندم تاكنون 2

هزار و 585 ميليارد ريال از مطالبات كشاورزان پرداخت شده است. به 
گزارش تسنيم ، على رحمانى فر در همدان با اشاره به اينكه برداشت 
و خريد گندم در اســتان همدان از 10 تيرماه آغازشده و امسال توليد 
651 هزار تن گندم توســط كشاورزان در استان پيش بينى شده است، 
اظهار داشــت: تاكنون 512 هزار و 861 تن گندم از كشاورزان استان 

خريدارى شده است.
رحمانى فر با بيان اينكه ارزش گندم خريدارى شده از كشاورزان استان 
6 هزار و 803 ميليارد ريال اســت، عنوان كرد: از آغاز برداشت گندم 
تاكنــون 2 هزار و 585 ميليارد ريال از مطالبات كشــاورزان پرداخت 

شده است.
سرپرســت نمايندگى شركت بازرگانى دولتى ايران (همدان) با تأكيد 
بر اينكه 63 مركز در ســطح اســتان گندم برداشت شده را خريدارى 
مى كنند، عنوان كرد: ســيلوى شهيدان زارعى، سيلوى كوريجان، انبار 
نهاوند و سيلوى سامن مالير سيلوهاى ملكى در استان همدان است.
رحمانى فر با اشــاره به اينكه بيش ترين خريد گندم در شهرستان هاى 
رزن و كبودرآهنــگ بوده اســت، ابراز كرد: برداشــت گندم تا پايان 

شهريور ادامه دارد ولى روند كندتر مى شود.
سرپرســت نمايندگى شركت بازرگانى دولتى ايران (همدان) با تأكيد 
بر اينكه گندم ها تا دو درصد سن زدگى مشمول بخشودگى مى شود، 
تصريــح كرد: گندم هاى 2 تا 4 درصد ســن زدگى به ازاى هر درصد 
مبلغ 250 ريال بابت هر كيلوگرم گندم تحويلى از بها كســر مى شود 
و گندم هــاى باالى 4 درصد نيز به هر درصد افزايش مبلغ 350 ريال 
بابت هر كيلوگرم گندم تحويلى از بها كسر مى شود.رحمانى فر گفت: 
كشاورزانى كه گندم خود را به سيلوها و انبارهاى ملكى دولتى تحويل 
دهند بابت هر كيلوگرم گندم تحويلى تا ســقف 150 تومان بر اساس 
مبدأ بارگيرى به عنوان كرايــه حمل به بهاى گندم اضافه و پرداخت 
مى شــود.وى با اشاره به اينكه نرخ خريد تضمينى گندم 13هزار ريال 
با 4درصــد افت مفيد و 2 درصــد افت غيرمفيد اســت، ابراز كرد: 
كشاورزان قبل بارگيرى محصوالت و ارسال به سيلوها و انبارها بايد 
به مركز خدمات كشاورزى شهرستان مربوطه مراجعه و نسبت به ثبت 

مشخصات خود و ميزان گندم تحويلى در سامانه اقدام كنند.
سرپرســت نمايندگى شــركت بازرگانى دولتى ايران (همدان) بيان 
كرد: در صورت عدم ثبت در ســامانه و يــا مغايرت بين ميزان گندم 
ثبت و محموله بارگيرى شــده اين شركت نمى تواند گندم را تحويل 
دهد.رحمانى فر با بيان اينكه در ســال زراعى 95-96 مقدار 399 هزار 
هكتار از اراضى اســتان زير كشت گندم بود، افزود: از اين مقدار 73
هزار هكتار گنــدم آبى و 326 هزار هكتار ديم بــود.وى با تأكيد بر 
اينكه پيش بينى مى شــد در ســال 96 بيش از 533 هزار تن گندم در 
استان همدان توليد شود، ابراز كرد: در سال گذشته 60 مركز خريد از 
كشاورزان گندم را به صورت تضمينى خريدارى مى كردند.سرپرست 
نمايندگى شــركت بازرگانــى دولتى ايران (همــدان) عنوان كرد: در 
سال گذشته بانك كشــاورزى بانك عامل مسئول پرداخت مطالبات 

كشاورزان گندم كار بود.

رئيس كميسيون سرمايه گذارى شوراى شهر همدان تاكيد كرد:
ضرورت ايجاد گفتمان واحد بين مديران 

همدانى براى جذب سرمايه گذار

 رئيس كميســيون اقتصاد ، ســرمايه گذارى و گردشــگرى 
شوراى شهر همدان بر ضرورت ايجاد گفتمان واحد بين مديران 

همدانى براى جذب سرمايه گذار تاكيد كرد.
بــه گــزارش مهــر، مريــم روان بخــش در جلســه رايزنــى بــراى 
ــذار  ــرمايه گ ــا حضــور س ــه ب ــدان ك ــذارى در هم ــرمايه گ س
ــذارى  ــرمايه گ ــازمان س ــل س ــى و مديرعام ــش خصوص بخ
شــهردارى در دفتــر رئيــس كميســيون اقتصــاد، ســرمايه 
ــد؛  ــزار ش ــدان برگ ــهر هم ــوراى ش ــگرى ش ــذارى و گردش گ
بااشــاره بــه مصوبــه حمايــت شــورا از ســرمايه گــذاران و ارائــه 
تخفيــف ويــژه بــراى تســهيل در امــور ســرمايه گــذارى، گفــت: 
كميســيون اقتصــاد بســته تشــويقى بــراى جــذب ســرمايه گــذار 
تدويــن كــرده و ســرمايه گــذاران مــى تواننــد از ايــن فرصــت 

ــد. اســتفاده كنن
ــى ايجــاد شــرايط  ــرد: هــدف اصل ــد ك ــم روانبخــش تاكي مري
مناســب بــراى حضــور ســرمايه گــذاران بــه خصــوص ســرمايه 
گــذاران همدانــى كــه خــارج از همــدان زندگــى مــى كننــد، در 
شــهر اســت تــا در كنــار اجــراى پــروژه هــاى شــهرى رونــق 

اقتصــادى و ايجــاد كســب و كار مطلوبــى نيــز ممكــن شــود.
روانبخــش ضمــن معرفــى ظرفيــت هــاى اســتان و همــدان بــه 
ســرمايه گــذار بخــش خصوصــى، اظهــار كــرد: بســته تشــويقى 
بــراى پــروژه هــا تدويــن شــده و ســرمايه گــذاران مــى تواننــد 
ــا انگيــزه بيشــتر در قالــب ايــن بســته  طــرح هــاى خــود  را ب

هــا  اجــرا كننــد.
وى بــا تاكيــد بــر داشــتن گفتمــان واحــد بيــن مديــران دســتگاه 
هــاى اجرايــى اســتان و ارگانهــا در امــر جــذب ســرمايه گــذار، 
اضافــه كــرد: بايــد تمامــى دســتگاههاى اجرايــى حتــى آنهايــى 
كــه متولــى توليــد و اشــتغال نيســتند در ايــن گفتمــان واحــد 
ــا ايجــاد بســتر حضــور ســرمايه گــذار در  در مســير جــذب ي
همــدان قــرار گيرنــد كــه ايــن امــر تقويــت توليــد و اشــتغال 

را بــه دنبــال دارد.
ســرمايه گــذار بخش خصوصى نيز با اشــاره بــه اينكه از 
فرزنــدان همدان و عالقمند به ســرمايه گذارى در اســتان 
خود اســت، گفت: رشــد و توسعه شهر و اســتان همدان 
حائز اهميت اســت و در صــورت حمايت ســرمايه گذار 
و تســهيل امور سرمايه گذارى، ســرمايه گذاران زيادى كه 
اصالتا همدانى هســتند و در شــهر هاى ديگر به ويژه تهران 
ســكونت دارند تمايل بااليى براى ســرمايه گذارى و ايجاد 

داشت. خواهند  همدان  در  اشتغال 
وى در ادامه ضمن ارائه طرحى پيشــنهادى خود براى ســرمايه 
گذارى در همدان از طرح هاى پيشــنهادى و بســته تشــويقى 
كميســيون اقتصاد و سرمايه گذارى شوراى شهر همدان استقبال 
كرد و افزود: آمادگى ســرمايه گذارى تــا مبلغ پنج هزار ميليارد 
تومــان در حوزه هاى مختلــف عمرانى، گردشــگرى و بويژه 

گردشگرى سالمت را در همدان داريم.
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پيشخوان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

موضوع  اول  مورخ 97/5/11هيأت  شــماره 139760326005000235  رأي  برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبــت ملك نهاوند تصرفــات مالكانه بالمعارض 
متقاضي ســجاد خزايي فرزند خسرو به شماره شناســنامه 63و به شماره ملى 
3962683674 صادره از نهاوند در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبيزار 
به مســاحت 56839/99 مترمربع پالك   فرعي از يك اصلي بخش چهار ثبت 
نهاوند واقع در بخش خزل روستاي كنگاور كهنه حقوق ارتفاقي ندارد خريداري 
از مالك رسمي كوچك محسني تصرفات مالكانه متقاضي نسبت به مورد تقاضا 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 87)
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شــماره 139760326005000242 مورخ 1397/5/13هيأت  اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي هاشــم فراشى فرزند 
قدرت اهللا به شماره شناسنامه 228 و شــماره ملى 3960902166 صادره ازنهاوند 
در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 616/86 مترمربع از پالك 230فرعي 
از 3871 اصلي بخش يك ثبت نهاوند واقع در بلوار شــاهد روبروي دفتر پليس 
110 جنب الستيك فروشــي جهانگيري حقوق ارتفاقي ندارد خريداري از مالك 
رسمي از مورد نســق خود تصرفات مالكانه متقاضي نسبت به مورد تقاضا محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف94)
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقاي مجتبي الله جيني داراى شماره شناســنامه  12677 به شرح دادخواست 
كالسه 97/457 ش112ح از اين شــعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان گرجي پور الله جيني به شماره شناسنامه  5522 
در تاريــخ 95/1/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-مجتبي الله جينى فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 12677 متولد1359 فرزند متوفي 2-محمد الله جينى فرزند اصغر به 
شماره شناسنامه 30 متولد1318 همسر متوفي 3-اقدس الله جينى فرزند محمد 
به شماره شناســنامه 9026 متولد1347 فرزند متوفي 4-زينب الله جينى فرزند 
محمد به شماره شناســنامه 299 متولد1364 فرزند متوفي 5-جعفر الله جينى 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 4040118571 متولد1370 فرزند متوفي 6-شهال 
الله جين فرزند محمد به شــماره شناســنامه 8829 متولد1346 فرزند متوفي 
7-ليال الله جين فرزند محمد به شماره شناســنامه 10885 متولد1353 فرزند 
متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخســتين آگهي ظرف مدت يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 420)
رئيس شعبه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

موضوع  اول  مورخ 97/5/11هيأت  شــماره 139760326005000232  رأي  برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي سجاد خزايي 
فرزند خســرو به شماره شناسنامه 63 شــماره ملى 3962683674 صادره از 
نهاوند در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبيزار به مساحت 138498/08 
مترمربع پالك      فرعي از يك اصلي بخش اصلى ثبت نهاوند واقع در بخش خزل 
روســتاي كنگاور كهنه حقوق ارتفاقي ندارد خريداري از مالك رسمي كوچك 
محسني تصرفات مالكانه متقاضي نســبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 88)
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقاي مهدي زارع اكباتاني فرزند محمدهادي داراى شماره شناسنامه6374 
متولد  1365/6/28  به شــرح دادخواست كالســه 970347ح127 مورخ 
97/5/3 از اين شــعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان محمدهادي زارع اكباتاني فرزند محمدابراهيم به شماره 
شناســنامه  994 متولد 1330 در تاريخ 1397/3/7 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: يك 
همســر دائمي و يك فرزند به ترتيب ذيل والغيــر 1-مهدي زارع اكباتاني 
فرزند محمد هادي به شماره شناسنامه 6374 متولد 1365/6/28 صادره از 
حوزه يك همدان 2- مريم عصاريها فرزند يحيي به شــماره شناسنامه 227 
متولد 1343/4/7 صادره از حوزه يك همــدان ارزش ماترك متوفي محمد 
هادي زارع اكباتاني فرزند محمد ابراهيم بيش از سي ميليون ريال مي باشد. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد 
از تاريخ نشــر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 2037)
قاضى شعبه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي مزايده و فروش اموال نوبت دوم 
در پرونده كالســه 970064/اج م محكوم عليه مرحوم امير وزيري هويدا فرزند اسحق 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ 326/000/000 ريال به عنوان محكوم به (بابت مهريه) 
در حق محكوم له خانم مهناز نادري شعار با توجه به ابالغ اجراييه و عدم اقدام محكوم 
عليه در پرداخت محكوم به و تقاضاي محكوم له لذا اموال مشروحه زير توسط كارشناس 
ارزيابي شده اســت. طبق مواد 114 و 139 قانون اجراي احكام مدني توقيف و از طريق 
مزايده نوبت دوم توسط دايره اجراي احكام مدني بهار در روز دوشنبه مورخه 97/06/15 
از ساعت 13-12 ظهر در دفتر اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهار به فروش 
مي رسد. مزايده از قيمت تعيين شده شــروع و از برندگان 10 درصد بهاء في المجلس 
دريافت و مابقي حداكثر ظرف يكماه دريافت مي شــود و در صورت انصراف از خريد 10 

درصد پرداختي به نفع دولت ضبط خواهد شد. (م الف 424)
اموال مورد مزايده: ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين با كاربري مسكوني و فاقد 
ســند رسمي به مســاحت عرصه 48/216 مترمربع با دو نبش و داراي 40/16 متر بر از 
خيابان طاليي نوين و 20/13 متر بِر كوچه شهيد درخشان وفاقد هرگونه محدثات، اعياني 
با امتيازات و انشعابات شــهري كه توسط كارشناس رسمي دادگستري به ميزان مبلغ 
1/082/400/000 ريال معادل يكصدوهشت ميليون و دويست وچهل هزار تومان ارزيابي 

شده است. 
مدير دفتر اجراي احكام مدني شهرستان بهار

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

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

برابر رأي شــماره 139760326034000305 مورخه 1397/4/25  هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مصطفي رضوانيان فرزند حميدرضا به شــماره شناسنامه 15787 صادره از 
همدان در ششــدانگ يك باب دامداري (گوسفند داشتي) به مساحت 4761/93 
مترمربع پــالك1222 فرعى از 41 اصلى واقع در اراضي روســتاي گنبد بخش 4 
همدان حوزه ثبت مالك همدان ناحيه دو خريداري از مالك رســمي مع الواسطه 
آقاي نبي اله آقامحمدي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 1723)
موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي مجتبي الله جيني داراى شــماره شناسنامه  12677 به شرح دادخواست 
كالســه 97/458 ش112ح از اين شهبه درخواست گواهى حصروراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان محمد الله جيني به شماره شناسنامه  30 در 
تاريخ 95/1/21 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-مجتبي الله جينى فرزند محمد به شماره 
شناســنامه 12677 متولد1359 پسر متوفي 2- جعفر اللجيني فرزند محمد به 
شماره 4040118571 متولد 1370 پسر متوفي 3- شهال الله جينى فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 8829 متولد1346 دختر متوفي 4-اقدس الله جينى فرزند 
محمد به شماره شناســنامه 9026 متولد1347 دختر متوفي 5-ليال الله جينى 
فرزند محمد به شماره شناســنامه 10885 متولد1353 دختر متوفي 6-زينب 
الله جينى فرزند محمد به شماره شناسنامه 299 متولد1364 دختر متوفي اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخســتين آگهي ظرف مدت يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

(م الف 419)
رئيس شعبه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي مزايده 
نظــر به اينكه به موجــب دادنامه شــماره 9509978110900947 مورخ 
95/10/18 صادر از شــعبه نهم دادگاه حقوقي همدان حكم ورشكستگي 
شركت در حال تصفيه استيل گداز سينا (ثبت 6116) صادر و قطعيت يافته 
است لذا در اجراي مواد 457 الي 510 قانون تجارت در امور ورشكستگي 
و ماده 6 نظامنامه قانون مذكور و هم چنين مفاد آئين نامه اجراي اســناد 
رسمي الزم االجراي ثبت اســناد مصوب 1387/6/11 (مواد 122 و 126 و 

129) ملك و اموال شركت در حال تصفيه شامل 
1- ششدانگ يك باب كارخانه  به مساحت 3360 مترمربع واقع در شهرك 
صنعتي بوعلي خيابان 33 كه كارشناس رســمي دادگستري بهاي آن را 
مبلغ 13/800/000/000 ريال ارزيابي نموده اســت.  كه امتيازات كارگاهي 
شــامل حق االمتياز و انشــعاب برق- حق االمتياز و انشعاب گاز شهري 

مي باشد.
2- اموال و اثاثه و ماشــين آالت و تأسيســات طبق نظر كارشناسي مبلغ 

5/360/000/000 ريال ارزيابي گرديده است.
با توجه به موارد فوق ارزش كارشناسان رسمي دادگستري كل بهاي عرصه 
و اعيان و ماشــين آالت و تأسيسات را مبلغ 19/160/000/000 ريال ارزيابى 

نموده  است.
شــرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي كارشناس (پايه) شروع و به 
باالترين قيمت پيشــنهادي فروخته مي شود متقاضيان شركت در مزايده 
بايد 5 درصد مبلــغ پايه را به حســاب0112079623004 نزد بانك ملي 
دادگســتري واريز و اصل فيش را در جلســه مزايده ارائه نمايند فروش 
كًال نقدي يا توافق با هيأت تصفيــه بوده و تمامي هزينه ها (هزينه آگهي، 
كارشناســي- آب و برق و گاز و نيز ماليات نقل و انتقال و هزينه عوارض 
شــهرداري) بر عهده برنده مزايده خواهد بود بديهي است برنده مزايده 
كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد و ظرف يك ماه مبلغ 
را تأديه نمايد در غير اين صورت مبلغ 5 درصد واريزي به نفع شــركت در 
حال تصفيه ضبط خواهد شــد 5 درصد واريزي ساير متقاضيان در مورخ 

97/5/23 مسترد مي گردد.
شركت در جلســه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران مي توانند در 

وقت مقرر در محل انجام مزايده حاضر و در جلسه شركت نمايند.
زمان و مكان اجراي مزايده: مزايده هاي فوق الذكر كه در روز دوشنبه مورخ 
97/5/22 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر تصفيه شركت واقع در همدان، 

خيابان بوعلي روبروي اداره دارائي طبقه دوم دفتر تصفيه برگزار مي گردد.
متقاضيان محترم جهت كســب اطالعات بيشتر از ساعت 9 صبح الي 12 
ظهر با شماره تلفن 38265729(081) تماس حاصل نمايند و با هماهنگي 
مدير تصفيه از تاريخ نشر آگهي از ملك مورد مزايده بازديد به عمل آورند.

(م الف 1786)
مدير تصفيه 
على هاشم كريمى

مسابقات شطرنج مردان كشور 
در همدان آغاز شد

 هفدهمين دوره جشــنواره شــطرنج مردان كشور روز جمعه به 
ميزبانى سالن 6 هزار نفرى شهر همدان آغاز شد.

 به گزارش ايرنا ؛ رئيس هيات شطرنج همدان در اين باره گفت: در 
اين پيكارها 206 شــطرنجباز از 24 استان كشور به مدت يك هفته 
بــا هم رقابت مى كنند.احمد على بابايى اظهار داشــت: اين رقابت 
ها به صورت اســتاندارد (فكرى) و در 11 دور به روش سوئيســى 

برگزار مى شود.
وى خاطرنشان كرد: شركت كنندگان حاضر در اين دوره از مسابقات 
كه به صورت ريتد برگزار شــده و قوانين فدراسيون جهانى شطرنج 
(فيده) حاكم اســت، تا 25 مردادماه جارى رقابت خواهند داشــت.
على بابايى بيان كرد: 25 شــطرنجباز برتــر اين مرحله از رقابت ها 
بــه دور نيمه نهايى راه خواهند يافت. وى افزود: بيش از 90 درصد 
شــركت كنندگان داراى درجه بين المللى شطرنج هستند.وى يادآور 
شــد: همچنين از اســتان همدان تعداد 40 شطرنجباز در اين رقابت 
ها شركت دارند.به سه نفر برتر اين مسابقات مدال و حكم قهرمانى 
اعطا مى شــود.همدان در چند سال اخير يكى از استان هاى پيشتاز 
در ميزبانى مسابقات شطرنج در عرصه ملى و بين المللى بوده است.

مسابقات كاراته قهرمانى كشور 
در همدان آغاز شد

 بيســتمين دوره مســابقات كاراته قهرمانى كشور روز جمعه در 
سالن شهيد محمدلو دانشگاه بوعلى سيناى شهر همدان آغاز شد. 

دبير هيات كاراته همدان در اين باره گفت: اين رقابت ها در ســبك 
"كوبه اوزاكا" و با شــركت 14 استان كشور با عنوان"رويداد همدان 
2018" آغاز شده است.سيروس امينى افزود: 500 ورزشكار در رده 
هاى ســنى نونهاالن، نوجوانان، جوانان، بزرگســاالن و پيشكسوتان 
در اين دوره از مســابقات با هم رقابت دارند.وى خاطرنشــان كرد: 
اين رقابت ها در رده ســنى نونهاالن در 6 وزن و در ساير رده هاى 
ســنى در هفت وزن برگزار مى شود.در آيين افتتاحيه اين رقابت ها 
نيز رســول منعم مديركل ورزش و جوانان، سرهنگ جمشيد باقرى 
فرمانده انتظامى و ســاير مسووالن اجرايى شهرستان همدان حضور 

داشتند.
بــه نفرات برتر ايــن دوره از رقابت ها لوح و مــدال قهرمانى اعطا 

مى شود.

دعوت از بانوى همدانى به تيم ملى كوارش 
اعزامى به جاكارتا 

 بانــوى همدانى به تيم ملى كوراش اعزامى به بازيهاى آســيايى 
جاكارتا اندونزى 2018 دعوت شــد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جــوان ؛ آذر كوليوند در وزن منهــاى 63 كيلوگرم در تركيب نهايى 
تيم ملى كوراش اعزامى به بازيهاى آســيايى جاكارتا اندونزى 2018

قرار گرفت . 
تيم ملى جودو متشــكل از بهزاد وحدانى و قنبرعلى قنبرى در وزن 
منهاى 66كيلوگرم، الياس على اكبرى و اميد تيزتك در وزن منهاى 81

كيلوگرم، محمد ملك محمدى و قاسم احدى در منهاى 90كيلوگرم، 
جعفر پهلوانــى و محمدعلى ذاكرى در به اضافــه 90كيلوگرم، در 
بخش مــردان و طاهره آذرپيوند در وزن منهــاى 52كيلوگرم، زهرا 
نــادرى بنى و آذر كوليوند در وزن منهاى 63 كيلوگرم و زهرا باقرى 
در وزن به اضافه 78 كيلوگرم در بخش بانوان كوراش كاران اعزامى 

به رقابتهاى المپيك قاره اى 2018 جاكارتا هستند.
 خسرو دلير به عنوان سرمربى و رضا مهنان به عنوان مربى در بخش 
مــردان و مهرى مهرپور به عنوان ســرمربى در بخش بانوان هدايت 
ملى پوشــان كشورمان را بر عهده دارند و فريبا باقرى سرپرستى تيم 

اعزامى را برعهده دارند.

بيشترين خسارت را هواداران تراكتورسازى وارد كرده اند
پرسپوليس - مسجدسليمان شايد جايى ديگر!

 سرپرســت ورزشــگاه آزادى گفت كه به دليل باال بودن خسارات 
وارد شــده به ورزشــگاه آزادى در جريان دو ديدار بازى اســتقالل و 
تراكتورســازى احتمال دارد هفته  آينده ورزشگاه آزادى ميزبان برگزارى 

ليگ برتر نباشد.
فرهاد نيكو خصال، سرپرست ورزشــگاه آزادى، در گفت وگو با ايسنا، 
درباره خسارات وارد شده به ورزشگاه آزادى در جريان ديدار استقالل 
تهران و تراكتورسازى، اظهار كرد: طى ارزيابى هايى كه از خسارات وارد 

شــده به بخش صندلى ها، سرويس بهداشتى، بتن ها و ... در جريان اين 
دو بازى صورت گرفته است، گزارش نهايى درباره ميزان خسارات وارد 
شده به مجموعه ورزشى آزادى امروز  (يك شنبه) پس از ارزيابى نهايى 

اعالم خواهد شد.
وى گفت : ما به ســازمان ليگ كه مسئول برگزارى رقابت هاى ليگ برتر 
اســت، اعالم كرده ايم كه پس از مشخص شــدن ميزان خسارات وارد 
شــده به مجموعه ورزشــى آزادى هزينه ها بايد به طور كامل از سوى 
سازمان ليگ يا تيم خاطى پرداخت شود. در ارزيابى هاى صورت گرفته 
از وضعيت ورزشگاه آزادى پس از انجام اين دو ديدار بسيارى از بتن ها، 

سرويس هاى بهداشــتى و صندلى ها مورد تخريب قرار گرفتند و حتى 
شيرآالت شكسته شدند. در حقيقت مى توانم بگويم خسارات زيادى به 

ورزشگاه آزادى وارد شده است.
سرپرست ورزشگاه آزادى  تصريح كرد: تمام تالش مان بر اين است كه هر 
چه  سريع تر خسارات وارده را رفع كنيم و آزادى را براى برگزارى هفته  آينده 
ليگ برتر كه بين پرسپوليس تهران و نفت مسجد سليمان برگزار خواهد شد، 
آماده كنيم. البته بعد از بررسى آسيب هاى وارد شده بهتر مى توانيم اين مساله را 
مطرح كنيم. در آسيب وارد شده بسيارى از لوله كشى سرويس هاى بهداشتى 

از بين رفته است و حتى صندلى هاى زيادى نيز آتش گرفته اند.

از سوى كميته انضباطى
باشگاه استقالل جريمه 

نقدى شد
 كميته انضباطى فدراســيون فوتبال 
باشــگاه اســتقالل را به خاطر تخلف 
محكوم  نقدى  جريمه  به  تماشاگرانش 
كرد.به گزارش فدراسيون فوتبال، ديدار 
تيم هاى استقالل تهران و پيكان تهران 
از ســرى رقابتهاى ليــگ برتر فوتبال 
كشور در تهران روز 5 مرداد ماه برگزار 
شد كه از سوى تماشاگران تيم استقالل 
تخلفاتى مبنى بر فحاشى رخ داد. كميته 
انضباطى باشگاه استقالل تهران را طبق 
ماده 86 مقررات انضباطى به پرداخت 
200 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم 

كرد.اين راى قابل تجديد نظر است.

باشگاه پرسپوليس 
منتظر تصميم 
كميته انضباطى

 باشگاه پرســپوليس منتظر واكنش 
اتفاقات  به  انضباطى  كميته  مســئوالن 

بازى با استقالل خوزستان هستند.
به گزارش مهر، باشــگاه پرســپوليس 
تصميمى براى شــكايت از مســئوالن 
برگزار كننده بازى هفته گذشته اين تيم 

مقابل استقالل خوزستان ندارند.
ديدار پنج شنبه گذشته سرخپوشان در 
ورزشــگاه غدير اهواز مقابل استقالل 
خوزســتان با حاشــيه هاى فراوانى از 
ســوى هواداران هر دو تيم همراه بود 
كه سنگ اندازى مداوم آنها باعث شد 
داور بارها تصميم به قطع بازى بگيرد. 
با اين حال مسئوالن باشگاه پرسپوليس 
منتظر واكنش كميته انضباطى نسبت به 
اتفاقات اين بازى هســتند و خودشان 
تصميمى براى ورود بــه اين موضوع 

ندارند.

كى روش يكى از 
گزينه هاى مربيگرى 

كلمبيا
 فدراســيون فوتبال كلمبيا، سرمربى 
پرتغالــى تيم ملــى ايــران را يكى از 
گزينه هاى مربيگرى تيم ملى اين كشور 

قرار داده است.
به  گزارش  ايســنا ، آينده خوسه نستور 
پكرمن مشــخص نيســت. فدراسيون 
فوتبال كلمبيا در تالش است سرمربى 
آرژانتينــى را راضى كند تــا او قرارداد 
جديدى با اين تيم امضا كند. با اين حال 
فدراسيون اين كشور گزينه هاى ديگرى 
را مدنظر قرار داده است تا در صورت 
جدايى پكرمن يكى از آن ها ســرمربى 

تيم   ملى شود.
خراردو مارتينوى آرژانتينى جديدترين 
گزينه براى مربيگرى در كلمبيا مطرح 
شــده است. او كه ســابقه هدايت تيم  
 ملى آرژانتين را داشــته است، مى تواند 
جايگزين مناسبى براى پكرمن باشد. با 
اين حال مارتينو تنها گزينه نيست و در 
اين ميان نام خوآن كارلوس اوســوريو 
و كارلــوس كى روش ديده مى شــود. 
فدراســيون فوتبال كلمبيا تا چند روز 
آينده به صورت رسمى نام سرمربى تيم  

 ملى را اعالم خواهد كرد.

 ســرمربى تيم فوتبــال پرســپوليس انتظار دارد 
فدراسيون فوتبال نســبت به حوادث ديدار اين تيم 

مقابل استقالل خوزستان اقدامى داشته باشد.
برانكو ايوانكوويچ در مورد اتفاقات حاشــيه اى كه 
پيرامون بازى تيمش با اســتقالل خوزستان رخ داد، 
گفت: ممكن است مشابه چنين اتفاقاتى در هر جايى  
رخ دهــد، اما از اين مســئله تعجب مى كنم كه چرا 
آن اتفاقات در هفته ســوم ليگ رخ مى دهد! ما هنوز 
در ابتداى ليگ هســتيم و براى انجام بازى فوتبال به 
اهــواز رفتيم و درك نمى كنم كــه چرا اين حركات 

غيرورزشى رخ داده است.
اميدوارم فدراسيون اقدامى كند

به گزارش تسنيم وى افزود: پرتاب آن همه سنگ و 
اشيا به داخل ميدان چه معنايى مى تواند داشته باشد؟! 
مى خواهم و البته اميدوارم فدراســيون فوتبال هرچه 

زودتر كارى در اين زمينه انجام دهد تا ديگر شــاهد 
تكرار اين اتفاقات نباشيم.

2 سال پيش هم هر كارى در اهواز كردند تا ما ببازيم
سرمربى پرســپوليس در واكنش به اين موضوع كه 
دو فصل پيش هم نمونه چنيــن اتفاقى را در اهواز 
شاهد بوده و به نظر مى آيد در اين مدت هيچ اقدامى 
براى جلوگيرى از اين اتفاقات در اهواز نشده است، 
عنوان كرد: بله دو فصل پيش هم هر كارى كردند تا 
ما در اهواز بازنده باشــيم و اين كار را روز پنجشنبه 
هم تكرار كردند. مى خواهم بگويم؛ فوتبال ورزشى 
اســت كه همه از انجام و تماشاى آن لذت مى برند. 
در واقع ورزشــى اســت براى ايجاد اتحاد بيشتر نه 
اينكه كارهايى شــود كه بين انسان ها تفرقه بياندازد. 
بازهم تأكيد مى كنم، اميدوارم فدراســيون براى حل 

اين مشكل پيش قدم شود.

رفتارهاى غيرورزشى را در هيچ جايى تأييد نمى كنم
برانكو در پاسخ به اين سؤال كه «اتفاقات حاشيه اى 
بازى اســتقالل - تراكتورســازى نشــان داد برخى 
رفتارهاى ناپســند در ورزشــگاه هاى ما عادت شده 
اســت. اين موضوع مى تواند در آينده براى فوتبال 
ايران بد باشــد؟»، اظهار داشت: من بازى استقالل - 
تراكتورسازى را نديدم كه بخواهم راجع به اتفاقات 
آن صحبت كنم، اما رفتارهاى غيرورزشــى را در هر 

جايى كه رخ دهد، تأييد نمى كنم.
 خوشحالم 2 دروازه بان خيلى خوب داريم

وى در واكنــش به اين موضوع كه نيمكت نشــينى 
رادوشــويچ براى او تصميم سختى بود، چرا كه اين 
دروازه بان در دو بازى نخســت پرسپوليس در ليگ 
عملكرد خوبى داشــت، تصريح كــرد: رادو خوب 
نه، عالى اســت. درست مثل بيرانوند. در واقع ما دو 

دروازه بان خيلى خوب داريم و اينكه در هر بازى از 
كدام يك از آنها استفاده كنم، تصميم سختى نيست، 
چرا كه هر يك به ميدان بروند، خيال ما راحت است.

مى خواهيم از بازى با الدحيل لذت ببريم
برانكو با اشــاره به حساســيت بازى تيمش مقابل 
الدحيل و اينكــه هواداران پرســپوليس نگران اين 
بازى هســتند، خاطرنشان كرد: از مِن مربى گرفته تا 
بازيكنان، مديريت باشگاه و همچنين هواداران همه 
نگران بازى با الدحيل هستيم و مى دانيم كه چه بازى 
سختى در انتظارمان اســت. الدحيل يكى از بهترين 
تيم هاى آسياســت و ما بايد از بازى با اين تيم لذت 
ببريــم. افتخار مى كنيم كــه هم اكنون در مرحله يك 
چهــارم نهايى ليگ قهرمانان آســيا حضور داريم و 
ســعى مى كنيم از حضورمان در اين مرحله و بازى 

مهمى كه در پيش داريم، لذت ببريم.

 هادى ســالم داور بين المللى بسكتبال 
همدان  اســتان  توابع  از  اســدآباد  اهــل 
روز جمعه به بازى هاى آســيايى 2018 
جاكارتا اندونزى اعزام شــد. رئيس هيات 
بســكتبال همدان با اعالم اين خبر گفت: 
ســالم براى نخســتين بار در بازى هاى 
ريحانى  كند.پرويز  مى  قضاوت  آســيايى 
اظهار داشت: اين داور بين المللى تاكنون 
در رقابــت هاى قهرمانى آســيا، مقدماتى 
جــام جهانى، تورنمنت هاى بين المللى و 
ليگ برتر كشــورمان قضاوت هاى بسيار 
خوبــى را انجام داده و برهمين اســاس 
در فهرســت داوران بازى هاى آســيايى 
اين  افزود:  گرفت.ريحانى  قــرار  جاكارتا 

داور اســدآبادى از جوانــان با اســتعداد 
شهرســتان اســدآباد و يكى از 12 داور 
بين المللى كشور اســت كه 6 سال پيش 
موفق به اخذ مدرك بين المللى در كشور 
امارات شد و تاكنون در چندين تورنمنت 
بين المللى قضاوت كرده و در بازى هاى 

ليگ برتر نيز بارها سوت زده است.
  آرزوى قضاوت در المپيك 2020
هادى ســالم داور بين المللى اســدآباد نيز 
قبل از اعزام به بازى هاى آســيايى جاكارتا 
عنوان كرد كه آرزويش قضاوت در المپيك 

2020 توكيو ژاپن است.
اين داور اهل شهرســتان اســدآباد افزود: 
بازى هاى آسيايى جاكارتا مقدمه اى براى 

حضور در المپيك 2020 مى تواند باشــد 
و تمــام تالش خود را براى انجام قضاوت 
هاى شايسته در اين دوره از بازى ها بكار 

مى گيرم.
وى خاطرنشــان كرد: مى خواهم نماينده 
شايسته اى براى ورزش كشور به خصوص 
استان همدان و شهرستان اسدآباد در بازى 

ها آسيايى باشم.
اين داور 36 ســاله در سال 2012 به جمع 
داوران بين المللى بســكتبال پيوســت و 
تاكنــون در رقابــت هــاى مقدماتى جام 
جهانى، قهرمانى آســيا و غرب آسيا و نيز 
ليگ برتر كشور قضاوت هاى موفقى داشته 

است.

داور بسكتبال اسدآبادى 
به بازى هاى آسيايى اعزام شد مديركل ورزش و جوانان همدان:

20 پروژه ورزشى دهه فجر امسال 
در همدان به بهره بردارى مى رسد

 مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان بااشــاره به پيگيرى هاى 
صورت گرفته براى جذب اعتبارات عمرانى گفت: دهه فجر امسال 20 
پروژه ورزشى در استان همدان به بهره بردارى خواهد رسيد.به گزارش 
مهر ، رسول منعم با اشــاره به وضعيت پروژه هاى نيمه تمام ورزشى 
استان همدان اظهار داشت: در حال حاضر 80 پروژه ورزشى نيمه تمام 

در استان همدان وجود دارد. 
وى بابيان اينكه پيگير جذب منابع براى به سرانجام رساندن پروژه هاى 
نيمه تمام هستيم، افزود: در همين راستا همزمان با ايام دهه فجر امسال 
20 پروژه ورزشــى در استان همدان تكميل شــده و به بهره بردارى 

مى رسد. 
مديركل ورزش و جوانان همدان با اشــاره به سهميه استان همدان در 
بازى هاى آســيايى 2018 جاكارتا گفت: ورزشــكاران همدانى براى 
نخستين بار در تاريخ بازى هاى آســيايى، موفق به كسب 18 سهميه 
شــده اند كه اين موفقيت از لحاظ آمارى يك ركورد ارزشــمند براى 

استان محسوب مى شود. 
منعم بابيان اينكه شــاهد رشــد 300 درصدى حضور ورزشكاران در 
اين عرصه نسبت به دوره گذشته در بازى هاى آسيايى هستيم، گفت: 
طرح حمايت مستمر از ورزشكاران داراى سهميه و نيز داراى شانس 
حضور در بازى هاى آسيايى از سال گذشته آغازشده و تا قبل از اعزام 

نيز ادامه مى يابد. 
ورزشــكاران،  بدرقه  مراســم  برگزارى  قصد  اينكه  بابيان  وى 
مربيان و داوران را با حضور مســئوالن داشــتيم، عنوان كرد: 
متاســفانه به دليل حضور اين افراد در اردوها شــرايط براى 

برگزارى برنامه مهيا نشــد. 
مديــركل ورزش و جوانان همدان عنوان كــرد: پاداش هايى كه براى 
كســب سهميه در نظر گرفته ايم به حساب ورزشكاران واريز خواهيم 
كرد. وى عنــوان كرد: پاداش 10 ميليون تومانــى براى مدال طال، 7 
ميليــون تومانى براى مدال نقره و 5 ميليــون تومانى براى مدال برنز 
پيش بينى شــده است. منعم با اشاره به شانس مدال آورى ورزشكاران 
همدانى گفت: پيش بينى 7 مدال شامل 2 مدال در پاراآسيايى و 5 مدال 
در بازى هاى آســيايى را داريم. وى يادآور شد: اميدواريم ورزشكاران 
همدانى با كسب مدال هاى رنگارنگ در اين مسابقات درخشش خوبى 

داشته باشند.

 اينكه در هفته سوم آن اتفاقات در بازى ما رخ مى دهد عجيب است

 از فدراسيون انتظار دارم اقدامى انجام دهد
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پيرها دوباره جوان مى شوند!
 محققان دانشــگاه اگزتر در انگليس موفق به شناسايى تركيبات 
منحصر به فردى شده اند كه با هدف گرفتن ميتوكندرياى موجود در 
سلول هاى قديمى بدن انسان مى توانند آنها را جوان كنند.به گزارش 
نيواطلس، با جوان ســازى اين سلول ها مى توان اميدوار بود كه افراد 
مســن بتوانند با جوان سازى سلول هاى حياتى خود جوان تر شده و 
ظاهر خود را مجددا به  شكل ايام جوانى درآورند.يكى از فرايندهاى 
مهم بيولوژيك كه موجب افزايش سن افراد مى شود، پيرى سلولى نام 
دارد. همزمان با افزايش سن افراد، سلول هاى انسان ها نيز فرسوده تر 
و ضعيف تر مى شوند و معناى اين امر آن است كه آنها ديگر قادر به 
تكثير خود نيســتند، هر چند سلول هاى پير از نظر متابوليك كماكان 

فعال خواهند ماند.

امواج الكترومغناطيس قمر مشترى 
ماهواره ها را از كار مى اندازد

 دانشــمندان متوجه شــده اند يكــى از قمرهاى مشــترى امواج 
الكترومغناطيسى منتشر مى كند كه يك ميليون بار قدرتمندتر از متوسط 
امواجى اســت كه اطراف سياره وجود دارد و مى تواند ماهواره ها را از 
كاربيندازد.به گزارش ديلى ميل، تحقيقى جديد نشان مى دهد بزرگترين 
قمر مشترى مقدار بى سابقه اى امواج الكترو مغناطيسى منتشر مى كند. 
اين قمر كه Ganymede نام گرفته امواج الكترومغناطيسى توليد مى 
كند كه يك ميليون بار قدرتمندتر از متوسط امواجى است كه در اطراف 
سياره مشترى وجود دارد. اين امواج در كل منظومه شمسى منتشر مى 
شود و نوعى نور مانند شفق قطبى ايجاد مى كنند. همچنين آنها الكترون 

هايى با انرژى باال و خطرناك منتشر مى كنند.

التهاب عصبى در بيماران آلزايمرى 
نشان داده شد

 محققان موفق شــدند با يك روش جديــد التهاب عصبى را در 
بيمارى آلزايمر نشان دهند كه اين فرصتى براى طراحى داروهايى براى 
درمان داروى الزايمر است.به گزارش پايگاه اطالع رسانى سلول هاى 
بنيادى، محققان بيمارســتان عمومى ماساچوست توانسته اند سيستم 
كشــتى را توليد كنند كه مى تواند التهاب عصبى موجود در بيمارى 

آلزايمر را نشان دهد.
التهاب عصبى يك پاسخ زيستى كليدى است كه منجر به مرگ سلول 
هــاى مغزى مى شــود. در طراحى اين سيســتم ميكروفلوئيديك از 
پتانسيل سلول هاى گليالى به عنوان حمايت كننده سلول هاى مغزى 
و به عنوان سلول هايى كه عملكرد ايمنى نيز دارند، استفاده شده است.

بهره گيرى از تفكر نخبگان شرط موفقيت 
سيستم مديريت شهرى است

 رئيــس بنياد نخبگان اســتان يــزد گفت: حل نيازهــاى فناورانه 
شهردارى، پيشرفت و تعالى شــهر و بهبود خدمات شهرى از جمله 
زمينه هايى اســت كه مى توان از ايده هاى نخبگان در آنها بهره برد.به 
گزارش بنياد ملى نخبگان، سيد مهدى كالنتر با اشاره به آمادگى بنياد 
ملى استان يزد و مجموعة نخبگان بومى براى همكارى با دستگاه هاى 
اجرايى و مديريتى اســتان، گفت: حل نيازهاى فناورانه شــهردارى، 
پيشرفت و تعالى شــهر و بهبود خدمات شهرى از جمله زمينه هايى 
اســت كه مى توان از ايده هاى نخبگانى در آنها بهره برد.وى ســپردن 
مديريت تحوالت كشور به دســت نخبگان دانشگاهى و حوزوى را 

يك اصل و مهمترين رسالت بنياد ملى نخبگان برشمرد.

حوزه زيست فناورى دريا توسعه مى يابد
 اولويت صندوق حمايت از سرمايه گذارى زيست فناورى ستاد توسعه 

زيست فناورى معاونت علمى توسعه حوزه زيست فناورى دريا است.
به گزارش معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، صندوق حمايت 
از سرمايه گذارى زيست فناورى ســتاد توسعه زيست فناورى معاونت 
علمى و فناورى رياست جمهورى با هدف تامين مالى طرح هاى مبتنى 
بر كسب و كارهاى نوآورانه، تجارى سازى طرح هاى نوآورانه، مشاركت 
در پروژه هاى حوزه زيست فناورى، رفع موانع و مشكالت پيش روى 
شركت ها در مسير تجارى سازى و توليد محصوالت زيستى و ارتقاى 
سطح كشور در اين حوزه ايجاد شده است.اين صندوق، توسعه زيست 
فناورى دريا كه يكى از حوزه هاى حياتى و اولويت دار در حوزه زيست 

فناورى است را در ليست حمايت هاى مالى خود قرار داده است.

2018 ■
همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018
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عروسي بانو «ُگشسب»  
 كتاب عروسي بانو «ُگشسب»  دختر رستم 2 نمايشنامه درباره زنان 

به نويسندگى اردشير صالح پور به رشته تحرير درآمده است.
ــاي  ــا موقعيت ه ــك زن ب ــه ي ــر اســاس زندگينام ــن نمايشــنامه ب اي
مختلــف نوشــته شــده اســت. بديــن شــكل كــه ايــن زن از ابتــكار و 
ــوده  ــاده اي برخــوردار ب ــاي خارق الع ــن موقعيت ه ــتعداد همچني اس
ــي و  ــات اجتماع ــود را از ناماليم ــته خ ــه توانس ــوري ك ــت، ط اس

اخالقــي برهانــد.
مجموعه كتاب بانو «گشســب» دختر رســتم مجموعه داستاني است 
كه توســط نشر «سايبان هنر» انتشــار يافته و خانم سوگند بابكي نيز 

ويراستاري اين كتاب را انجام داده است.
ايــن كتــاب بــر اســاس دغدغه هــاي هميشــگي تئاتــر ملــي، 
ــان در  ــي نصيري ــتاد عل ــت و اس ــده اس ــع آوري ش ــدان جم هنرمن
مقدمــه، تئاتــر را اينگونــه تشــريح مي كنــد كــه هنــر تئاتــر بــه  رود 
ــان  ــك و جوش ــمه هاي كوچ ــه از  چش ــد ك ــى مان ــاني م خروش
ــات، افســانه ها، ســبك و ســياق زندگــي  ــات، رواي ــگ، حكاي فرهن
ــه  ــر آيين ــه تئات ــرا ك ــرد؛ زي ــمه مي گي ــت سرچش ــوم و مل ــر ق ه
تمام نمــاي فرهنــگ و هنــر هــر كشــوري اســت و گويــاي نيازهــاي 
هــر جامعــه  خواهــد بــود. ولــي امــروزه بــه تئاتــر ملــي آنگونــه كــه 
بايــد پرداختــه نشــده اســت. ايــن در حالــي اســت كــه ديگــر هنرهــا 
مثــل شــعر، موســيقي و نقاشــي منزلــت خــود را تعالــي بخشــيده اند 
كــه شــايد دليــل ايــن كمرنگــي تئــار ملــي ايــن باشــد كــه زنجيــره 
اتصــال ايــن هنــر بــا دانــش مربــوط بــه آن از هــم گســيخته مانــده 
ــف  ــروز ضعي ــل ام ــه نس ــته ب ــر از گذش ــن هن ــال اي ــت و انتق اس

بــوده اســت.
اســتاد نصيريــان چگونگــي تئاتــر و نمايشــنامه در گذشــته را اينگونه 
بيــان مي كنــد كــه تئاتــر و نمايــش نامــه  برگرفتــه و حاصــل فكــر 
ــردم  ــن م ــه از ذه ــت، بلك ــوده اس ــمند نب ــراد انديش ــگان و اف نخب
عــوام كــه جــزو قشــر پاييــن و ضعيــف جامعــه بوده انــد تــراوش 
ــده  ــه و تراوي ــي برگرفت ــر در كشــورهاي غرب ــن هن ــي اي ــه  ول يافت
ــى  ــت. درحال ــوده اس ــرده ب ــراد تحصيلك ــمندان و اف ــر دانش فك
ــر توجــه  ــه تئات ــي ب ــزرگ غرب ــز فيلســوفان ب ــان دوران ني ــه هم ك
داشــته اند ولــى در ايــران دانشــمنداني مثــل حافــظ، ســعدي، 
ــى  ــد ول ــان نداده ان ــر نش ــر تئات ــن هن ــه اي ــل ب ــي و... تماي فردوس
ــه  ــي ب ــد ول ــان بوده ان ــي جه ــاهكارهاي ادب ــزو ش ــود ج ــان خ اين

ــد. ــا نداده ان ــر به ــش و تعات نماي
ناگفتــه نمانــد ايــن هنــر در ايــران پــس از دوره مشــروطه و 
ــنفكران  ــزرگان و روش ــان، ب ــه عالم ــورد توج ــد م ــوالت جدي تح
قــرار گرفتــه اســت و در دوره پهلــوي اول نــگاه ظريــف بــه تئاتــر 
ــود و  ــيس ش ــران تأس ــگي در اي ــتان و هنرپيش ــده هنرس ــث ش باع
در ادامــه ايــن حركــت فرهنگــي، هنرمنــدان ايــن عرصــه بــه ذكــر 
ــنامه هاي  ــاهان در نايش ــته پادش ــكوه گذش ــي و ش ــات تاريخ فتوح

خــود پرداخته انــد.
ــته  ــويي داش ــي همس ــي ايران ــر مل ــا تئات ــندگان ب ــن نويس و كار اي
اســت. ولــي بيشــتر در قالــب حســرت و بيان گذشــته و تاريــخ بوده 
ــاي  ــد نمايش ه ــه از قوائ ــته و ن ــروز را داش ــه شــكل ام اســت و ن
ــه  ــه صــورت عاميان ــاس ب ــن اس ــر همي ــه ب ــره مي گرفت ــي به ايران
طراحــى مــى شــده اســت . ولــي هــر چــه بــوده رويكــرد بــه تئاتــر 

ــا ويژگي هــاي خــود كامــل كــرده اســت. ملــي را ب
ــو «گشســب»  ــدآورده عــروس بان ــام پدي ــوان  ن ــا عن ايــن كتــاب ب
دختــر رســتم مي باشــد و بــه نويســندگي اردشــير صالح پــور 
ــه.  ــا نشــر ســايبان انتشــار يافت ــان ب ــي نصيري ــه عل ــن مقدم همچني
ــته  ــده داش ــه عه ــك؟؟ ب ــوگند باب ــه س ــن مجموع ــتاري اي ويراس
ــوده كــه ايــن كتــاب در مرحلــه  اســت. نوبــت چــاپ اول 1396 ب

ــده اســت. ــر ش ــزار نســخه منتش اول ه

 هنرمنـــد همدانـــى در هفتميـــن جشـــنواره 
منطقـــه اى اتودهـــاى نمايشـــى رتبـــه اول 

ــرد.  ــود كـ ــرى را از آن خـ بازيگـ
ـــاى  ـــه اى «اتوده ـــنواره منطق ـــن دوره جش هفدهمي
ـــيم  ـــص، نس ـــا متخص ـــا داورى  فريب ـــى» ب نمايش
ادبـــى و وحيـــد لـــك بـــه ميزبانـــى شهرســـتان 
ـــش  ـــد و در بخ ـــزار ش ـــتان برگ ـــتان لرس ـــا اس ازن
ـــرى  ـــس بازيگ ـــه اول و تندي ـــرد؛ رتب ـــرى م بازيگ
ـــينى  ـــرداد كاووسى حس ـــيد مه ـــه س ـــنواره ب جش

ـــيد.   ـــى رس ـــد  همدان هنرمن
ــى از  ــور هنرمندانـ ــا حضـ ــنواره بـ ــن جشـ ايـ
ـــالم  ـــدان، اي ـــاه، هم ـــتان، كرمانش ـــتان هاى لرس اس
ـــزار  ـــتان برگ ـــتان لرس ـــى اس ـــه ميزبان ـــزى ب و مرك
ـــان  ـــود پاي ـــه كار خ ـــا ب ـــى برترين ه ـــا معرف و ب
ــردازى؛  ــده پـ ــاى طراحـــى و ايـ داد.در بخش هـ
ـــى  ـــرگ» مصطف ـــازى م ـــرح «ب ـــه ط ـــه ســـوم ب رتب
ـــوى  ـــرح «آنس ـــه ط ـــه دوم ب ـــا، رتب ـــارى از ازن س
آيينـــه» مســـلم صالحـــى از الشـــتر و رتبـــه اول 
ـــى از  ـــا طالب ـــه اى» رض ـــى شيش ـــرح «زندگ ـــه ط ب

ــيد. ــاد رسـ خرم آبـ
 در بخـــش بازيگـــرى مـــرد هـــم عـــالوه بـــر 
ــام  ــه مقـ ــينى كـ ــى حسـ ــيدمهرداد كاووسـ سـ
ـــه خـــود اختصـــاص  ـــن قســـمت را ب نخســـت اي
داد، رتبـــه ســـوم بـــه حميـــد اميـــرى از ازنـــا 
و رتبـــه دوم بـــه  اميـــد عباســـى از اراك و در 
بخـــش بازيگـــرى زن نيـــز رتبـــه ســـوم بـــه 
ــين پور از  ــميرا حسـ ــه سـ ــترك بـ ــور مشـ طـ
ـــه دوم  ـــاد، رتب ـــى از خرم آب ـــا بهرام دورود و مهس
بـــه نگيـــن نعمت اللهـــى از اليگـــودرز و رتبـــه 
اول هـــم بـــه مبينـــا محمـــدى از ازنـــا رســـيد. 
ـــده  ـــال ش ـــرح ارس ـــه 125 ط ـــت ك ـــى اس گفتن
بـــه دبيرخانـــه جشـــنواره منطقـــه اى اتودهـــاى 
ــاه،  ــتان، كرمانشـ ــتان هاى لرسـ ــى از اسـ نمايشـ
همـــدان، ايـــالم و مركـــزى 12 طـــرح توســـط 
هيـــأت بازخـــوان بـــه عنـــوان طرح هـــاى 
راه يافتـــه بـــه مرحلـــه پايانـــى ايـــن جشـــنواره 
ـــى از  ـــعيد باغبان ـــر س ـــه «دالر» اث ـــد ك ـــى ش معرف

ـــود. ـــار ب ـــن آث ـــه اي ـــز از جمل ـــدان ني هم

ــنبه  24 ــر چهارشـ ــلطانى فـ ــد سـ  محمـ
ـــرد.  ـــد ك ـــفر خواه ـــدان س ـــه هم ـــاه ب مردادم
مديـــر كل اداره ارشـــاد اســـتان همـــدان بـــا 

اعـــالم ايـــن خبـــر گفـــت:
عليرضـــا درويـــش نـــژاد، مديـــر كل اداره 

ــت  ــت: نشسـ ــدان گفـ ــتان همـ ــاد اسـ ارشـ
ـــم  ـــتان از مه ـــانه اس ـــى رس ـــا اهال ـــى ب عموم
ـــه  ـــر ب ـــاون وزي ـــفر مع ـــاى س ـــن برنامه ه تري

همـــدان اســـت.
بـــه گـــزارش روابـــط  عمومـــى اداره ارشـــاد 
اســـتان همـــدان، درويـــش نـــژاد، بازديـــد از 
ـــده  ـــا نماين ـــدار ب ـــدان، دي ـــى هم ـــز چاپ مراك
ـــا اســـتاندار  ـــه در اســـتان و نشســـت ب ـــى فقي ول
ــوط  ــكالت مربـ ــائل و مشـ ــى مسـ و بررسـ
ــانه ها را از ديگـــر  حـــوزه مطبوعـــات و رسـ
ــوان  ــر عنـ ــلطانى فـ ــفر سـ ــاى سـ برنامه هـ

ـــرد. ك
ـــاى  ـــه برنامه ه ـــا ب ـــر م ـــه اگ ـــان اينك ـــا بي وى ب
ـــاز  ـــا محوريـــت بســـيج ني ـــرى ب فرهنگـــى و هن

ـــدار  ـــتار توســـعه پاي ـــر خواس ـــم گفـــت: اگ داري
هســـتيم بايـــد بـــا ديـــد علمـــى بـــه بســـيج 

ـــم. ـــگاه كني ن
ـــى از  ـــه يك ـــر اينك ـــد ب ـــا تأكي ـــژاد ب ـــش ن دروي
ــاد  ــاى كالن وزارت فرهنـــگ و ارشـ برنامه هـ
ـــن  ـــزارى چهلمي ـــا ســـال 1400، برگ اســـالمى ت
ـــت؛  ـــالمى اس ـــالب اس ـــروزى انق ـــالگرد پي س
ـــاير  ـــا س ـــالمى ب ـــالب اس ـــاوت انق ـــت: تف گف
ــا  ــالب مـ ــه انقـ ــود كـ ــن بـ ــا ايـ انقالب هـ

ـــت.  ـــر داش ـــى در ب ـــى و فرهنگ ـــى علم مبان
وى ادامـــه داد: مســـأله مـــردم ايـــران بـــراى 
فيزيكـــى  مســـائل  اســـالمى،  انقـــالب 
ــا  ــه بـ ــود كـ ــمندى بـ ــى ارزشـ ــود؛ مبانـ نبـ
ـــى  ـــردم معرف ـــه م ـــام (ره) ب ـــاى ام راهنمايى ه

ـــاد  ـــا انتق ـــيد.وى ب ـــرانجام رس ـــه س ـــده و ب ش
از اينكـــه عـــادت كرده ايـــم زمانـــى كـــه 
مفاخـــر از دنيـــا رفتنـــد آنهـــا را بـــه جامعـــه 
معرفـــى كنيـــم؛ خاطرنشـــان كـــرد: يكـــى از 
برنامه هـــاى قابـــل توجـــه اداره كل فرهنـــگ 
ـــزارى  ـــدان برگ ـــتان هم ـــالمى اس ـــاد اس و ارش
مراســـم نكوداشـــت بـــراى مرحـــوم دكتـــر 
ـــى  ـــژاد يك ـــش ن ـــدى بود.دروي ـــت اهللا احم آي
از اولويت هـــاى ايـــن اداره كل را نكوداشـــت 
ـــت  ـــراى نكوداش ـــت: ب ـــمرد و گف ـــر برش مفاخ
ســـردار حســـام هـــم بايـــد برنامـــه ريـــزى 
ـــطوره هاى  ـــى اس ـــيم؛ معرف ـــته باش ـــل داش كام
ـــالب را  ـــمند انق ـــى ارزش ـــت مبان ـــى، تقوي مل

بـــه همـــراه خواهـــد داشـــت.

يك همدانى برتر جشنواره 
اتودهاى نمايشى غرب كشور شد

22مرداد؛ آخرين مهلت ارسال آثار 
به جشنواره فيلم «مقاومت» 

 آخرين مهلت ارسال آثار به پانزدهمين جشنواره 
بين المللى فيلم «مقاومت» 22 مرداد اعالم شــد. به 
گزارش ايكنا ، در ساختار مسابقات جشنواره امسال 
به منظور كشــف و حمايت از اســتعدادهاى جوان 
بخش «روايت نو» مربوط به داورى آثار فيلمسازان 
اول ايجاد شــده است كه به برترين فيلم اين بخش، 
لوح تقدير، جايزه نقدى و نشــان شهيد آوينى اهدا 

خواهد شد.
همچنين شوراى برگزارى اين جشنواره، بخش ويژه 
«جلوه گاه نور» جشنواره را به مسابقه آثار سينمايى، 
كوتاه و مستند با موضوع و محوريت درباره «انقالب 
و تاريــخ انقالب اســالمى» با هــدف بازروايى و 
بازنمايى تاريخ انقالب و توجه ويژه تر به محصوالت 
ســينمايى كه در راســتاى ثبت و روايت انقالب و 
مضامين و مفاهيم مرتبط با آن از قبيل نقش انقالب 
اســالمى و دفاع مقدس در احياى «هويت ايرانى- 

اسالمى» ساخته شده اند، اختصاص داده است.
پانزدهمين جشنواره بين المللى فيلم «مقاومت» امسال 
با تغييــر زمان از مهرماه به دهــه اول آذر (همزمان 
با هفته گراميداشــت بســيج) و در آستانه چهلمين 
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى با حضور سينماگران 
داخلى و خارجــى در بخش هاى اصلى «مســابقه 
ســينماى ايران» و «مسابقه سينماى بين الملل» شامل 
فيلم هاى سينمايى، فيلم هاى كوتاه داستانى، فيلم هاى 
مســتند، بخش جلوه گاه نور، بخــش روايت نو و 
مسابقه سينماى بين الملل شامل فيلم هاى سينمايى و 
كوتاه و مستند، جايزه عماد مغنيه و بخش هاى جنبى 

برگزار مى شود.
اين جشنواره به همت بنياد فرهنگى روايت و انجمن 
سينماى انقالب و دفاع مقدس با همكارى سازمان ها 
و نهادهاى مختلف فرهنگى و ســينمايى كشور و به 

دبيرى محمد خزاعى برگزار مى شود.

رونمايى از كتاب 
«چرخش تصوير» در همدان 

 اوليــن اكــران كشــورى فيلم جديد مســعود 
جعفرى جوزانى در ماليــر در 30 مرداد و رونمايى 
از كتاب «چرخش تصوير» بــا محوريت زندگى و 
فعاليت هاى استاد مســعود جعفرى جوزانى از ديگر 
برنامه هاى اين روز است. مدير اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمى شهرســتان مالير با عنوان اين خبر  گفت : 
همزمان با دهه واليت و امامت، جشن بزرگ 3 هزار 

نفرى در مالير برگزار مى شود.
 غالمرضا جمالى زاده، اظهار كرد: اين جشن در قالب 
برنامه هاى مختلف همچون، اجراى موسيقى،شعبده 
بازى و ... با حضور هنرمندان ســينما و تلويزيون، 
در اول شهريور ماه در سالن الغدير شهرستان مالير 

برگزار خواهد شد.
جمالــى زاده اضافه كرد: مســعود جعفرى جوزانى 
يكى از مفاخر مالير اســت كه نــام و آوازه وى از 
مرزهاى كشور فراتر رفته است، به همين منظور 30 
مرداد ماه آيين بزرگداشت اين هنرمند عرصه فيلم و 

سينما در مالير برگزار مى شود.
مدير اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى مالير ادامه داد: 
اولين اكران كشــورى فيلم جديد مســعود جعفرى 
جوزانــى در مالير در 30 مرداد و رونمايى از كتاب 
«چرخش تصوير» با محوريت زندگى و فعاليت هاى 
استاد مسعود جعفرى جوزانى از ديگر برنامه هاى اين 

روز است.

معاون مطبوعاتى وزير ارشاد 
به همدان مى آيد 

برگزارى دهمين كارگاه 
«تجربه هاى شخصى در نوشتن 

رمان» در حوزه هنرى همدان 
 دهمين كارگاه تجربه هاى شــخصى در نوشتن 
رمان و بيســت و پنجمين نشســت روى ميز منتقد 
با نقد اثرى از يك نويسنده  مشهدى برگزار خواهد 
شد.   به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان 
همدان، در اين نشســت مجموعه داســتان «افتاده 
بوديــم در گردنه  حيران» اثر حســين لعل بذرى با 
حضور نويسنده  اثر و اعضاى خانه  رمان اين حوزه 
برگزار مى شود. اين نشست روز دوشنبه 22 مردادماه 
از ساعت 16 در سالن اجتماعات حوزه هنرى استان 

همدان برگزار خواهد شد.
حســين لعل بذرى برگزيده  ســه دوره جايزه ادبى 
يوســف است و داســتان هاى نخســتين مجموعه  
مكتــوب وى، جهانى ملموس و آدم هايى زنده را با 
خوانندگانش به اشتراك مى گذارد. نويسنده در اين 
مجموعه با بهره گرفتــن از فرهنگ ها و گويش هاى 
مختلف، فضايى متنوع ايجاد مى كند و از يكنواختى 
و سكونى كه گريبانگير بخش عمده اى از فضاهاى 

داستانى اخير است، دور مى شود.
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