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فاضله شهری که همه شهروندانش 
نمونه اند

مهدی ناصرنژاد  «

 انتخاب و معرفی شهروند نمونه همدانی توسط نهادهای وابسته 
به شــهرداری، هر شــهروند با ذوق و مســئولیت پذیر شهرمان را 

عالقه مند ساخته و امیدوار کرده است.
شــهروندان نمونه همدانی در نخســتین روز شهریورماه به مناسبت 
»روز همدان« در مراسم باشکوهی معرفی خواهند شد، اما چگونه؟!

واقعیت این اســت که وقتی کســی قصد مســافرت با یک وسیله 
عمومی دارد و ســوار اتوبوس می شــود، اگر جایی برایش باشد و 
تعداد مسافران به اندازه گنجایش اتوبوس باشد، راحت روی صندلی 
شــماره دار و مخصوص به خود می نشــیند و تــا مقصد منظره های 
پیرامون خود را نگاه می کند. بدیهی است چنانچه اتوبوس و صندلی 
به اندازه مســافران نباشد و ازدحام شــود، همه با هم سر صندلی و 
جای مناسب به جر و بحث و مجادله خواهند پرداخت و قطعًا چنین 
مســافرتی سرانجام خوش نخواهد داشــت و مشتی مسافر خسته و 

عاصی بر جای خواهد ماند!
یک شهر خوب و راحت و منظم نیز حکایت همان اتوبوس را دارد 
و مردم شــهر هم با هر تفکر و طبقه اجتماعی مســافر این اتوبوس  
هستند و می خواهند به مقصد برسند، با این تفاوت که هدایتگر این 
اتوبوس بزرگ اجتماعی در این معنا فقط شــهرداری نیست و تمام 
ارگان های فرهنگی و اقتصادی و امنیتی مســئول این اتوبوس و این 
جاده طوالنی هستند و الزمه کاری درست و فراگیر و هماهنگ این 
است که صاحب منصبان شهر )شما بخوانید اتوبوس( با اندیشه های 
ســازنده و چشمانی باز و احساس مسئولیت کارآمد، خوب بگردند 
و همدیگر را پیدا کنند و جزئیات وظیفه خویش در قبال اتوبوس را 
بدون هیچ کم و کاست مشــخص نمایند، تا حرکتی روان با ریتمی 
هماهنگ و موزون از اتوبوس مشــاهده شــود. نکته بسیار کارساز 
و موثر در این مســئولیت جمعی این اســت که هیچ عنصر کارآمد، 
دانسته یا ندانسته از خود ســلب مسئولیت نکند، توپ مشکالت و 
موانــع را به زمین دیگری نیاندازد و تحت تأثیر دیدگاه های جناحی 

خود قرار نگیرد!
حال کــه به دیدگاه های جناحی نزد آقایان شــوفر پشــت رل این 
اتوبوس جمعی و جامعه شهری اشاره شد، باید بگوییم، کار جناحی 
کردن هم چندان کار بدی نیســت به شــرط اینکه هر گونه رقابت 
بین جناح های شــناخته شده و پنهان کار در یک جامعه واحد، برای 
خدمت واقعی و توانمند به مردم باشــد، نه اینکه رقابت های گذشته 
و در پیش رو، صرفًا جهت قدرت نمایی و رسیدن به قدرت در پشت 
میز ریاســت و مدیریت بوده و منجر به وجود آمدن هزاران کالف 
سردرگم در شاکله اجتماعی بگردد! جای تأسف دارد، در جامعه ای 
که همه شــهروندانش مدعی نمونه بودن هســتند، سر هر موضوع 

کوچکی با هم به ستیزه و پرخاشگری برمی خیزند.
 امروز صبح )شــنبه 22 تیرماه( پشت چراغ قرمز خروجی خیابان 
میرزاده عشقی در مدخل میدان شــریعتی دو راننده بسیار محترم 
ســر موضوع نامعلومی با هم بحث و جدل داشــتند. یکی از این 
راننده ها که آقای میانســالی به نظر می رســید و سر و وضع نسبتًا 
خوبی هم داشــت پیاده شــده و با حالتی غضبناک راننده جلویی 
خود را بــا الفاظی تند مورد خطاب قرار مــی داد و مرتب تکرار 
می کرد که آقا )مردم دیگه اعصاب درســت و حســابی ندارند!!!( 
و هر کس هم که چنین دیالوگی را می شــنید، دچار توهم می شد، 
که چه فاجعه ای پیش آمده و چرا مردم دیگر اعصاب درســت و 

ندارند؟!  حسابی 
حال واقعًا در چنین اوضاع و احوالی که به ظن آن شــهروند گرامی، 
)مردم دیگه اعصاب درســت و حســابی ندارند(، چــه باید کرد تا 
شــهروند نمونه شد و چه مشکالت و نقصان هایی را نباید دید و به 
آن اهمیت نداد تا در کمال خونسردی و احساس راحتی و امن، منشأ 
هزاران خدمت و رفتار نوع دوستانه شد؟ آنچنان که هر کسی الگویی 

واقعی از یک شهروند نمونه باشد!!

1- با فرمانداران اســتان برای برگزاری انتخابات اتمام حجت شــده 
است. این اتمام حجت در همایش سراسری فرمانداران انجام گرفته تا 

فرمانداران با تمام قوا انتخابات را برگزار کنند. 
گفتنی است با این اتمام حجت، انتظار می رود در انتصاب پست های 
سیاسی فرمانداری ها به خصوص معاونت های سیاسی و بخشداری 

ها تسریع شود.
2- هنوز از تور رســانه ای و عمومی راه و شهرســازی استان خبری 
نیســت. گویا برگزاری این تور رسانه ای و عمومی خواسته استاندار 
برای اطالع مردم از فعالیت های راه ســازی در اســتان بوده اســت. 
گفتنی است انتظار از مدیران در سیستم اداری این است که دستورات 
استاندار به عنوان مدیر ارشد استان، شامل مرور زمان نشده و در بازه 

زمانی مناسب اجرایی شود.
۳- رهاورد سفر معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی به استان رسیده 
اســت. گویا اعتبارات خوبی از محل این سفر و به دلیل بازدید های  
هیأت اعزامی از سازمان به استان، تخصیص یافته است. گفتنی است 
سفرهای کاربردی و تخصصی معاونان سازمان ها و وزرا که بار تبلیغی 
آن برای نمایندگان کمتر اســت، آورده بیشــتری برای استان داشته و 

تداوم آن ها نیاز توسعه استان است.

انجام 12 ماموریت غرق شدگی در همدان
 مدیــر روابط عمومــی اورژانــس پیش بیمارســتانی همــدان از 
ــدان  ــس 115 هم ــت غرق شــدگی توســط اورژان انجــام 12 ماموری
ــداد  ــاعت ۳ بام ــروز س ــفانه ام ــت: متاس ــر داد و گف ــال خب در امس
دامــاد جوانــی در یکــی از اســتخرهای اللجیــن غــرق شــد و 

ــد. ــه مان ــای او بی نتیج ــرای احی ــا ب تالش ه
عبــاس اولیا ســمیع در گفت وگــو بــا فــارس، گفــت: امســال 
ــداد  ــا تع ــطح آب ه ــدن س ــاال آم ــا و ب ــش بارش ه ــل افزای ــه دلی ب

ــت. ــوده اس ــاال ب ــته ب ــال گذش ــه س ــبت ب ــدگی نس غرق ش
وی بــا بیــان ایــن کــه ســال گذشــته هشــت مــورد غرق شــدگی در 
آمــار اورژانــس 115 همــدان ثبــت شــد، بیــان کــرد: ممکــن اســت 
ــالع  ــس 115 اط ــه اورژان ــتان ب ــدگی ها در اس ــواردی از غرق ش م

داده نشــود و آمــار دقیــق را ســازمان پزشــکی قانونــی دارد.
ــدان،  ــتان هم ــتانی اس ــس پیش بیمارس ــی اورژان ــر روابط عموم مدی
گفــت: متاســفانه امــروز ســاعت ۳ بامــداد دامــاد جوانــی در شــب 
عروســی خــود در یکــی از اســتخرهای شــهر اللجیــن غــرق شــد و 

ــد. ــه مان ــای او بی نتیج ــرای احی ــا ب تالش ه
ــه  ــوردی از غرق شــدگی ب ــزارش م ــس از گ ــان اینکــه پ ــا بی وی ب
ــه  ــس ب ــک دســتگاه آمبوالن ــز فوریت هــای پیش بیمارســتانی ی مرک
محــل اعــزام شــد، گفــت: متاســفانه فــرد پیــش از رســیدن عوامــل 
ــرگ  ــادی از م ــدت زی ــون م ــود و چ ــه ب ــان باخت ــس ج اورژان

ــد. ــه مان ــا بی نتیج ــرای احی ــه ب ــای اولی ــت، اقدام ه می گذش

کشف خودروهای لوکس خارجی 
از یک خانه روستایی

 پنــج دســتگاه خــودروی لوکــس خارجــی بــه ارزش تقریبــی 25 
میلیــارد ریــال از یــک خانــه روســتایی در شهرســتان مالیــر کشــف 

و ضبــط شــد.
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن راســتا مأمــوران دایــره مبــارزه بــا جرائم 
ــل  ــگاه و مح ــر از مخفی ــتان مالی ــی شهرس ــس آگاه ــادی پلی اقتص
نگهــداری چنــد دســتگاه خــودروی لوکــس خارجــی مطلــع شــدند.

ــر  ــک روســتا خــارج از محــدوده شــهر مالی ــا در ی ــن خودروه ای
ــی از محــل  ــا هماهنگــی مرجــع قضای ــه ب ــداری می شــدند ک نگه

ــه عمــل آمــده و پنــج دســتگاه خــودرو توقیــف شــد. ــد ب بازدی

ایجاد 2۵ کیلومتر کمربند سبز حفاظتی 
در همدان

ــی  ــن اراض ــرز بی ــی در م ــد حفاظت ــر کمربن ــال 25 کیلومت  امس
منابع طبیعــی و اراضــی مردمــی در اســتان همــدان ایجــاد مــی شــود.

معــاون حفاظــت و امــور اراضــی اداره کل منابع طبیعــی اســتان 
ــد  ــاد کمربن ــرح ایج ــت: ط ــا گف ــا ایرن ــو ب ــدان در گفت وگ هم
حفاظتــی یکــی از برنامه هــا و اولویت هــای اساســی ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور اســت کــه بــا هــدف حفــظ 

و حراســت از عرصه هــای طبیعــی اجــرا می شــود.
ــا ســال های گذشــته کمربنــد حفاظتــی  ــه گفتــه رضــا الونــدی، ت ب
ــال و قطعــات فیزیکــی اجــرا  ــا ایجــاد کان ــه صــورت فیزیکــی ب ب
ــا کاشــت  ــوار ســبز، ب ــه صــورت ن می شــد امــا از ســال گذشــته ب

ــود. ــاد می ش ــادی ایج ــت اقتص ــا قابلی ــای ب ــا گونه ه ــال ب نه
وی ادامــه داد: گونه هــای گیاهــی کــه در کمربنــد حفاظتــی کشــت 
ــی،  ــای صنعت ــه و گونه ه ــر منطق ــم ه ــا اقلی ــازگار ب ــود، س می ش

دارویــی، خوراکــی و مثمــر اقتصــادی هســتند.
ــت:  ــدان گف ــی هم ــی منابع طبیع ــور اراض ــت و ام ــاون حفاظ مع
طــرح احــداث کمربنــد حفاظتــی مانــع توســعه اراضــی کشــاورزی 
ــع  ــی و مناب ــه ســمت عرصه هــای مل و باغــی اشــخاص حقیقــی ب

ــود. ــی می ش طبیع
ــر  ــرح در 25 کیلومت ــن ط ــته ای ــال گذش ــرد: س ــان ک ــدی بی الون
ــز  ــال نی ــد و امس ــرا ش ــی اج ــی و منابع طبیع ــای مل از عرصه ه
ــی  ــتور کار منابع طبیع ــر در دس ــاحت 25 کیلومت ــن کار در مس ای

ــرار دارد. ق

اصالح ۵0 درصد شبکه فرسوده آبرسانی 
روستاهای همدان

 مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرســتان همدان از تعویض 50 درصد شبکه 
فرسوده آبرسانی در سطح روســتاهای تابعه این شهرستان در سال های گذشته خبر داد 
و گفت: اصالح شــبکه فرسوده آبرســانی به منظور مدیریت مصرف همچنان در دستور 

کار است.
کمال حسنی اظهار کرد: در سه ماهه سال 98 خط پمپاژ و فنس کشی چاه روستای حیران 
به بهره برداری رســید و اجرای شــبکه داخلی و ساخت مخزن روســتای باغچه نیز در 

بازه زمانی مذکور تکمیل شــد.وی از ساکنان روستای باغچه درخواست کرد: با توجه به 
مجموعه اقدامات انجام شده در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر نسبت به خرید انشعاب 

آب شرب هرچه سریع تر اقدام کنند.
حسنی در ادامه با بیان این که در بازه زمانی سه ماهه اصالح، بازسازی و الیروبی قنوات 
روســتای تفریجان نیز عملیاتی شــد، عنوان کرد: همچنین اجرای خــط برق، تجهیز و 

راه اندازی چاه آب شرب روستای نهران نیز در این مدت امکان پذیر شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان، وی با اشاره به اینکه در 
این مدت اصالح و بازسازی مجتمع سنگستان نیز عملیاتی شده است، بیان کرد: ساخت 

مخزن 500 مترمکعبی روستای ورفجین نیز در حال انجام است.

مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان همدان با اشاره به اجرای شبکه جمع آوری 
فاضالب محور گردشگری امام زاده محسن)ع(، افزود: در حال حاضر 1600 متر از خطوط 

انتقال اجرایی شده که این رقم معادل 50 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه است. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر بخشی از کار با معارض مواجه شده است، 
گفــت: ادامه روند اجرایی نیازمند اخذ مجوزهای الزم اســت که در صورت اخذ مجوز 
انتظار می رود تا اوایل پاییز ســال جاری فاز نخست این پروژه نیز وارد مدار بهره برداری 

شود.
حسنی یادآور شد: با بهره برداری از پروژه "شبکه جمع آوری فاضالب محور گردشگری 
امام زاده محسن)ع(" 4 روستای مسیر از شبکه جمع آوری فاضالب برخوردار خواهند شد.

 سیاســت کلی انتخابات مــورد تایید مقام 
معظم رهبری بر روی زمین مانده و خواســته 
ایشان از قوا برآورده نشده به طوریکه در سال 
95 سیاست های انتخابات ابالغ و قانون های 
مورد نیاز را اعالم کردند اما پس از گذشت سه 

سال هنوز انجام نشده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان 
همدان گفت: شورای نگهبان نبض نظام است، 
چرا که بر اســاس آیین اسالم و قانون اساسی 
در اول انقالب نوشته شــده، تضمین نظام و 
جمهوریت با شورای نگهبان است و در قانون 
اساسی حدود 10 کار ویژه یا اختیار به شورای 
نگهبان اختصاص داده شــده که اسالمی بودن 

جمهوری اسالمی را تضمین می کند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم جالل مرادی 
در ســخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
شهر همدان، عنوان کرد: مطلب مهم این است 
که نظامی را برپا کرده ایم که منشــاء دین دارد 
و باعث شده 40 ســال مردم کشور استقامت 
داشته باشد و این یعنی ایجاد یک تمدن نوین 

و مردم جهان را به این امر سوق می دهد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان 
معاون رئیس جمهور ســابق  افــزود:  همدان 
آمریکا اعتراف کرد که هرکاری می توانســتیم 
علیه جمهوری اسالمی انجام دادیم، اگر کاری 
انجام نشــده یعنی نمی توانیــم و از عهده آن 

برنیامدیم.
مرادی بیان کرد: شــورای نگهبــان در بحث 
اسالمی باید شرع مقدس را در نظر داشته باشد 
و اســالمیت کشور حفظ شــود. در دشمنی، 
دشمن قطعا شکی نیست و از همین  راه دنبال 
اســتهاله نظام و نفوذ اســت اما قانون اساسی 
تضمین کرده که با نظارت شــورای نگهبان از 

این نفوذ جلوگیری کند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان 
همدان اظهار کرد: دشــمن ایــن امر را دنبال 
می کند که از طرق مختلف به کسانی رای دهیم 
که به ســمتی حرکت کنند که خواسته دشمن 
پیش رود و نه امام راحل و شــهدا و خواسته 

آنان برآورده شود.
مرادی افزود: امروز کســانی به نفوذ در داخل 
کشــور دل بســتند تا بتوانند از این گردنه ها 
عبور کنند و اســتهاله نظــام را انجام دهند اما 
شــورای نگهبان به وسیله قوانین اساسی و به 
تعبیر امام راحل باید جلوی ورود نامحرمان و 

ناخالصی ها را به نظام بگیرد.
وی با بیان اینکه در انتخابات گذشته در روند 
انتخابــات دخالت   زیادی داشــتیم، گفت: در 
انتخابات گذشته بیش از 50 درصد استانداران 
و فرمانداران به دادگاه فراخوانده شدند بنابراین 

در امر انتخابات بصیرت مردم الزم است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان 
با بیان اینکه سیاست کلی انتخابات مورد تایید 
مقام معظم رهبری بر روی زمین مانده است، 

اظهار کرد: متاسفانه خواسته مقام  معظم رهبری 
از قوا برآورده نشده است به طوریکه در سال 
95 سیاست های انتخابات ابالغ شده و رهبری 
قانون هــای مورد نیاز را اعالم کردند و دو قوه 
مجریه و مقننه رســالت طــرح و الیحه را به 

عهده دارند اما انجام نشده است.
مرادی اضافه کرد: از ما به عنوان ناظر شورای 
نگهبان سوال می شــود که چرا چنین افرادی 
تعیین صالحیت می شــوند، چرا در انتخابات 
پول هــای کثیف وارد می شــود و تخلف ها 
صورت می گیرد؟ پاسخ همه این سواالت در 
قانون اســت، رهبری قانون را تعیین کرده اند، 
در همین سیاســت های ابالغــی مقام معظم 
رهبــری تاکید بر شفاف ســازی منابع مالی و 
هزینه های انتخاباتــی داوطلبان و ممنوعیت 
هرگونه تخریب، تطمیــع و وعده های خارج 
از اختیارات قانونی را داشته اند چرا که همین 
مسائل است که انتخابات را به جایی می رساند 

که مردم از ما گله  کنند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان 
اذعان کرد: گله مــا از نهاد هایی مانند مجلس 

اســت که چرا پس از گذشــت ســه سال از 
ابالغ این قانون توســط رهبــر معظم انقالب 
هنوز انجام نشــده و چــرا دولت الیحه آن را 
تقدیم نکرده اســت. مرادی اظهــار کرد: در 
راستای همین سیاست ابالغی شرایط عمومی 
و اقتصادی و جســمی و حتــی دارایی های 
داوطلبــان در چهارچوب قانون اساســی نیز 
مورد بررســی قرار می گیرد و این قانون باید 
تعیین شــود تا شایستگی های الزم برای نامزد 
در مســئولیت های مربوط مشخص شود و در 
این  باره شورای نگهبان آمادگی خود را اعالم 

کرده اما روی زمین مانده است.
جانبه جریان  همــه  لزوم حمایت   

های سیاسی از شورای نگهبان
امام جمعه همدان گفت: شــورای نگهبان از 
ارکان اصلی کشور و دیده بان تیزبین نظام است 
و همــه فعاالن و جریان های سیاســی به این 
نکته توجه داشــته باشند که از شورای نگهبان 
حمایت کامل داشــته باشــند و این نهاد مهم 

تضعیف نشود.
حجت االســالم حبیب ا... شعبانی با بیان اینکه 
در سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان هستیم، 
بیان کرد: تجربه نشان داده که هرجا از شورای 

نگهبان حمایت شد عملکرد بهتری داشته ایم.
وی با اشاره به خروج تدریجی آمریکا و اروپا 
از برجام، پایان فرصــت 60 روزه و آغاز گام 
دوم انقالب، بیان کــرد: طرحی که به تازگی 
فرانســه با عنوان توقف در مقابل توقف ارائه 
کرده اســت یک طرح زورگویانه است، این 
طرح شــامل این می شــود که ایران تعهدات 
خود را در برجام حفظ کند تا تحریم بیشتری 
علیه کشور صورت نگیرد اما این طرح عقالنی 

نیست.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان:

سیاست کلی انتخابات بر زمین مانده است

 رئیــس خدمــات پرســتاری و مامایــی 
بیمارستان غرضی مالیر با بیان اینکه نیاز مبرم 
به رادیولوژیســت داریم، گفت: دانشگاه علوم 
رادیولوژیست همکاری  در جذب  پزشــکی 

کند.
محســن نوروزی، با بیان اینکه در سال 97 با 
پیگیری مدیریت درمان تامین اجتماعی همدان 
انبــار دارویی در بیمارســتان غرضی مالیر به 
بهره برداری رســید، اظهار کــرد: با راه اندازی 
ایــن مرکز تاکنون از لحــاظ دارویی کمبودی 

احساس نشده است.
وی بیان کرد: با اختصاص بودجه مناسب برای 
انبــار دارویی، دپــوی دارویی خوبی صورت 
گرفته که درمانگاه تامیــن اجتماعی نهاوند و 

تویسرکان را پوشش می دهد.
بــه گــزارش فــارس، رئیــس خدمــات 
پرســتاری و مامایــی بیمارســتان غرضی 
مالیر با اشــاره به جــذب متخصص زنان 
در ســال 97، گفت: در این سال وضعیت 
بیمارستان از فعالیت دو متخصص زنان به 

یافت. تغییر  متخصص  پنج 
وی بــا بیان اینکه زایشــگاه بیمارســتان به 
خوبی بازســازی شــده و در حــال حاضر 
شرایط بهره برداری را دارد، خاطرنشان کرد: 
اتاق عمل و زایشگاه بیمارستان طی روزهای 
آینده به مناسبت هفته تامین اجتماعی افتتاح 

می شود.
نــوروزی با اشــاره به جذب یــک ماما در 
ســال گذشته برای بیمارســتان، بیان کرد: با 
جذب متخصص زنان و ماما و نیز بازسازی 
صورت گرفته در بخش زایمان بیمارســتان 
امیدواریم امسال شاهد تعداد بیشتری زایمان 

باشیم.

  ثبــت 1600 زایمان طی ســال 
گذشته در بیمارستان غرضی مالیر

وی از ثبت یک هزار و 600 زایمان در ســال 
گذشته در بیمارستان غرضی خبر داد و گفت: 
از ایــن تعداد بیــش از 850 زایمان یعنی 65 

درصد زایمان طبیعی بوده است.
 رئیس خدمات پرستاری و مامایی بیمارستان 
غرضــی مالیر بــا بیــان اینکــه راه اندازی 
اتاق های LDR طبق اســتانداردهای روز به 
منظور حمایت  روحی از مادران باردار مورد 
توجــه قرار گرفت، خاطرنشــان کرد: مرکز 
زایمان در آب نیز در بیمارســتان ایجاد شده 
و آماده بهره برداری در هفته تامین اجتماعی 

است.
 دانشــگاه علوم پزشکی در جذب 

رادیولوژیست همکاری کند
نوروزی با بیان اینکه یک دســتگاه ســی تی 
اســکن و دو دستگاه ســونوگرافی به روز در 
بیمارســتان غرضی فعال اســت، اما با نبود 
رادیولوژیســت مجبور هســتیم بیماران را با 
آمبوالنس به شهر برده و در مطب ها اقدامات 

درمانی برای آنها انجام شود، گفت: از طریق 
فرمانــداری، نماینــدگان مالیــر در مجلس 
شورای اسالمی و دیگر مسئوالن برای جذب 
رادیولوژیســت اقدام کرده ایــم اما همکاری 

نکردن از جمله معضالت اصلی است.
وی با اشــاره بــه اینکه دســتگاه MRI از 
لحاظ سطح بندی به بیمارســتان مالیر تعلق 
نمی گیرد، افزود: تجهیزات هایتک براســاس 

تعداد جمعیت اختصاص داده می شود.
غرضی  بیمارستان  پرستاری  رئیس خدمات 
مالیــر با بیــان اینکه 145 تخــت فعال در 
بیمارستان فعال اســت و این مرکز درمانی 
40 درصد از تخت های بســتری شــهر را 
پوشــش می دهد، خاطرنشــان کــرد: ارائه 
خدمات مناســب، ارتقای ســطح هتلینگ، 
از خدمــات دلیل  افزایــش رضایتمنــدی 
مراجعــه تعــداد باالیی از بیمــاران به این 

است. بیمارستان 
وی با اشاره به اینکه تبصره هایی برای قانون 
در اســتان های دیگر لحاظ شــده که اجازه 
داده می شود پزشــکان خارج از وقت ادارای 

با مراکز درمانی خصوصی همکاری داشــته 
باشــند اما متاســفانه تاکنون علوم پزشــکی 
همدان این امــکان را فراهم نکرده اســت، 
گفت: این اتفاق به ضرر مردم اســت و باید 

تدبیری اندیشیده شود.
نوروزی با بیان اینکه روزانه یک هزار و 500 
بیمار به درمانگاه بیمارســتان غرضی مراجعه 
می کننــد و داروی رایگان در اختیار آنها قرار 
می گیرد و تزریقات رایگان نیز انجام می شود، 
افزود: در حال حاضر داروخانه بیمارستان 70 

درصد داروهای فارماکوپه را داراست.
وی با تاکید به کمبود متخصص در رشته های 
رادیولوژیســت، ارتوپد، نورولــوژی و مغز 
و اعصــاب و لزوم همکاری دانشــگاه علوم 
پزشــکی در جذب ایــن متخصصان، گفت: 
امســال یک متخصص اطفال به بیمارســتان 

اضافه شده است.
رئیس خدمات پرســتاری بیمارستان غرضی 
مالیر از فعال بودن پنج دستگاه آمبوالنس در 
بیمارستان غرضی خبر داد و افزود: با افزایش 
مراجعات به این مرکز درمانی ضریب اشغال 
تخت بیمارســتان در سال گذشته پنج درصد 

افزایش داشت.
وی با بیــان اینکه اقدامات صــورت گرفته 
در بیمارســتان غرضی طبق اســتانداردهای 
بین المللــی اســت و بــه همیــن دلیــل از 
بیمارســتان های اســتان های مختلــف برای 
الگوبــرداری به این مرکــز مراجعه می کنند، 
گفت: ساختمان خیرســاز بیمارستان در سه 
طبقه و 2 هزار متربنا ســاخته شده که شامل 
نمازخانه، پنج واحد برای اســکان همراهان 
بیماران)همراه ســرا( و دو طبقه ساختمان  و 

اداری است.

کمبود رادیولوژیست در بیمارستان غرضی

رئیس جشنواره »ایده برتر شهری 
در حوزه گردشگری« خبرداد:

شرکت 2۵۸ اثر در 
جشنواره »ایده برتر 
شهری در حوزه 
گردشگری« همدان
 رئیس جشــنواره »ایده برتر شــهری در 
حــوزه گردشــگری« از شــرکت 258 اثر 

در جشــنواره »ایده برتر شــهری در حوزه 
گردشگری« همدان خبر داد.

 26 اینکــه  بیــان  بــا  قراباغــی  حســین 
ــه نخســتین  ــاه امســال مراســم اختتامی تیرم
ــوزه  ــهری در ح ــر ش ــده برت ــنواره »ای جش
ــوزه  ــاالن ح ــور فع ــا حض ــگری« ب گردش
همایش هــای  محــل  در  گردشــگری 
بین المللــی و قرآنــی شــهر همــدان برگــزار 
خواهــد شــد، گفــت: در مجمــوع 258 اثــر 

ــد. ــه ش ــنواره ارائ ــه جش ــه دبیرخان ب

رئیس جشنواره »ایده برتر شهری در حوزه 
گردشــگری« در گفت وگو بــا مهر، گفت: 
با بررســی های صورت گرفته 4 اثر توسط 
کمیتــه داوران حائــز ارزش بــوده که در 

مراسمی از منتخبان قدردانی می شود.
قراباغــی با اشــاره به اینکه کمیتــه داوران 
بررســی آثار ارائه شده را در 4 مرحله انجام 
و منتخبان را تعییــن کرد، گفت: محورهای 
تقویت گردشگری شبانه  ایده پردازی شامل 
در کهن شــهر همدان، بهره گیری از ظرفیت 

شهر الکترونیک )شهر هوشمند(، شیوه های 
تبلیغــات مدرن بــا تأکید بــر تأثیر رنگ و 
ایجاد جذابیت بصــری و طراحی و تجهیز 

ورودی های سه گانه، می باشند.
رئیس جشنواره »ایده برتر شهری در حوزه 
گردشگری« محور جشنواره در گام نخست 
را بهره منــدی از ظرفیت عموم شــهروندان 
دانســت و اعالم کرد: در ســال های آینده 
اجرای جشــنواره ایده برتــر، تخصصی تر 

خواهد شد.

رفتار و کردار فعاالن سیاسي 
باید با معنویت همراه باشد

 امام  جمعه مالیر با بیان اینکه جایگاه مسائل اخالقي بسیار باال 
بوده و آموختن این گونه مســائل از ارزش فوق العاده اي برخوردار 
اســت، تأکید کرد: در نظام مقدس اســالمي، رفتار و کردار فعال 

سیاسي باید با معنویت و قداست همراه باشد.
به گزارش ایســنا، حجت  االســالم محمدباقر برقراری در جلسه 
شــوراي اداري شهرســتان مالیر که با موضــوع اخالق مدیریت 
اسالمي برگزار شــد، افزود: معنویت و قداست و تقوا براي تمام 
سیاسیون الزم است، اگر سیاسیون از تقوا دور باشند بي معرفت ها 
وارد عرصه سیاســت مي شوند، آن وقت مي شــود مثل حاکمیت 
دنیاي مســیحي که مي بینیم پَست  ترین افراد سیاسیون وارد دنیاي 

مسیحیت مي شوند.
فرماندار مالیر نیز با اشــاره به نزدیک شــدن به چهلمین سالگرد 
برپایي نماز جمعه پس از پیروزي شــکوهمند انقالب اسالمي در 
کشور، گفت: برنامه هاي ویژه این ایام با کمک مدیران دستگاه هاي 

اجرایي به  صورت متنوع در سطح شهرستان برگزار شود.
قدرت ا... ولدي با تأکید بر اینکه مســئوالن باید در برنامه هاي 
فرهنگــي که در شهرســتان برگزار مي شــود، حضور مؤثرتري 
داشته باشــند، گفت: در شهرهاي مختلف شهرستان نماز جمعه 

برپاست.
وي اظهار کــرد: از حوزه هاي تولیدي، اقتصــادي و فرهنگي در 
شهرستان بازدید شده است و در این بازدیدها مصوباتي داشته ایم 

که باید هرچه زودتر عملیاتي شوند.
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کشت شاهدانه و خشخاش جرم محسوب مي  شود

 معاون سیاســي اجتماعي فرمانداري شهرســتان مالیر با بیان اینکه شوراها و دهیاران 
درباره کشت شاهدانه و خشخاش بر اساس قانون وظیفه  دارند تا دستگاه هاي ذي ربط را 
مطلع کنند، گفت: کشت شاهدانه و خشخاش جرم محسوب مي شود و در صورتي  که این 
اطالع  رساني به  موقع صورت نگیرد به لحاظ قانوني مشکالتي را براي افراد ایجاد می کند.

سعید کتابي در جلســه دوره آموزشي ممنوعیت کشت گیاهان مخدر که ویژه دهیاران و 
اعضاي شــوراهاي اسالمي روستاهاي شهرستان مالیر برگزار شد، افزود: وضعیت مالیر 
در شــاخص هاي امنیتي وضعیت مطلوبي است و باید تالش شود تا این وضعیت حفظ 

و ارتقا داشته باشد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به  ویژه شهداي مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: کار در 
حوزه مواد مخدر سخت است و نیاز به روحیه جهادي دارد، همچنین تعامل و همکاري 
همه دستگاه ها، اقشار مختلف مردم، اعضاي شوراهاي اسالمي و دهیاران مي تواند امنیت 

پایدار را به دنبال داشته باشد.
به گزارش ایســنا، کتابی تصریح کرد: هدف جلسه اطالع رساني و آگاهي بخشي است و 
مي طلبد تا اعضاي شوراهاي اسالمي و دهیاران نیز این پیام ها و آموزش ها را به روستاییان 

انتقال دهند.
معاون فرماندار مالیر ادامه داد: دهیاران شــرح وظایف گسترده اي در روستاها دارند و در 

ســطح روستاها تالش هاي زیادي دارند که الزم است تا مدیران دستگاه ها همکاري الزم 
با آن ها داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان مالیر با اجراي طرح کرامت به عنوان شهرستان پایلوت 
اقدامات خوب فرهنگي صورت گرفت، خاطرنشان کرد: بیشتر اقدامات در طرح کرامت 
فرهنگي و آموزشي بود که گستره وسیعي از اقشار مختلف مردمي را در شهرستان تحت 

پوشش خود قرار داد.
کتابی با بیان اینکه مواد مخدر صنعتي متعدد در جامعه وجود دارد، اظهارکرد: الزم است 
تا اعضاي شورا و دهیاران و حتي خانواده ها از وجود این مواد آگاهي داشته تا بتوانند در 

صورت مشاهده برخورد الزم را داشته باشند.

اختالس در سازمان آتش نشانی مالیر
■ دادستان مالیر: تاکنون سه متهم این پرونده شناسایی 

و تفهیم اتهام شدند
 مالیر - خبرنگار همدان پیام: عضو شورای شهر مالیر از کشف باند 
فساد مالی در ســازمان آتش نشانی مالیر خبر داد و گفت: از دو سال 
پیش سه نفر از کارمندان بخش مالی آتش نشانی اقدام به تهیه 2 لیست 
حقوق کرده بودند و بخشی از هزینه حقوقی را که از شهرداری جهت 
پرداخت حقوق کارکنان آتش نشانی می گرفتند، به اسم کارکنان اما به 

حساب شخصی خود واریز می کردند.
اکبر هاشمی با اشاره به کشف این فساد مالی بر اساس تناقض هایی که 
از پرینت حساب ها به دست آمده بود، افزود: تاکنون مبلغ 200 میلیون 
تومان این فساد مالی محرز شده است که افراد خاطی آن را تایید کرده 

و به حساب شهرداری بازگرداندند.
وی با بیان اینکه دادســتان تیمی را مشــخص کرده و پرونده در حال 

بررسی است، گفت: دادستان، نتیجه نهایی را اعالم می کند. 
هاشمی با اشاره به اینکه مدت هشت ماه است مدیریت این مجموعه 
را به صورت جدی پیگیری می کنیم و به شــهردار تذکر دادیم که در 
مدیریت ســازمان آتش نشانی مشکل وجود دارد و نیاز به جابه جایی 
احساس می شــود،  تصریح کرد: نخستین اشتباه شهردار دفاع از این 
مجموعه بود، شهردار باید کنجکاو می شد و نظارت بیشتری می کرد.

وی ادامه داد: آتش نشانی زیرمجموعه شهرداری است و وقتی شخصی 
مسئولیت جایی را قبول می کند باید تحت هر شرایطی نظارت دقیقی 

اعمال کند و پاسخگو باشد.
این عضو شورای شهر ضعف مدیریت شهردار را یکی از عوامل این 
فساد مالی عنوان کرد و افزود: البته از نظر قانونی شهردار مقصر نیست 
اما از نظر اخالقی که تقصیر دارد، اگر در حسابرسی ها دقت بیشتری 
می شد و کار بر مبنای رفاقت پیش نمی رفت چنین اتفاقی نمی افتاد.

هاشمی با بیان اینکه اسناد مالی را شهردار امضا می کند، گفت: شهردار 
نمی تواند خود را کنار بکشــد. شــورای شــهر هم مقصر است. اگر 

نظارت بر شهردار بیشتر بود این اتفاق نمی افتاد. 
وی با بیان اینکه این افراد با آبروی خود و مجموعه آتش نشانی بازی 
کرده اند: خاطرنشان کرد: این اتفاق از ارزش لباس مقدس آتش نشانی 
و کارکنان زحمتکشی که از جان خود مایه می گذارند، کم نمی کند.

دادســتان مالیر کشف این اختالس را تأیید کرد و گفت: تا کنون سه 
متهم در این باره شناسایی و تفهیم اتهام شدند.

سعید احمدی فر با بیان اینکه متهمان به طور موقت در بازداشت به سر 
می برند، افزود: این پرونده در دست بررسی بوده و تحقیقات تکمیلی 

در حال انجام است.

افزایش سقف تسهیالت متقاضیان واحدهای 
مساکن مهر 

 نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی گفت: در نشستی که 
نمایندگان مالیر، شهردار و رئیس اداره راه و شهرسازی مالیر با احمد 
اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر 
داشتند، مشکالت مساکن مهر و مسکن 4۳2 واحدی دژچنار این شهر 

مورد بررسی قرار گرفت.
حجت االســالم احد آزادیخواه در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
مشــکالت پروژه 4۳2 واحدی دژچنار و تحویل آن به شرکتی دیگر، 
از اخذ موافقت برای افزایش سقف تسهیالت از 400 میلیون ریال به 

450 میلیون ریال برای متقاضیان این واحدها خبر داد.
وی محوطه سازی و ترانشه برداری مساکن مهر مالیر را از موضوعات 
مورد بررسی در این نشست برشمرد و گفت: در این باره قول همکاری 
و تامیــن 100 میلیارد ریال از محل تهاتــر زمین و نقدینگی از یارانه 

مسکن داده شد.
آزادیخواه افزود: برای تکمیل مســجد مســکن مهر مالیر نیز مبلغی 
مصوب و دســتور داده شد که از طریق فروش زمین های در اختیار، 

طی دو مرحله انجام شود.

۷0 طرح محرومیت زدایی
 در کبودرآهنگ اجرا می شود

 فرمانــده ســپاه ناحیــه کبودراهنگ گفــت: بیــش از 70 طرح 
محرومیت زدایی به همت سپاه و بسیج در این شهرستان اجرا می شود

محمود بداغی در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: سپاه استان همدان، 
اجرای هزار طرح محرومیت زدایی را در دستور کار قرار داده که از این 

تعداد 70 مورد سهم ناحیه کبودراهنگ است.
وی افزود: از مهم ترین این طرح ها می توان به ساخت منزل مسکونی 
برای محرومان، تعمیر و مرمت خانه های آسیب دیده در بارندگی های 
آغاز سال، دیوارکشی 5 خانه بهداشت، حفر کانال هدایت آب، کمک 
به ساخت 2 مدرسه و ساخت سرویس بهداشتی در مدارس اشاره کرد 

که تعدادی از آن ها انجام  شده است.
بداغی بیان کرد: از اآغاز امســال تاکنــون، ۳0 گروه جهادی به مناطق 
محروم شهرســتان اعزام و 4 واحد مسکونی برای افراد تحت پوشش 

کمیته امداد امام خمینی )ره( ساخته شده است.
وی گفت: سپاه ناحیه کبودراهنگ در حوادث سیالب آغاز سال مقداری 
کمک نقدی و غیر نقدی را جمع آوری و به همراه نیروی انســانی به 
مناطق سیل زده ارسال کرد. فرمانده سپاه ناحیه کبودراهنگ مطرح کرد: 
به منظور حمایت از قشر محروم و کمک به عرصه تولید امسال نیز به 
کمک بســیج مهندسین، مهندس کشاورزی به مزارع کشاورزی اعزام 
شــده تا با راهنمایی کشاورزان به بهبود محصوالت کشاورزی کمک 
کنند. بداغی از پرداخت تســهیالت اقتصاد مقاومتی برای کارآفرینی 
هم خبر داد و افزود: امســال به دلیل کمبود اعتبار نتوانستیم حمایت 
چندانی از متقاضیان داشــته باشیم، اما سال گذشته 250 میلیون تومان 
تســهیالت برای 20 طرح پرداخت شده که اشتغال زایی تعدادی را به 

دنبال داشته است.

تسریع در ابالغ طرح جامع شهری سکوی 
پیشرفت بهار

 رئیــس شــورای اســالمی شــهر بهــار از تحویــل طــرح جامــع 
شــهری بــه اســتانداری خبــر داد.

رئیــس شــورای اســالمی شــهر بهــار، گفــت: متأســفانه جانمایــی 
شــهرک صنعتــی بهــاران از آغــاز کارشناســی شــده نبــوده اســت و 
بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن شهرســتان بهــار در پاییــن دســت ایــن 
شــهرک، بــوی نامطبــوع بــه داخــل شــهر نفــوذ می کنــد و باعــث 

رنــج مــردم ایــن شهرســتان شــده اســت.
افــزود:  همدان پیــام  بــا  گفت وگــو  در  فیض الهــی  حســین 
ــدی و  ــای تولی ــی از واحده ــت برخ ــوع فعالی ــوی نامطب ــراً ب اخی
صنعتــی باعــث ناراحتــی و اعتــراض مــردم شــده کــه کارشناســان 
ــال  ــه دنب ــبانه ب ــف ش ــای مختل ــا بازدیده ــه ب ــئوالن مربوط و مس
شناســایی ایــن بــوی نامطبــوع می باشــند، تــا زمــان الزم بــا 
اقــدام جهــادی مســئوالن مربوطــه بــه خصــوص مقامــات قضایــی 

ــود. ــرف ش ــکل برط ــن مش ــتان ای شهرس
وی گفــت: عــالوه بــر تمــام ایــن مــوارد متأســفانه دفــع فاضــالب 
بعضــی مراکــز نیــز غیراصولــی اســت کــه نیــاز اســت نســبت بــه 
رفــع مشــکل اقــدام شــود و اخطارهــای الزم نیــز از طــرف ادارات 

مربوطــه صــادر شــده اســت.
ــتن  ــه نداش ــار ب ــی از مشــکالت به ــه یک ــاره ب ــا اش ــی ب فیض اله
طــرح جامــع شــهری و طــرح تفضیلــی اشــاره کــرد: در ســال های 
اخیــر بــا پیگیــری مســتمر اعضــای شــورا و شــهرداری موفــق بــه 

اخــذ طــرح جامــع شــهری از وزارت راه و شهرســازی شــدیم.
وی گفــت: ایــن طــرح تحویــل اســتانداری شــده کــه بــه دالیــل 
مشــکالتی هنــوز جهــت اجــرا ابــالغ نشــده اســت و از اســتانداری 
ــرا  ــرد. زی ــورت پذی ــریع ص ــرح، تس ــالغ ط ــم در اب ــا داری تقاض
طرح هــای زیــر مجموعــه آن بســته بــه ابــالغ طــرح جامــع 
ــا مــردم شــهر از بالتکلیفــی نجــات پیــدا کننــد. شــهری اســت ت

راه اندازی نظام ارجاع الکترونیک سالمت
 در اسدآباد

 سرپرســت دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد از راه اندازی 
نظام ارجاع الکترونیک سالمت در شهرستان اسدآباد خبر داد.

ــه انجــام عمــل وارنیــش فلورایدتراپــی  ــا اشــاره ب فریــد یوســفی ب
روی دندان هــای 12 هــزار دانش آمــوز اســدآباد، گفــت: ایــن اقــدام 
بــرای دانش آمــوزان مقاطــع پیش دبســتانی، دبســتانی و پایــه هفتــم 

شهرســتان اســدآباد بــه همــت معاونــت بهداشــتی انجــام شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وارنیــش فلورایدتراپــی در ســال تحصیلــی 
ــوز  ــش از 12 دانش آم ــد و بی ــام ش ــه انج 98-1۳97 در دو مرحل
ــئول  ــت مس ــه هم ــال ب ــت: امس ــدند، گف ــرح ش ــن ط ــمول ای مش
واحــد بهداشــت دهــان و دنــدان معاونــت بهداشــتی در مرحلــه دوم 
ــه  ــتانی ها و پای ــتان، پیش دبس ــع دبس ــوزان مقط ــر دانش آم ــالوه ب ع
هفتمی هــا نیــز بــه ایــن طــرح اضافــه شــدند و درصــد پوشــش در 

ایــن برنامــه تــا 95 درصــد رســید.
از  اســدآباد  دانشــکده علــوم پزشــکی شهرســتان  سرپرســت 
راه انــدازی نظــام ارجــاع الکترونیک ســالمت در شهرســتان اســدآباد 
خبــر داد و افــزود: ایــن مهــم بــا تــالش همــکاران عملیاتــی شــد.

وی در گفت وگــو بــا فــارس بیــان کرد: در نظــام ارجــاع الکترونیکی، 
بیمارانــی کــه بــا دفترچه هــای روســتایی بــه مراکــز خدمــات جامــع 
ــر  ــه متخصــص، دیگ ــاع ب ــرای ارج ــد، ب ــه می کنن ســالمت مراجع

نیــازی بــه نوبت گیــری و حضــور در مراکــز ندارنــد.
یوســفی بــا اشــاره بــه اینکــه در ارجــاع الکترونیــک، نوبــت از طریق 
سیســتم ارجــاع گرفتــه و بــا ارائــه کــد پیگیــری بــه بیمــار، زمــان 
ــاز اطــالع داده می شــود، گفــت:  ــورد نی ــه متخصــص م ــه ب مراجع
ایــن طــرح از صــرف هزینه هــای اضافــی و اتــالف وقــت مراجعــه 

ــه طــور چشــمگیری می کاهــد. ــده ب کنن

فراخوان مزایده عمومی 
فروش اموال اسقاطی 

اداره آموزش و پرورش شهرستان کبودراهنگ

اداره آموزش و پرورش شهرستان کبودراهنگ در نظر دارد اموال اسقاطی 
خود را بر اساس مجوز اخذ شده از اداره کل متبوع به فروش برساند. 

کلیه مراحل مزایده از مرحله دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادها و... از طریق 
سامانه تدارکات اموال دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir برگزار 
خواهد شد. )کلیه اسناد باید توسط مزایده گر امضاء و اثر انگشت زده و در 

سامانه ستاد بارگزاری گردد(.
متقاضیان جهت شرکت در مزایده باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده را 
فقط به صورت فیش واریزی و در پاکت الف به واحد خدمات تحویل نمایند.
تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه ستاد: از ساعت 9 صبح 1398/4/23 

می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح دوشنبه 1398/4/24 

تا ساعت 14 مورخ 1398/4/29
اداره  به  الف  پاکت  تحویل  و  در سامانه  مزایده  اسناد  ثبت  زمانی  مهلت 
در   1398/5/8 لغایت   1398/4/30 از  اموال  از  بازدید  و  خدمات(  )واحد 

ساعات اداری می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 صبح روز دوشنبه 1398/5/7 با حضور 
پیشنهاد دهندگان در سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش کبودراهنگ 

خواهد بود.
واحد  پرورش  و  آموزش  اداره  بهشتی،  بلوار شهید  کبودراهنگ،  آدرس: 

خدمات 
تلفن: 08135225213 و 081-35222212

)م الف 66(

آیدا شاکر «

 یکی از مهم ترین چالش های کشــور در 
سال های اخیر مســاله آب و بحرانی با عنوان 
"کم آبی" اســت. بنابر آمارها حــدود 80  الی 
90 درصــد مصارف آب در کشــور به بخش 
کشــاورزی و صنعــت تعلــق دارد و باقی به 
مصارف شهری می رسد بنابراین این موضوع 
اهمیت توجه و صرفه جویی در مصرف آب به 
ویژه در بخش کشاورزی را بیش از پیش عیان 
می سازد. اســتان همدان نیز یکی از پرچالش 
ترین استان های کشور در زمینه مصرف آب به 
شمار می آید. گذشته از گردش چرخ صنعت بر 
پایه کشاورزی در این استان، کاشت سیب زمینی 
که یکــی از محصوالت اصلی اســتان همدان 
است به ویژه در شهرســتان بهار در سال های 
اخیر آسیب هایی جدی بر آب های زیرزمینی 
و زمین های کشــاورزی این منطقه وارد کرده 
اســت تا جایی که شــاهد بروز انواع فروچاله 
ها در دشــت های بهار و کبودرآهنگ هستیم. 
نه تنها کاشــت محصوالت پرمصرف از لحاظ 
مصرف آب مانند ســیب زمینی و صیفی جاتی 
مانند هندوانه، فعالیت صنعتی نیز در این مناطق 
بر بحران خشکســالی و از بین رفتن آب دامن 
زده است. تمامی این مسائل ضرورت توجه به 
بحران آب و روی آوردن به محصوالتی مانند 
گل محمدی که مصرف آب کم و ســود دهی 
باالیی دارد را نشان می دهد. از این روست که 
در سال های اخیر کاشت گل محمدی در استان 
همدان رواج یافته است و بسیاری از کشاورزان 
به کاشــت این محصول رو آورده اند اما از آن 
جایی که این محصــول نیازمند فرآوری برای 
بهره وری اســت، لزوم توجه به صنایع تبدیلی 

این محصول نیز وجود دارد.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان همدان با اشــاره به افزایش سطح زیر 
کشت محصول گل محمدی در سال های اخیر 
در استان بیان می کند: طی دوره 15 ساله کاشت 
این محصول در استان همدان از سال 8۳ تا 97 
زمین های زیر کشت این محصول از حدود 56 
هکتار به 180 هکتار رسیده است و نکته مهم در 
این آمار اینجاست که سطح زیر کشت محصول 
در استان از سال 8۳ تا 92 تغییر چندانی نداشته 
و بیــن 50 تا 60 هکتار بود اما از ســال 9۳ تا 
97 و همچنین ســال جاری شاهد رشد و روند 
صعودی در توســعه زمین های زیر کشت این 
محصول بوده ایم تا جایی که سطح زیر کشت 
این محصول به 180 هکتار رسیده است و این 

روند صعودی ادامه دارد.
حجت ا... شهبازی می افزاید: طی 5 سال گذشته 
با توجه به اهمیتی کــه گیاهان دارویی و از آن 
جمله گل محمدی برای ما پیدا کرده اســت و 
همچنیــن از این نظر که ایــن محصول عالوه 
بــر مصرف اندک آب، درآمدزایی بســیاری با 
خود به همــراه دارد، از این محصول حمایت 
شد و همین مساله سبب شد سطح زیر کشت 
این محصول در ســال های اخیر افزایش یابد 
و پیش بینی می شــود در سال جاری سطح زیر 

کشت در استان به 240 هکتار نیز برسد.
وی با اشــاره به میزان تولیــد این محصول در 
اســتان تصریح می کند: در سال های 8۳ تا 94 
و 95 میزان تولید این محصول در استان 77 تن 
بود اما در سال 96 و 97 تولید به طور ناگهانی 
افزایش یافت و محصول کشت های سال های 
گذشــته به بار نشست و در سال گذشته میزان 
برداشــت محصول به 212 تن نیز رسید و در 
دو سال اگذشته برداشت این محصول سه برابر 
شد. پیش بینی می کنیم در ســال جاری میزان 
تولید محصول به میــزان 280 الی ۳00 تن نیز 
برسد که این پیشرفت و موفقیتی چشمگیر به 

حساب می آید.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان همدان با اشــاره به اهمیت فرآوری و 
توجه به صنایع تبدیلی در این محصول تاکید 

می کنــد: از آنجایی که این محصول به صنایع 
تبدیلی نیاز دارد، در حال حاضر در اســتان 2 
تا ۳ واحد فرآوری گل محمدی در شهرســتان 
های بهار و مالیر دایر هستند و به فرآوری این 
محصول می پردازند. همین مســاله سبب شده 
اســت تولیدکننده هایی که به صورت خرد و 
پراکنده در ســطح استان به تولید این محصول 
مشغول هستند از بابت فرآوری نگرانی نداشته 
باشــند. این واحدها به فرآوری سه محصول 
عمــده )به غیر از محصوالت جانبی مانند مربا 
و...( گل خشک، گالب )عرق گیری( و اسانس 
گیری می پردازنــد و در حال حاضر ظرفیت 
قابل توجهی نیز در این خصوص وجود دارد و 
این میزان حتی بیشتر از ظرفیت تولید استان در 

محصول گل محمدی است.
وی در ادامه اظهار می کند: در 
حال حاضر در اســتان به جز 
کوچک  و  پراکنده  واحدهای 
تر، واحدهای بزرگی به تولید 
گل محمدی مشــغول هستند 
که برخی از ایــن واحدها تا 
۳0 هکتار ســطح زیر کشت 
این محصــول را فراهم کرده 
اند و موفق شده ایم سطح قابل 
توجهــی از این زمین ها را به 
سیستم آبیاری نوین قطره ای 

مجهز کنیم.
شــهبازی، تصریــح می کند: 
گل محمدی گیاهی ا ســت که 
مصرف آب کمــی دارد و به 
دلیل اینکه با مشــکل کم آبی 
در اســتان رو به رو هســتیم 

کاشــت این محصول اگر با سیســتم آبیاری 
نوین همراه باشــد 40 تا 50 درصد از مصرف 
آب می کاهد و این مزیت مهمی است که این 
محصول دارد و استفاده از نیروی کار در فصول 
کم کار و بهره وری از نیــروی کار بانوان برای 
این محصول،زمینه اشتغال بسیاری از بانوان و 

جوانان در استان می شود.
وی درباره چالش های بازار داخلی و خارجی 
محصول گل محمدی همدان، می گوید: به دلیل 
اینکه گالب کشــور ما برندی جهانی است و 
با ایجاد موقعیت بخشی از مشکالت بازار این 
محصول را چه در داخل و چه در خارج حل 
کرده است اما از آنجایی که استان همدان هنوز 
در زمینه تولید و بهره بــرداری از گل محمدی 
راهــی طوالنی در پیش دارد، قادر نیســت به 
طور مســتقیم بازارها را در جهان داشته باشد 
و در حال حاضر از طریق واسطه هایی که در 
اســتان ها و شهرستان های عمده تولید کننده 
وجود دارند به فروش محصــول می پردازد. 
باید توجه داشت آینده این محصول در استان 
همدان روشن است و با توجه به شرایط اقلیمی 
مطلوب استان همدان ماده موثره بسیار مناسبی 
در گل-های محمــدی در اســتان داریم و در 

تالش هستیم در آینده استان همدان را نیز در 
تولید محصول گل محمدی صاحب برند کنیم و 

به جایگاهی که شایسته است برسانیم.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان همدان در پایان با اشاره به تسهیالتی که 
به متقضیان کسب و کار در این حوزه ارائه می 
شود، می افزاید: گیاهان دارویی که گل محمدی 
را نیز شــامل می-شــوند، جزو معدود زمینه 
هایی هستند که از حمایت ویژه سازمان جهاد 
کشــاورزی بــرای ســرمایه گذاری برخوردار 
خواهند بود و متقاضیانی که نیاز به تامین منابع 
مالی در این زمینه داشته باشند از سوی دولت 
تسهیالتی با سود 8 درصد در مناطق محروم و با 
سود 9 درصد در مناطق برخوردار در اختیارشان 

قرار خواهد گرفت.
برای بررسی مزیت های 
گل محمدی  گیاه  کاشت 
همــدان،  اســتان  در 
مصطفی  با  گفت وگویی 
کارشــناس  مهــدی زاده 
ارشــد زراعت و اصالح 

نباتات گیاهی داشتیم.
مهــدی زاده بــا اشــاره 
بــه مزیت های کاشــت 
ایــن محصــول بیان می 
تولید  و  کاشــت  کنــد: 
گل محمدی و محصوالت 
آن پتانســیل تبدیل شدن 
استراتژیک  محصولی  به 
و  صــادرات  امــکان  با 
ارزآوری بــاال را در ایران 
دارد. ســطح زیر کشــت 
گل محمدی در همدان 180 هکتار است اما این 
استان پتانسیل تولید بسیار باالتری را داراست. 

کاشت گل محمدی در استان همدان از چندین 
جهت حائز اهمیت اســت که به چند مورد آن 
اشاره می کنم. نخستین مزیت این گیاه نیاز آبی 
پایین است، خشکســالی چند ساله کشور که 
استان همدان را هم تحت تاثیر قرار داد از یک 
سو؛ و برداشت بی رویه از سفره های زیرزمینی 
از سوی دیگر باعث شده که وضعیت آب استان 
در شــرایط بحرانی قرار گیرد و لزوم کاشــت 
محصوالت با نیاز آبی پایین تر را به اجبار تبدیل 
کرده است. گل محمدی گیاهی است که حتی به 
صورت دیم هم کشــت می شود و در صورت 
فراهم بودن امکان آبیاری، تنها با دو بار آبیاری 
در فصــل بهار می توان عملکرد قابل قبولی از 

گیاه را به دست آورد.
وی مــی افزاید: مورد بعــدی   فاکتور ارتفاع 
اســت، با توجه به اینکه  اسانس گل محمدی 
در ارتفاعــات باالتر از ســطح دریا از کیفیت 
بیشتری برخوردار است و ارتفاع از سطح دریا 
در استان همدان باالســت که خودبخود یکی 
از پیش نیازهای تولید گل محمدی به صورت 
طبیعی در شــرایط اقلیمی استان محیاست. به 

طور کلی گلســتان های موجود در ارتفاعات و 
شیب های شــمالی، درمجموع از نظر کمی و 

کیفی محصول بهتری تولید می کنند. 
کارشناس ارشد زراعت و اصالح نباتات تاکید 
می کنــد: گیاه گل محمدی کم توقع اســت و 
عالوه بر تحمل خشــکی )کم آبی( نسبت به 
شرایط نامساعد محیطی از قبیل شوری، سرما 
و فقر مواد غذایی خاک نیز ســازگاری مناسبی 
داشته و نسبت به شــرایط محیطی سازگاری 
باالیــی دارد. از نظر نوع خاک، این گیاه نیازی 
به زمین های حاصلخیز ندارد و در زمین های 
شیب دار و سنگالخی و فقیر هم عملکرد خوبی 
دارد. این شرایط یک امکان و فرصت فوق العاده 
برای اســتان خواهد بود زیرا در سالیان گذشته 
با توجه به الگوی کشــت نامناسب و مصرف 
بی رویه ســم و کود، بســیاری از زمین های 
حاصلخیز استان به شوره زار تبدیل شده اند و 

امکان کاشت گیاهان دیگر در آن وجود ندارد.
مهدی زاده همچنیــن تاکید می کند: برخالف 
ســایر گیاهــان دارویی، کشــت گل محمدی 
بــا حداقل ســرمایه و در مســاحت کوچک 
امکان پذیــر اســت و از بازار فــروش خوبی 
برخوردار است. ایران از قدیمی ترین کشورهای 
تولیدکننده گالب در جهان به  شــمار می رود. 
عطر گل محمدی ایران، به سبب شرایط اقلیمی 
از مرغوبیت خاصی برخوردار است و با وجود 
این که بیش از 40 محصول از گل محمدی در 
دنیا تولید می شــود، در ایران تنها گالب گیری 
وخشــک کردن غنچه، گل  آرایــی و دمنوش 

استفاده می شود.
مصرف گالب، بیشــتر در ایران و کشــورهای 
همجوار رایج بوده و این درحالی است که اسانس 
این محصول به طور گســترده در کشــورهای 
اروپایــی، آمریــکا و کانادا مصرف می شــود. 
امروزه استفاده از اسانس گل محمدی در صنعت 
داروســازی افزایش چشمگیری پیدا کرده و روز 
به روز نیز در حال افزایش اســت. کشت و کار 

گل محمدی و تولید اســانس آن در 
سه کشور ایران، ترکیه و بلغارستان به  
عنوان یک محصول استراتژیک مطرح 
بــوده و از اهمیت باالیــی برخوردار 
است. اســانس گل محمدی عالوه بر 
داروسازی، در صنایع غذایی، فرآورده 
های آرایشی- بهداشتی و عطرسازی 

جایگاه ویژه ای یافته  است.
مهدی زاده در پایان تصریح می کند: 
تولید یک لیتر اســانس گل محمدی 
نیازمند اســتفاده از سه تا چهار تن 
گلبرگ اســت. از آن جا که فرآوری 
و اســانس گیری از گل هــا نیاز به 
امکانــات و هزینــه  باالیــی دارد، 
اهمیت نگاه ویژه و ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی و ارائه تسهیالت از 
سوی دولت، آشکار شده و نیاز به آن 

احساس می شود.

عطر محمدی را در استان بشنویم

گل محمدی ِکشتی کم توقع اما پرسود

برداشت کلزا 
از مزارع بهار 

آغاز شد
 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار از 
آغاز برداشت کلزا از مزارع شهرستان بهار 
خبر داد و گفت: امسال حدود 142 هکتار 

از اراضی زراعی این شهرســتان به کشت 
کلزا اختصاص یافته است.

هوشنگ کرمی در گفت وگو با مهر، با بیان 
اینکه پیش بینی می شــود امسال 560 تن 
کلزا از مزارع شهرستان بهار برداشت شود، 
گفت: در حال حاضر ۳ دســتگاه کمباین 
با هد مخصوص برداشــت کلزا، در حال 
برداشــت این محصول در شهرستان بهار 

است.

وی افزود: برداشــت امســال در مقایسه 
با ســال گذشــته حدود 15 درصد بیشتر 
خواهد بــود و دلیل آن اســتفاده از ارقام 
مناسب منطقه و اصالح شده هیبرید است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار گفت: 
در سال جاری با اقدامات حمایتی دولت در 
اجرای برنامه خرید محصوالت کشاورزی 
بــه ازای هر کیلوگرم محصول با 2 درصد 
ناخالصی و 10 درصد رطوبت ۳4 هزار و 

400 ریال پرداخت خواهد شد.
وی افزود: شهرســتان بهار به علت خاک 
حاصلخیز از جمله مناطق مســتعد برای 
کشــت دانه های روغنی از جمله سویا و 
کلزا است و کاشت کلزا به دلیل حاصلخیز 
بودن اراضی کشــاورزی شهرستان بهار و 
ســودآوری این محصول نسبت به سایر 
محصوالت موجب تمایل کشــاورزان به 

زیر کشت بردن این محصول شده است.

ا ست  گیاهی  گل محمدی 
که مصــرف آب کمی دارد 
با مشکل  اینکه  دلیل  به  و 
کم آبی در اســتان رو به 
رو هســتیم کاشــت این 
با سیســتم  اگر  محصول 
باشد  همراه  نوین  آبیاری 
40 تا 50 درصد از مصرف 
آب می کاهد و این مزیت 
این  کــه  اســت  مهمی 

محصول دارد
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یلداکریمیتار ا اشرفی                 

مدرسه: مهدیه اسدآباد     
عنوان پروژه: سفید شگفت انگیز

نوع پروژه: آزمایش

زهرا براتی محجوب             فاطمه شعبانی             

مدرسه: زینبیه رزن                                 
عنوان پروژه: ماشین بادی                                                            

نوع پروژه: طراحی و ساخت

سحر عبدلیفاطمه جعفری

مدرسه:  شهید فکوری سامن                                
عنوان پروژه:  دوست نانویی محیط زیست                                                        

نوع پروژه: آزمایش

سیدمحمد امین حسینیمحمدسلطانی طاهر

مدرسه: مولوی سردرود                 
عنوان پروژه: چای سرد کن                                                             

نوع پروژه: طراحی و ساخت

پریسا نجفلو                    مهسا نوروزی              

مدرسه: شهید هادی احمدی درگزین     
عنوان پروژه: گوی قور شاغی                                                                

نوع پروژه: آزمایش

هانیه طیب لی           الهه آقا محمدی             

مدرسه: زینبیه فامنین              
عنوان پروژه: ظلم آب و نمک                                                                

نوع پروژه: آزمایش

طناز دارابی                    زهرا احمدوند                      

مدرسه: طبری سامن                                    
عنوان پروژه: کفش هوشمند                                                             

نوع پروژه: طراحی و ساخت

حامد نصری 

مدرسه: شهیدعلیپوراسدآباد   
عنوان: چشم نقشه خوان

نوع: طراحی وساخت

سینا محمودی              

ابن سینا تویسرکان                            
عنوان: قابلمه خورشیدی                                                                  

نوع: طراحی و ساخت

نرگس فرزانه            

مدرسه: هاجر سردرود                                          
تاثیرآهن دررشدگیاه
نوع پروژه: آزمایش

حسین سمیعی مصلح             

مدرسه: مولوی سردرود                                         
عنوان: لوله باز کن                                                          

نوع: طراحی و ساخت

مهدیه قاسمی             

مدرسه: والیت سردرود                                      
سطل دوستدارطبیعت                                                               

نوع: طراحی و ساخت

ساناز رسولی             

مدرسه: عصتیه فامنین
آهنربا الکتریکی من                                                                

نوع پروژه: آزمایش

یگانه باقری             

مدرسه: عصتیه فامنین
عصای چند کاره                                                           

نوع: طراحی و ساخت

الهه مطلبی                    

شهیداحمدی درگزین                                       
آینه جادو زیبا خلقت                                                               

نوع پروژه: آزمایش

رضاسلوکی

سیزده آبان خزل                                    
عنوان: گلیدوژن کشنده                                                              

نوع پروژه: آزمایش

محمد جواد قپانوری         

دهخدا خزل                                        
عنوان:دارو کرم روده
نوع: طراحی و ساخت

زهرا  حسینی                

عالمه طباطبایی سامن                   
عنوان: اکسیر جادویی

نوع پروژه: آزمایش

سارا مالمیر 

حضرت رقیه تویسرکان
عنوان: باشگاه لوبیا  

نوع پروژه: آزمایش

یسنا فتح الهی محسن  

مدرسه: حضرت زهرا بهار   
عنوان: تلخ و شیرین
نوع پروژه: آزمایش

امیررضا جعفریامیر رضا والی خواه

مدرسه: پانزده خرداد اسدآباد 
عنوان پروژه: بیایید همه باهم
نوع پروژه: طراحی و ساخت

نسا کریمیمبینا سادات موسوی

مدرسه:شهید وزیری بهار
عنوان پروژه:زنبق عطرین

نوع پروژه: آزمایش

محمدطاها اسدبیگیشایان آقاجانیان 

مدرسه: غیردولتی سما تویسرکان
عنوان پروژه: شارژر بادی موبایل 

نوع پروژه: طراحی و ساخت

تارا خزائی           فاطمه محمودی            

مدرسه: سمیه خزل                                       
عنوان پروژه: شگفتی هندوانه                                                            

نوع پروژه: آزمایش

فاطمه خویشوند          فاطمه دارابی                     

مدرسه: قرآنی مائده خزل                       
عنوان پروژه: دستگاه تزریق آمپول                                                              

نوع پروژه: طراحی و ساخت

هانیه سوریدینا دانشی فر

مدرسه: شهید سلیمی تویسرکان
عنوان پروژه: پارچه و جذب آب

نوع پروژه: آزمایش

مانیا قادرینازنین زهرا مالمیر

مدرسه: شهید سلیمی تویسرکان
عنوان پروژه:درب پدالی معلولین

نوع پروژه: طراحی و ساخت

کیانا کریمیریحانه جهانی

مدرسه: شاهد شهید سلیمانی بهار
عنوان پروژه:  دانشمندان 
نوع پروژه: طراحی و ساخت

امیر عباس قهرمانیعرفان کریمی تبار    

مدرسه: پانزده خرداد اسدآباد  
عنوان پروژه: آسانکش

نوع پروژه: طراحی و ساخت

مهادا شمسیثنا شعبانیکیانا باقری

مدرسه: شهید صوفی اسدآباد
عنوان پروژه: سرکه دشمن چربی ها                                                            

نوع پروژه: آزمایش

محمدرضا وجدان فتاحسیدمهدی کمونه سید محمدحسین  ابوالقاسمی 

مدرسه: شهید راحمی اسدآباد 
عنوان پروژه: پرورش کاکتوس به روش سریع وخانگی 

نوع پروژه: طراحی و ساخت

ابوالفضل روزبهانیمحمدرضاروزبهانیمحمدرضا روزبهانی        

مدرسه: خاقانی سامن      
عنوان پروژه: صندلی کارآمد
نوع پروژه: طراحی و ساخت

الهام نقویزهرا ربانی                     زهرا نقوی                    

مدرسه: زینبیه فامنین              
عنوان پروژه: دریل کاری ساده و منظم                                                                

نوع پروژه: طراحی و ساخت

ابوالفضل احمدیمحمد نقوی                   مهدی یعقوبی                

مدرسه: حضرت ابوالفضل)ع( فامنین                                      
عنوان پروژه: جاکلیدی هوشمند                                                         

نوع پروژه: طراحی و ساخت

محمدطاها خانیمحمد یاسین رضاییعرشیا بهادر بیگی

مدرسه: باباطاهر بهار
عنوان پروژه: دستیار مهربون
نوع پروژه: طراحی و ساخت

زهره رضائیزهرا شیر محمدی          هدیه محسنی                   

مدرسه: بنت الهدی جوکار                                     
عنوان پروژه: حذف شبه فلز آرسنیک از آب آشامیدنی                                                           

نوع پروژه: آزمایش

نازنین زهرا عسگریلیال قاسمی               نگار سبزی                     

مدرسه:  بنت الهدی جوکار                                        
عنوان پروژه: رطوبت سنج                                                     

نوع پروژه: طراحی و ساخت

انسیه سیفیآیسان طیبی                      آنیسا سفیدبری                 

مدرسه: شهید شوندی رزن       
عنوان پروژه: لکه بری آفتابی

نوع پروژه: آزمایش

الهه شفیعیمرضیه مرادی                  پریا رجبی                      

مدرسه: شهید شوندی رزن       
عنوان پروژه: هشیارباش زلزله
نوع پروژه: طراحی و ساخت

هادی صفریانامیر مهدی الماسیامیر حسین میرزائیان     

مدرسه: محمودی رزن                                 
عنوان پروژه: مامان تولدت مبارک                                                            

نوع پروژه: طراحی و ساخت

گلناز زمردیحانیه عادلی                    نرگس عادلی                   

مدرسه: شهید شوندی رزن       
عنوان پروژه: حمام رنگ

نوع پروژه: آزمایش

سارا بختیاریستایش پور مالیری             ستاره نجاری            

مدرسه: مولوی جوکار                                    
عنوان پروژه: تصفیه آب                                                           

نوع پروژه: آزمایش

فاطمه طاهریفاطمه عیوضی               مریم گنجی                     

  مدرسه: بنت الهدی جوکار                                        
عنوان پروژه: عصای هوشمند                                                    

نوع پروژه: طراحی و ساخت

امیرعلی جاللوندعلیرضا جعفریمحمد مهدی حسینی

مدرسه: باباطاهر بهار
عنوان پروژه: گرمای ایمن

نوع پروژه: طراحی و ساخت

ابوالفضل الوندیامیرعلی الوندی علی شمس اللهی

مدرسه: شاهدشهیدعلیرضامحمدبیگی تویسرکان
عنوان پروژه: موتورپمپاژبدون برق 

نوع پروژه: طراحی و ساخت
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فاطمه پوریان 

مدرسه: شاهد بهار 
عنوان : چیپس مفید  

نوع: طراحی ساخت

محمد مهدی عمانی           محمد مومنلو             

مدرسه: شهید مهدوی درگزین                           
عنوان پروژه: فوت جادویی                                                                  

نوع پروژه: طراحی و ساخت

علیرضا رحیمی           سید مهیار حسینی              

مدرسه: شمس درگزین                               
عنوان پروژه: میوه چین                                                                

نوع پروژه: طراحی و ساخت



C M Y K

ابوالفضل محدثینیایش محدثی

مدرسه: حافظ قلقلرود                                         
عنوان پروژه: دست مکانیکی
نوع پروژه: طراحی و ساخت

امیر مهدی قلخانباز    الناز قلخانباز             

مدرسه: هفتم تیر قلقلرود              
عنوان پروژه: جارو دستی زرنگم

نوع پروژه: طراحی و ساخت

علی منافیعلی اسدی

مدرسه: عطار قهاوند                                      
عنوان پروژه: بلور شور                                                             

نوع پروژه: آزمایش

مهدی بقالی   محمد پارسا جباری

مدرسه:  شهدای پنجم آبان کبودراهنگ                             
عنوان پروژه: تنفس مصنوعی
نوع پروژه: طراحی و ساخت

علیرضا نوروزیحمید رضامظفری

مدرسه: شهدای پنجم آبان کبودراهنگ       
عنوان پروژه: تلمبه کوچولو
نوع پروژه: طراحی و ساخت

یاسمن نعیمیبهاره قربانی

مدرسه: زینبیه کبودراهنگ                                
عنوان پروژه: همیار معلول 
نوع پروژه: طراحی و ساخت

  

فائزه محبیمحدثه محبی

مدرسه: زینبیه کبودراهنگ                                
عنوان پروژه: مسواک مسافرتی با انصاف

نوع پروژه: طراحی و ساخت

  

اکبر موسیوند بیگ              

بدر قلقلرود                                         
تشخیص نشاسته غذا                                                             

نوع پروژه: آزمایش

فاطمه زارعی            

خلیج فارس گل تپه                               
عنوان:آب چکان زندگی                                                           

نوع: طراحی ساخت

سارا صالحی

شهدا گمنام کبودراهنگ                            
عنوان: واپایش یاب
نوع: طراحی ساخت

حدیثه قهرمانیملیکا خان بابا       فایزه شریفی     

مدرسه: هفده شهریور  قهاوند                                  
عنوان پروژه: چسب جادویی                                                         

نوع پروژه: طراحی و ساخت

محمد امیدی صاحبمهدی زارعی محبیان   جمال سحاب اله پناه     

مدرسه: میرسیدعلی همدانی کبودراهنگ
عنوان پروژه: پدیده ی ناپدید

نوع پروژه: آزمایش

رسول واالییابوالفضل شریف       عرفان رهبری      

مدرسه: شیخ فضل اهلل نوری گل تپه                          
عنوان پروژه:  تغیرات شیمیایی                                                                 

نوع پروژه: آزمایش

رضا محرابلوصدرا زارع ندیم           ابوالفضل نجف بگی

مدرسه: شهید جعفرپناه  گل تپه                       
عنوان پروژه: اجاق سیار

نوع پروژه: طراحی و ساخت

سید خدیجه حسینیستایش کاظمی           یگانه نوری آرین            

مدرسه: شهید مقصودی قهاوند                                  
عنوان پروژه:  فسقلی ناقال                                                             

نوع پروژه: طراحی و ساخت

ستاره درخشانهستی دارای          شادی زنگنه       

مدرسه: حافظ قلقلرود                                         
عنوان پروژه: تاثیر عوامل محیطی بر رشد گیاه                                                                                                                    

نوع پروژه: آزمایش

یکشنبه
23تیرماه 1398
شماره 3519

برگزیدگان نهمین جشنواره علمی جابربن حیان دوره ابتدایی استان همدان
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بهنام فتحی         دانیال فتحی           

مدرسه: شهید خراسانی گل تپه                             
عنوان پروژه: اسلوشر )ترکیب کننده مواد(

نوع پروژه: طراحی و ساخت

معصومه فرخیزهرا الهی

مدرسه:  حضرت معصومه )س( اللجین                                      
عنوان پروژه: ماکارون رشته

نوع پروژه: آزمایش

امیرحسین خانی          محمدصالح بهمنی            

مدرسه: شهید احداله پورمختار اللجین                           
عنوان پروژه: تصفیه آب و آب سردکن                                                           

نوع پروژه: طراحی و ساخت

ناهید مراد نامیمهدیه سلیمی                     دینا پیری                 

مدرسه: حضرت رقیه )س( اللجین                                         
عنوان پروژه: ماساژور صورت                                                            

نوع پروژه: طراحی و ساخت

فهیمه محمدپور              زینب شیرمحمدیزهرا شیرمحمدی            

مدرسه: ارشاد اللجین                                   
عنوان پروژه: آتشفشان                                                        

نوع پروژه: آزمایش

علی رضا ترکاشوندامیر حسین جمشیدی        محمدصالح غیاثوند         

مدرسه: دبستان شهید خرسندی مالیر
عنوان پروژه: تولید غبار و مه و باران و پاک سازی هوا                                                            

نوع پروژه: آزمایش

مهدی حسینی                   

جابر شیرزادی مالیر                 
جادوی نور در مایعات                                                           

نوع پروژه: آزمایش

محمد صالح نظری         

مدرسه: طاها مالیر                      
مراقب خواب کودک                                                               

نوع: طراحی ساخت

محمد رضا سیفحمید رضا عطایی                            

مدرسه: شهیدحاج محمد طالبیان نهاوند                    
عنوان پروژه: میز کار دانش آموزي

نوع پروژه: طراحی و ساخت

زهرا عباسی                   ثمین سیاوشی           

مدرسه: زنده یاد عباس مرادی جورابی مالیر         
عنوان پروژه: دوستی با طبیعت 

نوع پروژه: طراحی و ساخت

اهورا امیدي

مدرسه: غیردولتی نمونه مالیر                              
کاله ایمني هوشمند
نوع: طراحی ساخت

پارمیس رشیدي

نوشین امیدي نهاوند                  
 فالسک خورشیدی
نوع: طراحی ساخت

بهراد بختیاری

حر ریاحی ناحیه یک
عنوان: کاکل زیستی                                                                

نوع پروژه: آزمایش

بحیرایي        یگانه دارابيسیده مهشاد شهبازي         ستایش ربیعي            هستي 

مدرسه:  شهید روح اله سیف نهاوند             
عنوان پروژه:  سوخت پاک

نوع پروژه: آزمایش

پردیس جاللوندبهاره کیاني             هستي کولیوند             زهرا سوري             

مدرسه: شهید روح اله سیف نهاوند                      
عنوان پروژه: خمیر دندان سه پنج )خمیر دندان سنتي پنجمي ها(

نوع پروژه: آزمایش

حسین سوريعرشیا میر آخوري         محمدآرمین علیمراديمحمد رضا نصرتي    

مدرسه: غیر دولتي ماهان  نهاوند                 
97M4 عنوان پروژه: مسلسل
نوع پروژه: طراحی و ساخت

حسام نیک فرجامجواد هاشمی  فرید                          ماهان سعیدی                     

مدرسه:   هیأت امنایی حر ریاحی1 ناحیه یک    
عنوان پروژه: جواهرات زیستی                                                                

نوع پروژه: آزمایش

عباس ابوالفتحيامیر حسین خلقي         مکائیل کولیوند                

مدرسه: شهید علیرضا شهبازي نهاوند               
عنوان پروژه: آچار همه کاره
نوع پروژه: طراحی و ساخت

علیرضا احمدیعلی خوشبو                   امیرمحمد قلیپور

مدرسه: پسرانه سما ناحیه یک                                       
عنوان پروژه: آبگرمکن خورشیدی                                                               

نوع پروژه: طراحی و ساخت

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

محمد رضا کولیوند

فاضلی ناحیه یک      
هشدار دهنده برق
نوع: طراحی ساخت

امیر علی کرمی           احمد رضا موسیوند                                           

مدرسه: آیت ا... معصومی ناحیه دو            
عنوان پروژه: زباله جمع کن دریایی                                                                

نوع پروژه: طراحی و ساخت

سنا موحدیهدیه رضایی                  محدثه قاسمی                

2  ناحیه دو                                     ایروانی  مدرسه: 
عجیب                                                                کاتالیزور  پروژه:  عنوان 

آزمایش پروژه:  نوع 

هدیه زهرا شکریآیسا جاودان                رزیتا حمیدی نیکو           

مدرسه: آیت ا... طالقانی ناحیه یک                                       
عنوان پروژه: ربات آبپاش، ماشین آتش نشان                                                              

نوع پروژه: طراحی و ساخت

مهشاد جهدیه          مائده طهماسبی ناصر                                            

مدرسه: معراج  ناحیه دو                                      
عنوان پروژه: رکعت شمار بریلی                                                                

نوع پروژه: طراحی و ساخت

هستی فیاض خوالنا صالحی جوزانی                                        

مدرسه: فرزانه 3  ناحیه دو     
عنوان پروژه: مادرم آسوده بِران

نوع پروژه: آزمایش

کیارش قاسمی قدرت             

مهر2  ناحیه دو                                       
عنوان: اره هوشمند                                                              

نوع: طراحی ساخت

مجتبی جباری             

خواجه نصیرناحیه دو                                   
عنوان:دستگاه مهساز                                                              

نوع: طراحی و ساخت

امیر جامه بزرگی

مدرسه: عطار قهاوند                                      
عنوان پروژه: بلور شور                                                             

نوع پروژه: آزمایش

۵ The Message Of 
 Madestan's 
                   History & Civilization & Culture

رقیه روشنیفاطمه رستمی           رقیه حمزه زاده            

مدرسه: رسالت 1 قهاوند
عنوان پروژه: تخم مرغ ژله ای                                                             

نوع پروژه: آزمایش

سینا یوسفی

مدرسه: غیردولتی نمونه مالیر                              
هشداردهنده سرمازدگی

نوع: طراحی ساخت
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نیش و نوش

خبر

تکریم فرزند از نگاه امام رضا )ع(
علی حیدری «

 خانواده جایگاه بســیار مهمی در آموزه های اسالمی دارد و از جنبه 
های گوناگون بدان نگریســته شده است. یکی از وجوه اهمیت بحث 

خانواده، مباحث مرتبط با فرزندان و تربیت آنهاست. 
تربیت عبارت از شکوفا سازی اســتعدادها و جهت دهی آن به سوی 
کمال مطلوب است. تربیت، ضروری ترین نیاز انسان در زندگی است. 
انسان بدون تربیت صحیح ره به جایی نمی برد، نه از باغ زندگی خویش 
میوه شیرین می چیند و نه کام انســان های دیگر را از ثمرات درخت 
وجود خود شــیرین می کند؛ و باالتر آن که نه به درک معنای انسانیت 

نائل می آید و نه به فتح قله های رفیع انسانیت دست می یازد. 
بدین جهت تربیت، عالی ترین هدف پیامبران و اساسی ترین پیام کتب 

و نخستین و ضروری ترین وظیفه والدین است. 
ضرورت و اهمیت تربیت، والدین را بر آن می دارد که به این مسئولیت 
بزرگ ارجی دو چندان نهند؛ برای ایفای درست آن خود را به صالح و 
آگاهی از روش و فنون تربیت مجهز ساخته و با الگو گرفتن از مربیان 

موفق در انجام دادن این وظیفه مهم بکوشند. 
بی شک معصومان )ع( موفق ترین مربیان و سیره قولی و عملی آن ها 
مطمئن ترین الگو برای والدیــن در امر ظریف و پر پیچ و خم تربیت 
است. بی شک هر انسانی در هر مقطع سنی، با توجه به برداشتی که از 
ارزش و منزلت خویش دارد، برای خود احترام و شخصیت قائل است. 
هر انســانی خود را دوست دارد و دوست دارد که مورد احترام دیگران 
واقع شــود. کودک و نوجوان نیز هر چند به رشد اجتماعی و عقالنی 
کافی نرسیده است؛ اما برای خود احترام قائل است. بدین جهت رفتار 

احترام آمیز والدین و مربیان نقش مؤثری در تربیت و رشد او دارد. 
ضرورت و اهمیت تربیت فرزند در آموزه های اســالمی همراه با اصل 
دیگری به نام تکریم فرزندان است. به بیان دیگر، اهمیت تربیت فرزندان 
نباید مانع از آن باشد که کرامت وجودی آنان به عنوان یک انسان مورد 
تهدید واقع شود. در این نوشتار می کوشیم به مناسبت زادروز فرخنده 
والدت حضرت رضا )ع( نگاهی بــه مقوله تکریم فرزندان در آن امام 

داشته باشیم.
امام رضا )ع( برای فرزند خویش امام جواد )ع( احترام بسیار قائل بودند 
و از این شــیوه مؤثر در تربیت فرزند بسیار بهره می برد. یکی از یاران 
نزدیک امام رضا)ع( در این باره می گوید: محبت داروی شفابخش دردها، 
تسکین دهنده قلبهاست و بهترین راه حل مشکالت و نا سازگاری های 
تربیتی است. امام رضا )ع( از این شیوه مؤثر تربیتی به شکل ای گوناگون 
بهره می گرفت. گاهی اوج محبت خود را در قالب جمله زیبای "بابی 
انت و امی )پدر و مادرم به فدایت(" نشــان مــی داد و زمانی او را در 
آغوش می گرفت، به ســینه خود می فشــرد و می بوسید. اباصلت می 
گوید: هنگامی که امام جواد )ع( بر بستر شهادت پدر وارد شد، حضرت 
رضا )ع( از بستر برخاست، به سوی او رفت، دست بر گردنش انداخت، 

او را به سینه فشرد، میان دو چشمش را بوسید و با او سخن گفت.
محبت کلید حل بســیاری از مشکالت تربیتی است. گاهی والدین در 
مقابل اصرار زیاد کودکان بر خواســت های غیر معقول یا غیر ممکن، 
رفتاری تند و نامناسب ابراز می کنند؛ ولی حتی در چنین موقعیتی رفتار 
محبت آمیز مناسب تر و مؤثرتر است. امیه بن علی نقل می کند: در سالی 
که امام رضا )ع( حج به جای آورد و سپس به خراسان رفت، من در مکه 
همراه امام )ع( بودم و امام جواد )ع( نیز همراهش بود. امام رضا )ع( با 
خانه کعبه وداع کرد. وقتی طوافش تمام شد، به طرف مقام ابراهیم رفت 
و در آنجا نماز گزارد. امام جواد )ع( که خردســال بود، بر دوش غالم 

حضرت طواف داده می شد.
 امام جواد )ع( به طرف حجر اسماعیل رفت، در آنجا نشست و این امر 
مدتی طول کشید. موفق به او گفت: جانم به فدایت باد، برخیز. او فرمود: 
بر نمی خیزم تا وقتی که خدا بخواهد و در چهره اش غم نمایان شــد. 
موفق خدمت امام رضا )ع( آمد و گفت: جانم به فدایت باد، امام جواد 
)ع( در حجر نشسته، برنمی خیزد. امام رضا )ع( به طرف امام جواد )ع( 
آمد و فرمود: »قم یا حبیبی«؛ برخیز، ای حبیب من امام جواد )ع( فرمود: 
چگونه برخیزم، در حالی که شــما با کعبه چنان وداع می کنید که گویا 
هرگز به ســویش باز نمی گردید! امام رضا )ع( فرمود: »قم یا حبیبی«؛ 

برخیز، ای حبیب من. جواد )ع( برخاست. 
از این حدیث شــریف در می یابیم که امام رضا )ع( در مقابل اصرار 
امــام جواد )ع( هرگز به او تندی نکرد بلکه با جمالت محبت آمیزی 
مانند »برخیز، ای حبیب من«  و صبر و حوصله فرزند خردســالش 

را قانع کرد.
* منبع:

علی همت بناری، امام رضا )ع( و تربیت فرزند

شرق: مردان نیز ملزم به رعایت حجاب هستند 
 از کجا لباس حجاب تهیه کنن؟؟

همدان پیام: پرونده فساد مالی آتش نشانی مالیر در دست بررسی 
 حتما می خوان آتیششو خاموش کنن؟!

ایران: دولت دست به جراحی عمیق اقتصادی بزند 
 چاقوی تیز نداره!!

همدان پیام: افق صنعت در استان چندان روشن نیست 
 برق استان ضعیف شده المپا روشنایی ندارن

شرق: سفر حقوقدان به ادبیات 
 بگو سعدی و حافظ رو دید سالم برسونه 

اطالعات: صدام حسین جدید 
 همون قبلیه هستش رفته آرایشگاه!!

همدان پیام: زیرساخت های توسعه گردشگری سالمت در استان مهیا 
شده است 

 دفترچه بیمه هم داره؟؟
شرق: ضعف اروپا در آیینه برجام 

 به نظر آیینه کثیف شده 
کیهان: برای احیای برجام باید توان موشــکی کشــور را معامله 

! کنیم
 بازار برجامی هم افتتاح شد 

همدان پیام: ناحیه مبل و منبت دزفول راه اندازی می شود
 برای خریداراش هم چاره ای بیندیشید

جوان: عکس یادگاری با پلیس بد 
 شک نکن فردا برگه جریمه می گیری  

رسالت: دعوا پشت درهای بسته 
 می خوان اختالفا حل بشه سپس در رو باز کنن 

همدان پیام: چرخ فوتبال استان به حرکت در نیامده متوقف شد
 بادش تنظیم نمیشه 

اعتماد: رئیس پلیس راهــور: پراید و پژو آردی نباید در جاده ها تردد 
کنند 

  میخوان دوتاشونم بفرستن  فضا!!

آزمون های »چرتکه« و »کانگورو« 
در مدارس ممنوع است

 معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از ممنوع شــدن 
برگزاری کلیه آزمون هایی مانند چرتکه، کانگورو و... که تنها بر تقویت 
قوای ذهنی دانش آموزان تمرکز کرده و تربیت در آن مغفول اســت، 

خبر داد.
به گزارش ایســنا، رضوان حکیم زاده دربــاره چالش های برنامه ریزی 
آموزشی، گفت: میان برنامه ریزی تعیین شده و آنچه در عمل در کالس 
های درس اجرا می شود، ممکن است فاصله هایی وجود داشته باشد 
که یکی از دالیل آن تاثیر فرایندهای ارزشــیابی در زمان مدرسه رفتن 
و آموزش دادن است که ممکن است اهداف تحصیلی را زیرورو کند.

وی افزود: ســازمان پژوهش در کنار شورای عالی آموزش و پرورش 
اهداف نظام آموزشــی را بر اساس مانیفست سند تحول بنیادین تبیین 
می کنند اما به ویژه از دوران ابتدایی به بعد این برنامه ریزی تعیین شده 
از آنچه باید انجام شــود، فاصله می گیرد که از دالیل آن ارزشیابی و 
به ویژه کنکور است. اثر کنکور به گونه ای است که علیرغم موکدات 
ســند تحول بنیادین برای تغییر جهــت از آموزش به پرورش؛ برنامه 

درسی از تربیت به آموزش کاهش می یابد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سازمان 
سنجش مجری سیاست های کالن است و به خودی خود نقشی در این 
موضوع ندارد، گفت: اگر هم افزایی و هم اندیشی به همراه کارشناسی 
تخصصی بین آموزش و پرورش و وزارت علوم وجود داشــته باشد، 
می توان امیدوار بود که اتفاقات خوبی در زمینه تغییر جهت ارزشیابی 
ها رخ دهد. اگر هم نقدی در زمینه تربیت مطرح می شــود به تنهایی 
متوجه معلمان نیســت و آن ها مجری سیاســت هایی هستند که ما 

تعیین می کنیم.
وی با اشــاره به عوامل تاثیر گذار بر تعلیم و تربیت در مدرسه گفت: 
پیش از ورود دانش آموز به مدرســه برنامه هایی در صدا و ســیما 
پخش شده و خانواده با تبلیغاتی مواجه می شود که آنان را به قبولی 
در مدرســه تیزهوشــان تپویق می کند. خانواده به دنبال مطالبه گری 
از مدرســه می رود و اگر جواب نگیرد به ســمت موسسات بیرونی 
می رود. خانواده مقصر نیســت و اثر تربیتی و تبلیغی رســانه، بسیار 

موثر است.
حکیــم زاده درباره حجم و تنوع کتب درســی نیز اظهــار کرد: اگر 
چارچوب برنامه درسی را مدنظر قرار دهیم، این امکان فراهم است که 
متناســب با آن در تالیف کتب تنوع داشته باشیم و بررسی کنیم که آیا 
اهداف را پوشش می دهد یا خیر. در سند تحول پیش بینی شده که باید 
20 درصد محتوا را در اختیار مدرســه بگذاریم. سال پیش طرح بوم 

اجرا شد اما درباره چندتالیفی گامی برنداشته نشده است.

 جلســه رســیدگی بــه پرونــده قتــل میتــرا 
ــران  اســتاد همســر دوم شــهردار پیشــین ته
ــی  ــورت علن ــه ص ــنبه ب ــروز ش ــح دی صب
در ســالن اجتماعــات امــام خمینــی )ره( 

ــد. ــزار ش برگ
در ایــن جلســه دادگاه قاضــی شــهریاری 
ــگاه  ــور در جای ــا حض ــتان ب ــده دادس نماین
ــات  ــده، اتهام ــت پرون ــت کیفرخواس در قرائ
برشــمرد  اینگونــه  را  نجفــی  محمدعلــی 
ســاله،  نجفــی 66  محمدعلــی  گفــت:  و 
ــدان  ــاًل در زن ــران و فع ــل ته ــته، اه بازنشس
ــرت در  ــه مباش ــم ب ــه مته ــت ک ــن اس اوی
ــه  ــود مرحوم ــر دوم خ ــدی همس ــل عم قت
میتــرا اســتاد ۳6 ســاله بــا ســالح گــرم و دوم 
حمــل و نگهــداری ســالح و مهمــات جنگــی 
غیرمجــاز و دیگــر ایــراد صدمــه بدنــی عمدی 

ــت. ــی اس ــرح غیرفوت ــه ج ــی ب منته
 از نظر مــن مهدورالدم بودن وی 

ثابت شده بود
وی گفــت: حســب بازرســی کارآگاهــان 
شــد  مشــخص  او  شــخصی  منــزل  در 
ــه و  ــم ریخت ــه ه ــور ب ــان مذک ــه آپارتم ک
ــته  ــه گذش ــت از اسباب کشــی در هفت حکای
ــک دست نوشــته  ــن ی داشــته اســت. همچنی
پیــدا شــد کــه در آن نوشــته شــده "در 
ــا  ــردم ت ــادی ک ــالش زی ــته ت یکســال گذش
بــدون خونریــزی و توافــق مشــکالت را 
ــی  ــکاری را مبن ــچ راه ــا هی ــم ام ــل کنی ح
بــر طــالق توافقــی و گرفتــن تمــام حقــوق 
دست نوشــته  ایــن  در  نپذیرفــت.  خــود 
ــا  ــن باره ــود، همســر دوم م ــده ب ــد ش تاکی

ــه  ــی ک ــردان اجنب ــا م ــود ب ــرده ب ــد ک تهدی
ــتر  ــتید همبس ــاس هس ــا حس ــه آنه ــما ب ش
خواهــم شــد و تــا ایــن کار را انجــام ندهــم 
ــرد  ــروع ک ــود و ش ــم ب ــت بردار نخواه دس
بــه تمــاس گرفتــن بــا مردانــی کــه در 
گذشــته بــا آنهــا ســر و ســری داشــته اســت. 
ــت  ــودن وی ثاب ــدم ب ــن مهدورال ــر م از نظ
ــرد  ــد می ک ــرا تهدی ــا م ــود و باره ــده ب ش
ــم  ــام نده ــت را انج ــط زش ــن رواب ــا ای ت
ــود و دیگــر خســته  ــم ب دســت بردار نخواه
ــد و  ــورد تهدی ــرا م ــا م ــودم و باره ــده ب ش

توهین هــای زشــت قــرار مــی داد."
وی تاکید کرد: با کشف چنین دست نوشته ای 
ما به این اســتنباط رســیدیم که ممکن است 
محمدعلی نجفی قاتل باشــد و به همین دلیل 
تحقیقات خود را برای دستگیری آغاز کردیم.

نماینــده دادســتان افــزود: در صفحــه 25 
ــود  ــر ب ــده آمــده کــه خشــاب از قبــل پ پرون
ولــی مســلح نبــود. او )نجفــی( گفته"بــه 

ســمت حمام رفتــه و اســلحه را مســلح کردم. 
البتــه اشــتباه کــرده ام و مرتکــب قتــل شــدم و 
در مــدت 8 مــاه عقــد موقــت و یکســال عقــد 
دائــم تمامــاً درگیــری و جــدل داشــتیم و مدام 
ــه  ــرد. مجموع ــن می ک ــواده ام توهی ــه خان ب
ــه  ــی ب ــت حت ــود داش ــات وج ــن اختالف ای
درگیــری فیزیکــی منجــر و چنــد بــار منجــر 
بــه ضــرب و جــرح شــد و حتــی میتــرا 
اســتاد چاقوکشــی کــرد. بــه او پیشــنهاد طالق 
ــو و  ــم از ت ــه می خواه ــت ک ــا او گف دادم ام

ــرم." ــام بگی ــرت انتق دخت
ــت:  ــم گف ــات مته ــه اعتراف ــا اشــاره ب وی ب
ــالم  ــل اع ــزه قت ــی انگی ــات خانوادگ اختالف
ــاه 94  ــخ 29 مهرم ــا تاری ــالح ت ــده و س ش
دارای مجــوز بــوده ولــی تمدیــد نشــده 

ــراف دارد. ــه آن اعت ــم ب ــت و مته اس
 وکیــل متهم عنوان کــرده مقتوله 

مهدورالدم است
وی تصریــح کــرد: متهــم همچنیــن در جــای 

دیگــری در پرونــده اختالفــات زناشــویی و 
دعــوا را انگیــزه قتــل خــود عنــوان کــرده و 
موضــوع مهدورالــدم بــودن را نفــی می کنــد. 
همچنیــن وکیــل متهــم در الیحــه ای عنــوان 
دالیلــی  بــه  توجــه  بــا  مقتولــه  کــرده 
مهدورالــدم اســت و وکیــل در دالیــل خــود 
ــد  ــاره می کن ــم اش ــارات مته ــه اظه ــًا ب صرف
کــه قابــل پذیــرش نیســت. متهــم نیــز 
ــات  ــل اختالف ــدف از قت ــه ه ــرار دارد ک اق
ــدم  ــر مهدورال ــوده و دالیلــی ب خانوادگــی ب
گرچــه  نــدارد،  وجــود  مقتــول  بــودن 
ــت  ــدم در صالحی ــای مهدورال ــی ادع بررس
ــیدگی  ــه رس ــاز ب ــًا نی ــت و قطع دادگاه اس

ماهــوی دارد.
ــرا  ــای دم میت ــع اولی ــل مداف ــه وکی در ادام
اســتاد گفــت: حکــم قصــاص و اشــد 

دارم  درخواســت  را  متهــم  مجــازات 
 برادر میترا استاد: کوتاه نمی آییم

ــتاد،  ــرا اس ــرادر میت ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
جمــع  در  دادگاه  از  خــروج  حیــن 
خبرنــگاران، گفــت: بــه هیــچ عنــوان از 

نمی آییــم. کوتــاه  قصــاص 
ــابق  ــهردار س ــی ش ــی نجف همســر محمدعل
ــاه  ــنبه 7 خردادم ــه ش ــح روز س ــران صب ته
بــه ضــرب گلولــه بــه قتــل رســید. از همــان 
ســاعات نخســت تحقیقــات بــرای شناســایی 

و دســتگیری قاتــل آغــاز شــد.
شــهریاری  قاضــی  روز  همــان  عصــر 
ــران  ــی ته ــور جنای ــرای ام سرپرســت دادس
از اعتــراف نجفــی بــه قتــل همســرش خبــر 

داد.

نگرانی از پیری جمعیت در ۳0 سال آینده
ــده  ــال آین ــی ۳0 س ــت: ط ــور، گف ــی کش ــای جمعیت ــن چالش ه ــه مهم تری ــاره ب ــا اش ــت ب ــر بهداش ــی وزی ــاور عال  مش
ــان  ــاروری ایرانی ــرخ ب ــرای افزایــش ن ــد ب ــن در حــال حاضــر بای ــد شــد، بنابرای ــر خواهن ــران پی ۳0 درصــد از جمعیــت ای

برنامه ریــزی کنیــم. 
به گزارش ایسنا، محمداسماعیل اکبری، افزود: در کشور ما سرعت رشد پیری نگران کننده است؛ به طوری که در 20 سال آینده 
20  درصد جمعیت  پیر خواهند بود و در ۳0 ســال آینده ۳0 درصد جمعیت ایران پیر می شــوند، یعنی از هر ســه فرد یک نفر 
پیر خواهد بود و این در حالی اســت که فرد پیر قدرت تولید ندارد و فرد دیگری باید خرجش را بدهد. افرادی که اکنون 40 
ساله اند، 20 سال دیگر60  ساله شده و به گروه پیرها می پیوندند و در ایران به طور متوسط ۳8 درصد افراد پیر شغل دارند و 60 

درصدشان سواد دارند. 
بنابراین در گروه سالمندان 40  درصد بی سوادند و 60  درصد شغل ندارند و این افراد روی دست جوانان کشور می مانند. 

توقف مهاجرت از روستاها به کالن شهرها
 رئیس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان اینکه در حال حاضر مهاجرت به سمت کالنشهرها متوقف شده است، 

گفت: تالش می کنیم مهاجرت معکوس داشته باشیم تا افراد به شهرها و روستاهای خودشان بازگردند. 
به گزارش ایلنا، مهدی جمالی نژاد، بیان کرد: در سازمان دهیاری ها و وزارت کشور اقدامات بسیار زیادی در راستای کاهش مهاجرت 

به کالنشهرها صورت گرفته است. 
وی افزود: تاکنون مجوز تاسیس ۳7  هزار و 59 دهیاری از سوی وزارت کشور صادر شده است و تاکنون 95  درصد جمعیت روستایی 

کشور تحت پوشش خدمات نهاد دهیاری قرار گرفته اند و دهیاری ها به 19 میلیون نفر جمعیت روستایی خدمات ارائه می دهند. 
رئیس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور با اشــاره به توزیع اعتبارات بین دهیاری ها، گفت: از سال 1۳82 )سال راه اندازی 
دهیاری ها( تا پایان سال 1۳97، در مجموع 18 میلیارد و 788  میلیون تومان اعتبارات متمرکز )ملی و استانی( بین دهیاری ها توزیع شده 

که 81 درصد آن در دولت یازدهم و دوازدهم بین دهیاری ها توزیع شده است.

 سخنان اهل بیت)ع( در بردارنده خیر دنیا 
و آخرت است. آن بزرگواران با رهنمود های 
گران بهایشان شــیوه های خوشبختی در دنیا  
و آخــرت را فرا روی پیروانشــان قرار داده 
اند. آموزه های به جا مانده از هشــتمین امام 
شیعیان دربردارنده رهنمود های سامان بخشی 
به دنیای انسان هاست و به خوشبختی آخرت 
آن ها توجه دارد. بر این اســاس و به منظور 
آبادانی دنیای انســان  ها و به مناسبت والدت 
امام هشــتم)ع( به اندیشه های اقتصادی امام 

رضا)ع(، اشاره می کنیم.
بررســی اندیشه های اقتصادی امام هشتم)ع(، 
آنگاه اهمیت بیشــتری می یابد که بدانیم یکی 
از اهداف مقام معظم رهبری در نام گذاری سال 
ها پرداختن به موضوعات اقتصادی و تاکید بر 
شکوفایی اقتصادی ایران است. در این نوشتار 
به برخی از این اندیشــه های ناب اشاره می 

کنیم.
 کار و تالش

کار و کوشــش، قانــون عــام آفرینش برای 
شــکوفایی اقتصادی و دست یابی به اهداف و 

آرزوهای بلند است. 
از دیــدگاه امام رضــا)ع(، ارزش معنوی کار 
چنان اســت که مقام کارگــر را فراتر از مقام 
مجاهدین فی سبیل ا... )جهادگران در راه خدا( 
می داند و می فرمایــد: »اِنَّ الَّذی یْطُلُب مِْن 
َفْضٍل یکفُّ بِِه ِعیالَه، اَْعَظُم اَْجراً مَِن الُْمجاِهِد 
فی َســبیِل ا...؛ آن که با کار و کوشــش، در 
جســت وجوی مواهب زندگی بــرای تأمین 
خانواده خویش اســت، پاداشــی بزرگ تر از 

مجاهدان راه خدا دارد«.
 پرهیز از اسراف

اســراف، ســرگرانی با خداوند و نعمت های 
اوســت. آن که در به دست آوردن حتی لقمه 
ای نان، »ابر و باد و مه و خورشــید و فلک« و 
ده ها عامل پیدا و پنهان دیگر را مؤثر می داند، 
هرگز اســراف نمی کند. در حقیقت، اسراف، 
پشت پا زدن، بی توجهی و بی حرمتی به همه 

عوامل یاد شده است.
شکوفایی و رونق اقتصادی، با اسراف و هدر 
دادن بیهوده اموال امکان پذیر نیست و شخص 
و ملت اســرافکار، به رشد اقتصادی نخواهد 
رسید. ازاین رو، اسراف، آفت کار نیز به شمار 

می آید، زیــرا آن که هم کار مــی کند و هم 
اســراف، مانند آن است که در صندوقی که ته 
نــدارد، پول می ریزد و بدیهی اســت ثروتی 
بــرای او اندوخته نخواهد شــد و پیشــرفتی 

نخواهد کرد.
اســراف، عامل اصلــی فقر و تهی دســتی 
نیز به شــمار می رود. از دیــدگاه عرفانی، 
دارند  ادراک و شعور  پروردگار  نعمت های 
و آنگاه که بی توجهی فرد را به خود حس 
کنند، رخت بر می بندند و فرد را از نعمت 
ها محروم می کنند. در مقابل، اگر از انسان 
توجه، احترام و ارزش ببینند نه تنها میهمان 
ســفره زندگی او خواهند شد، بلکه نعمت 
های دیگر را نیز به ســوی خویش فرا می 
خوانند. در نتیجه، نعمتی بر نعمت شــخص 

افزوده می شود.
با توجــه به آنچه گفته شــد، امــام رضا)ع( 
تباه ســازی اموال را پدیده ای ناپسند می داند 
و دوســتان و پیروان خویش را از این پدیده 

نامبارک باز می دارد.
 امام رضا)ع( و هشدار درباره فقر

هیچ یــک از اهل بیت)ع(، پیروانشــان را به 
فقر و تهی دســتی فرا نخوانده اند؛ چرا که فقر 
به طور طبیعی می تواند سرچشــمه بسیاری 
از غصــه ها، لغزش ها و تبه کاری ها باشــد. 

بررســی مشــکالت اجتماعی و سبب جویی 
نابسامانی ها روشن می سازد که فقر، اساس 
بسیاری از مشــکالت اجتماعی و نابسامانی 
های زندگی فــردی، خانوادگی و اجتماعی 
است. تردید نیست که انسان در این زندگی، 
در کالبــدی جــای دارد که از مــواد طبیعی 
تشــکیل یافته است و با اشــیایی سر و کار 
دارد و در فضایی زندگی می کند که به وسائل 
و کاالهای مادی نیازمند اســت. غذا، لباس، 
مســکن، نظافت و بهداشت، همه در طبیعت 
این زندگی و الزمه تداوم حیات انسانی است 
و نبود یا کمبود هر یک از این امور، ناتوانی، 
بیماری و فرسایش و پیری زودرس را در پی 

خواهد داشت.
بر همین اساس است که امام رضا)ع( فرمود: 
»اَلَْمْســکنَُة مِْفتاُح الْبُؤس؛ بینوایی و فقر، کلید 

بدبختی و بیچارگی است. 
مســأله اقتصاد، مسأله ای ســاده و بی اهمیت 
یا کم اهمیت نیســت. دینــداری و معنویت، 
بقا و عزت، سربلندی، حماسه و اقدام، عفت 
و اخــالق، هنــر و فرهنگ، امیــد و تکاپو و 
شــورآوری و سازندگی هر جامعه ای بستگی 
دارد به چگونگی نظــام اقتصادی آن جامعه، 
حتی باید اعتراف کرد که بروز شایسته نبوغ و 
استعداد نسل ها، در شعبه های گوناگون علم، 

صنعت، اختراع، هنــر، فکر و تعقل بر فضای 
اقتصادی ســالم متوقف است. در فضای سالم 
اقتصادی است که یک متفکر می تواند درست 
بیندیشــد و یک جراح، عمل دقیق خود را به 
خوبی انجام دهد و یک هنرمند، بیافریند و یک 

اخالقی، تربیت کند.
 تخصص مداری 

در سخنان امام رضا)ع(
در آمــوزه های دینی، بــه موضوع تخصص 
در کار و حرفه بســیار توجه شده است. امام 
رضا)ع( افراد را از سپردن کارها به دست افراد 
بی تشخیص و ناوارد بازداشته و این مسأله را 

جزئی از اسالم خالص دانسته است.
امام رضا)ع(، نابســامانی، بی عدالتی، تبعیض، 
فقر، محرومیت و مشکالت جامعه اسالمی را 
به عللی نســبت می دهد که عبارت از به کار 
گماردن جاهالن و اشخاص سفیه و ناآگاهان 
است. به کار گماردن کسانی که از نظر فکر و 
فــن اداره جامعه و تدبیر امور مالی و مدیریت 
اقتصادی و دیگر مســائل اجتماعی، تخصص 
های الزم را ندارند، عقب ماندگی، نابسامانی، 

فقر و محرومیت را به دنبال خواهد داشت.
* منابع:

محمدرضا محمود و محمد حکیمی، الحیاة، ج 6، ص 468

حسن بن علی بن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 808

امام رضا)ع( مظهر کرامت و اسوه رأفت
■ مروری بر اندیشه های اقتصادی امام هشتم)ع(

نخستین جلسه محاکمه محمدعلی نجفی

قاضی شهریاری مطرح کرد: 
اعتقاد نجفی به مهدورالدم بودن میترا استاد

  غرق  شدگی ۶۳۶ نفر در 114 روز
 رئیس ســازمان اورژانس کشور با اشاره به  غرق  شدگی  6۳6 نفر 
در محیط های آبی از روزهای نخســت فروردیــن تا 21 تیر 1۳98 در 
سطح کشور، گفت: 42۳ نفر از این افراد جان خود را از دست داده اند.

به گزارش فارس، پیرحسین کولیوند با تأکید بر اینکه 16 درصد از افراد 
غرق شــده در گروه سنی 4 تا 10 ســال قرار دارند، اظهار کرد: از روز 
نخســت فروردین تا 21 تیر از مجموع 6۳6 مصدوم و فوتی حوادث 
ناشی از غرق شدگی 22 درصد مربوط به میانگین سنی 11 تا 21 سال، 
16 درصد مربوط به 4 تا 10 سال، 15 درصد مربوط به ۳1 تا 40 سال، 
2۳ درصد مربوط به گروه سنی 21 تا ۳0 سال، 7 درصد مربوط به گروه 
ســنی 41 تا 50 سال، 6 درصد مربوط به کودکان زیر ۳ سال، 5 درصد 
مربوط به 51 تا 60 ســال و  6 درصد مربوط به گروه سنی 61 سال و 
بیشتر هستند.رئیس سازمان اورژانس کشور  گفت: در 114 روز گذشته 
و از مجموع 6۳6 غریق از نظر تفکیک مکانی 240 نفر معادل ۳8 درصد 
از کل غریق ها در رودخانه ها، 14 درصد در سایر محیط های آبی شامل 
)حوض، جوی، آب انبار و...(، 11 درصد در دریاچه پشــت ســد، 19 
درصد در دریا، 9 درصد در استخر کشاورزی، 6 درصد در کانال آب و 

۳ درصد در استخر شنا دچار غرق شدگی شده اند.
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مسابقات کشتی امیدهای کشور
آزادکاران استان خوش درخشیدند

 مسابقات قهرمانی امیدهای کشور انتخابی تیم ملی در سالن 7 تیر 
تهران برگزار شد و کشتی گیران همدان نتایج قابل قبولی کسب کردند.

در این رقابت ها دانیال شریعتی کشتی گیر 97 کیلویی همدان کشتی های 
خوبی گرفت و با غلبه بر تمامی حریفان در ســکوی نخســت قرار 

گرفت و به مدال طال دست یافت. 
در وزن 74 کیلوگــرم نیــز جمــال خدابنده لو دیگر کشــتی گیر 
همدانــی اســتان نمایش قابل قبولی ارائه داد و بــا غلبه بر تمام 
حریفان به دیدار پایانی راه یافت اما در این مرحله در مصاف با 
نیما اشــفاقی از مازندران کم فروغ نشان داد و کشتی را واگذار 
کرد تا بــه مقام دوم و نقره این رقابت ها بســنده کند.ســومین 
کشــتی گیر مدال آور استان سجاد چهاردولی بود که در نهایت به 

یافت. مقام سوم دست 
در ایــن رقابت هــا تیم مازندران بــا اقتدار عناوین برتــر را به خود 

اختصاص داد و یکه تاز مسابقات شد.
در پایان این رقابت ها نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند.

57 کیلوگرم
1-علیرضا سرلک)لرســتان( 2-زین العابدیــن فالح )گیالن( ۳- نقی 

رضوان )آذربایجان شرقی(، و نادر نصری )مازندران(
61 کیلوگرم

1-محمدباقر یخشــکی )مازندران( 2-محمــد نامجو مطلق)گیالن( 
۳-امیر سرلک )لرستان(

65 کیلوگرم
1-ابوالفضل حاجی پور )مازندران( 2-شــایان حمزه )مازندران( ۳- 

خیرا... قهرمانی )کرمانشاه( و علی اکبر زرودی )مازندران(
70 کیلوگرم 

1-امیررضا اکبرزاده )مازندران( 2-امیرحســین حســینی )تهران( ۳- 
فرهاد نوری )تهران(، سجاد چهاردولی )همدان(

74 کیلوگرم 
1- نیما اشــفاقی )مازندران( 2-جمال خدابنده لو )همدان( ۳-جمال 

عبادی )خوزستان( و محسن مصطفوی )آذربایجان شرقی(
79کیلوگرم

1-علی سوادکوهی )مازندران( 2- پیمان حیدری )مازندران( ۳-علی 
شکوری و رضا ابراهیم زاده هر دو از مازندران 

86 کیلوگرم 
1-کامران قاسم پور )مازندران( 2-آرش نیرآبادی )گلستان( ۳-مصطفی 

نجفی )خراسان رضوی( و علیرضا صادقی )البرز(
92 کیلوگرم 

1-حســین شــهبازی )تهران( 2-محمدحســین میرباغیان )تهران( 
۳-ارشک محبی )کرمانشاه( و مجتبی عزیزی )لرستان(

97 کیلوگرم
1-دانیال شــریعتی )همدان( 2-میثم عبدی )توابع تهران( ۳-مجتبی 

گلیج )مازندران( و مسعود خواجه صالحان )تهران(
125 کیلوگرم 

1-سیدمهدی هاشمی )مازندران( 2-امیررضا امیری )لرستان( ۳-محمد 
مرادی )کرمانشاه( و امیررضا صحرایی )مازندران(

مجیدی شادان قهرمان شطرنج جام کریم خان

 سومین دوره مســابقات شــطرنج جام کریم خان زند به میزبانی  
هیأت شطرنج مالیر برگزار شد.

این مســابقات پس از 9 دور رقابت با قهرمانی علی مجیدی شادان 
به پایان رسید. 

در این مسابقات 1۳7 شطرنج باز با ریتینگ کمتر از 2000 حضور 
داشــتند و در ســه روز به مصاف هــم رفتند کــه در پایان علی 
مجیدی شادان از همدان و شــایان ایمن از اصفهان هر دو با 5/7 
امتیاز رده نخســت و دوم شدند و هفت بازیکن با امتیاز مشابه 7 

در رده های سوم تا نهم ایستادند.
 ایرج صبا سرداور این مســابقات بود و سیاوش کریمی و فرزاد 
شجاعی و سودابه ترک زبان و سمانه اکبری به عنوان داور در این 

داشتند. مسابقات حضور 

برگزاری جشنواره بزرگ روز جهانی شنا
 جشنواره بزرگ روز جهانی شنا همزمان با سراسر کشور با حضور 

1۳5 شرکت کننده در استخر الله همدان برگزار شد.
مسابقات جشــنواره بزرگ روز جهانی شنا همزمان با سراسر کشور 
با حضور 1۳5 نفر شــرکت کننده در استخر الله باحضور حمیدرضا 
حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اســالمی، امیر 
خجســته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای اسالمی، 
اعضای شورای شــهر همدان ، مدیرکل ورزش و جوانان و معاونت 
ورزشی برگزار شد و در پایان به نفرات برتر لوح و مدال اهداء گردید. 

نتایج به شرح ذیل می باشد:
33 متر قورباغه زیر 10 سال

1- پوریا غفاری از استخر الله 2- امیرحسین طاهری از استخر الله
۳- امیرمحمد قهرمانی از شهدای غواص

33 متر قورباغه 12-11 سال
1- رهام سخاییان نفر از واترپلو 2- رادین اویسی از نهاوند

۳- سروش شفیعی از مدرسه
66 متر قورباغه 14-13 سال

1- علیرضا حیدری از هیأت شنا 2- سهیل گودرزی از مدرسه
۳- عرشیا آقامحمدی از واترپلو

66 متر قورباغه 17-15 سال
1- حسین موسیوند از تویسرکان 2- عرفان جوانمردی از  هیأت شنا

۳- سروش صدری از شرکت نفت
33 متر آزاد رده سنی زیر 10 سال

1- محمدطاها خزایی از تویسرکان 2- طاها سوری از تویسرکان
۳- محمد بیاتی از تویسرکان

66 متر آزاد رده سنی 12-11 سال
1- مهراد محمدیان از مدرسه 2- علیرضا یاری از  هیأت شنا

۳- رهام سخاییان از واترپلو
66 متر آزاد رده سنی 14-13 سال

1- مانی پاک صفات از مدرسه 2- سروش بهشاد از واترپلو
۳- عرشیا آقامحمدی از واترپلو

66 متر آزاد رده سنی 17-15 سال
1- آروین عبدله بیگی از واترپلو 2- سپهر گودرزی از  هیأت شنا

۳- محمدحسین کیهانی از  هیأت شنا
33 متر کرال پشت زیر 10 سال

1- محمدحسین رحمانپور 2- شاهین مرادی از نفت
۳- محمد بیاتی از تویسرکان

33متر کرال پشت زیر 12-11 سال
1- مهراد محمدیان از مدرسه 2- علی بختیاری از تویسرکان

۳- معین گمار از مدرسه
33متر کرال پشت 14-13 سال

1- سهیل گودرزی از مدرسه 2- متین حسینی از واترپلو
۳- محراب فخری ازواترپلو

66متر کرال پشت 17-15 سال
1- آروین عبدله بیگی از واترپلو 2- آرین سماوات از  هیأت شنا

۳- حسین موسیوند از تویسرکان
33 متر پروانه 12-11 سال

1- سروش شفیعی  2- علی یاری از هیأت شنا
۳- بهداد بیگلری از تویسرکان

33 متر پروانه 14-13 سال
1- مانی پاک صفات ازمدرسه 2- مهدی گودرزی از  هیأت شنا

۳- سروش بهشاد از واترپلو
33 متر پروانه 17-15 سال

1- سپهر گودرزی از  هیأت شنا 2- محمدحسین کیهانی از  هیأت شنا
۳- متین سروی از رزن
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پیشخوان
در لیگ منطقه ای فوتسال کشور

آبی پوشان همدان با اقتدار صعود کردند 

 تیم فوتســال نوجوانان آبی پوشــان همدان با اقتدار به مرحله دوم 
مسابقات فوتسال مناطق کشور صعود کرد.مسابقات فوتسال نوجوانان 
قهرمانی مناطق کشور با شرکت 5 تیم آبی پوشان همدان، نماینده رشت، 
نماینده البرز، نماینده مشکین شــهر و نماینده مازندران در مشکین شهر 
برگزار شد و تیم فوتسال نوجوانان آبی پوشان همدان با اقتدار و کسب 
10 امتیاز به عنوان ســرگروه به مرحلــه دوم این رقابت ها صعود کرد.

نوجوانان آبی پوشــان در نخســتین گام مقابل نماینده استان البرز قرار 
گرفت که در یک بازی برتر موفق شــد با نتیجه پرگل 1-4 به پیروزی 
برســد و گام نخســت را محکم بردارد. در این دیدار برای آبی پوشان 
مصطفی کریمی، ســجاد کیانی و مهدی اکبری گلزنی کردند و یک گل 
نیز توسط بازیکنان حریف و گل به خودی به ثمر رساندند.در بازی دوم 
نوجوانان آبی پوش به مصاف میزبان رقابت ها، مشکین شهر استان اردبیل 
رفت که در این دیدار بازی پرگلی را شاهد بودیم و تیم همدان علی رغم 
آنکه تا دقایق پایانی از حریف خود پیش بود در نهایت به تساوی ۳-۳ 
رضایت داد. در این دیدار سجاد کیانی دو گل و مرتضی جاوید گل های 

آبی پوشان را به ثمر رساندند.تیم فوتسال نوجوانان آبی پوشان همدان در 
سومین دیدار، نماینده رشت را مقابل خود دید. در این دیدار آبی پوشان 
با قدرت ظاهر شدند و 1-۳ به پیروزی رسیدند تا صعود خود به مرحله 
دوم را جشن بگیرند. در این بازی برای آبی پوشان سجاد کیانی، مرتضی 
جاوید و فرهان رضایی گلزنی کردند.آبی پوشان همدانی که صعود خود 
را بــا این پیروزی قطعی کردند برای قهرمانی و صدرنشــینی گروه در 
آخرین بازی خود به مصاف نماینده استان مازندران رفت. مرحله دوم 
این رقابت ها 20 روز دیگر برگزار خواهد شــد که قرعه کشی و محل 

برگزاری مسابقات متعاقباً اعالم خواهد شد.

همایش بزرگ پیاده روی 
خانوادگی در رزن

 همایــش پیــاده روی خانوادگی به 
مناســبت گرامیداشــت هفته عفاف و 
حجاب با حضور مســئوالن اســتانی و 
شهرستانی در شهرستان درگزین برگزار 
شد. به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و 
حجاب زیر نظر هیأت همگانی شهرستان 
رزن با هدف ایجاد نشاط و شادمانی در 
خانــواده ها و در جهت حفظ حجاب و 
تکریم خانواده با حضور عباس قهرمانی 
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان، هادی ســبزواری رئیس هیأت 
همگانی استان؛ امام جمعه قروه درگزین؛ 
مسئوالن شهرســتانی و بیش از یکصد 
نفر شرکت کننده در شهر قروه درگزین 

برگزار شد.
شــرکت کنندگان از پارک شهرداری تا 
پارک گلســتان را به مدت نیم ســاعت 
پیاده روی و سپس در پارک گلستان جمع 

شدند.
سپس باستانی کاران و ورزشکاران رزمی 

به اجرای حرکات نمایشی پرداختند.
در پایان به قید قرعه به شرکت کنندگان 
در همایش 2 دستگاه دوچرخه، 55 عدد 
کارت هدیه و دیگر جوایز ارزنده ای به 

رسم یادبود اهدا گردید.

همدان قهرمان رقابت های 
جوانان دوومیدانی پسران 

کشور
 مسابقات قهرمانی کشور جوانان پسر 

با قهرمانی همدان به پایان رسید
مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان پسر 
که به میزبانی اســتان لرستان برگزار شد 
با شناخت برترین ها پایان یافت. در این 
رقابت ها آرمین شاه ملکی از همدان در 
ماده پیاده روی با ثبت رکورد جدید ملی 
به مقام نخست رسید. در ماده 1500متر 
ســید امیر زمانپور مقام نخست را کسب 
کرد. در رشته 5000 متر پوریا وطن نواز 
مقام نخســت و مهدی صدری مقام دوم 
را کسب کردند. در ماده 10000متر پوریا 
وطن نواز موفق به کســب مدال نقره و 
محمدرضا جهانگردی نیز موفق به کسب 

مدال برنز شد.
در پایان تیم همدان با کسب سه مدال طال 
و سه نقره و یک برنز موفق به کسب مقام 

نخست تیمی شد.

کالس داوری بسکتبال 
بانوان در همدان

 یــک دوره کالس داوری درجــه ۳ 
بسکتبال بانوان در سالن ورزشی شرکت 

پگاه برگزار شد
یک دوره کالس داوری درجه ۳ بسکتبال 
به میزبانی شهرستان همدان و با حضور 
بیــش از 22 نفــر از بانــوان عالقه مند 
جهت باالبردن ســطح دانش فنی بانوان 
بسکتبالیست با حضور مدرس فدراسیون 
بســکتبال هانیه شهدوســت در سالن 
ورزشی شرکت پگاه همدان برگزار شد 
و شرکت کنندگان آموزش های الزم را 

فرا گرفتند.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرایی کالســه 9600124 موضوع ســند رهنی شــماره  1372 دفتر 
اسناد رسمی شماره 81 شــهر نهاوند استان همدان، بانک کشــاورزی فیروزان جهت 
وصول مبلغ1146678840 ریال )یک میلیارد و صد و چهل و شــش  میلیون و ششصد 
و هفتاد و هشــت هزار و هشتصد و چهل ریال( موضوع الزم االجرا و خسارت تأخیر الی 
یوم الوصول علیه شــرکت فرآورده لبنی گل پونه نهاوند شماره ثبت 553 تاریخ ایجاد 
1379/12/7 شناســه ملی 10820029363 به نشانی روستای لیلی یادگار و محسن علی 
احمدوند نام پدر: نظرعلی تاریخ تولد: 1341/10/2 شــماره ملی: 3933330599 شماره 
شناســنامه 2 مبادرت به صدور اجرائیه نموده اســت اجرائیه صادره به متعهدین ابالغ 
گردیده بنا به تقاضای بســتانکار مورد وثیقه برابر نظریه به شماره وارده 6299/ن/97   
مورخ1397/12/11 کارشناس رسمی دادگستری )هیأت سه نفره( مورد ارزیابی که ارزش 
و مشــخصات آن به شرح ذیل می باشد: ششــدانگ پالک ثبتی 1901 فرعی از 3 اصلی 
واقع در بخش 2 حوزه ثبتی نهاوند اســتان همدان، که برابر نامه شــماره 8302/ن/96 
مورخ 1396/6/25 اداره ثبت اســناد و امالک نهاوند به مســاحت 243 مترمربع به نام 
محسن علی احمدوند ثبت و سند مالکیت صادر گردیده بنا به اظهار کارشناسان رسمی 
دادگستری: واقع در نهاوند، فرمانداری، نرســیده به بلوار شهرک طالقان کوچه شهید 
قیصری، بعد از پارک اسکیت و به قیمت 5500000000 ریال ارزیابی گردیده و محدود است 
به حدود شماالً: به طول ده متری دیواری است به پی 1898 فرعی شرقًا: به طول 24/30 
متر دیواری اســت به پی پالک 1900 فرعی جنوبًا به طول ده متر درب و دیواری است به 
کوچه دوازده متری، غربًا: به طول 24/30 متر دیواری است به پی پالک 1902. پالک فوق 
از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1398/5/15 در اداره ثبت نهاوند از طریق مزایده 
به فروش می رســد مزایده از مبلغ ارزیابی شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.)م الف82(
تاریخ انتشار: 1398/4/23

محمدعلی جلیلوند 
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک نهاوند 

آگهی مزایده 
در اجرای پرونده شــماره 940158مفتوح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه 
عمومی بخش صالح آباد محکوم علیهم بهروز طیب سلطانی بیرامی، سلطانی 
بیرامی، سعید سلطانی بیرامی و غیره محکوم هستند به فروش یک باب گاراژ 
بجامانده از مرحوم دولتیار ســلطانی بیرامی و تقسیم ثمن حاصله به عنوان 
اصل خواســته در حق محکوم له آقای مجید ســلطانی بیرامی لذا با توجه به 
اینکه محکوم علیهم نســبت به اجرای حکم  اقدام ننموده این اجرای احکام 
به درخواســت محکوم له اقدام به مزایده نموده است که در مورخه 97/5/14 
ســاعت 10 الی 10:30 صبح اقدام به عملیات مزایــده جهت تأدیه محکوم به 
می نماید. معهذا کســانی که تمایل به شــرکت در مزایده دارند می توانند در 
مدت 5 روز قبل از مزایده مال مشروح ذیل را مالحظه نمایند. مزایده در دایره 
اجرای احکام دادگاه صالح آباد برگزار می گردد. شرح مال: یک باب گاراژ واقع 
در صالح آباد روبروی اداره برق به مساحت عرصه 3874/80 مترمربع که بخشی 
از آن در طرح تعریض بزرگراه اصلی می باشــد اعیانی شامل پنجه دهنه مغازه 
سمت جاده اصلی صالح آباد به سنندج شامل مغازه شماره یک 59 متر خالی از 
سکنه مغازه دوم 45 متر آهنگری مغازه سوم 44 متر به عنوان الستیک فروشی 
مغازه چهارم 44 متر اثاث فروشی و مغازه پنجم 48 متر سوپرمارکت می باشد. 
درب هر پنج مغازه به داخل خیابان اصلی باز می شــود و در طرح تعریض قرار 
دارد و یک احد ســاختمان نگهبانی و چهار ده باب انباری دارد درب انباری ها 
به داخل گاراژ باز می شود مســاحت محوطه گاراژ 3295/80 متر مربع تمامی 
اعیانی در یک طبقه با سازه آجری و فلز احداث گردیده ارزش معامالتی تمامی 
ششــدانگ عرصه و اعیانی و امتیازات ملک به قیمــت 21/600/000/000 ریال 
معادل دو میلیارد و یکصد و شــصت میلیون تومان برآورد گردیده است. الزم 
به ذکر اســت کاربری گاراژ تجاری است دارای سند عادی می باشد و در اجاره 
نمی باشد بدیهی است برنده مزایده کسی است که بیشتری قیمت را پیشنهاد 
نماید که در صورت موافقت دادورز برنــده مزایده ده درصد را فی المجلس و 

مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت می نماید. 
)م الف 138(

دادورز اجرای احکام مدنی
 دادگاه عمومی صالح آباد 

آگهي حصر وراثت
آقای نوروز محســنی دارای شماره شناســنامه  5029644261 به شرح دادخواست کالســه 112/183/98ح از این حوزه 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر محسنی به شماره شناسنامه  402 در تاریخ 
1398/2/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-نوروز محسنی 
فرزند جعفر به شماره شناسنامه 1186 متولد1356 صادره از فامنین پسر متوفی 2-اسماعیل محسنی فرزند جعفر به شماره 
شناســنامه 3860058274 متولد1368 صادره از همدان پسر متوفی 3-هادی محسنی فرزند جعفر به شماره شناسنامه 
1187 متولد1358 صادره از فامنین پســر متوفی 4-رضا محسنی فرزند جعفر به شماره شناسنامه 107 متولد1366 صادره 
از فامنین پسر متوفی 5-ابوالفضل محسنی فرزند جعفر به شماره شناسنامه 14 متولد1363 صادره از فامنین پسر متوفی 
6-محمد محســنی فرزند جعفر به شماره شناسنامه 861 متولد1346 صادره از فامنین پسر متوفی 7-نوروزعلی محسنی 
فرزند جعفر به شماره شناسنامه 862 متولد1350 صادره از فامنین پسر متوفی 8-معصومه محسنی فرزند جعفر به شماره 
شناسنامه 971 متولد1354 صادره از فامنین دختر متوفی 9-فاطمه اکبری فرزند لطف اله به شماره شناسنامه 7 متولد1328 
صادره از فامنین همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. )م الف 110(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنین

آگهي حصر وراثت
آقای علی نظری عماد دارای شــماره شناسنامه  5020005517 به شرح دادخواست کالســه 112/176/98ح از این حوزه 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امراله نظری عماد به شماره شناسنامه  2228 در 
تاریخ 1397/10/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-علی 
نظری عماد فرزند امراله به شــماره شناسنامه 5020005517 متولد1368 صادره از فامنین پسر متوفی 2-محمدرضا نظری 
عماد فرزند حمداله به شماره شناسنامه 0058788638 متولد1354 صادره از تهران مرکزی پسر متوفی 3-خدیجه نظری 
فرزند حمداله به شماره شناسنامه 6479549341 متولد1343 صادره از تهران مرکزی  دختر متوفی  4-آسیه نظری عماد 
فرزند امراله به شــماره شناسنامه 2282 متولد1354 صادره از فامنین دختر متوفی  5-ملیحه نظری عماد فرزند امراله به 
شماره شناسنامه 2284 متولد1360 صادره از فامنین دختر متوفی  6-بتول سعیدی فرزند محمدحسن  به شماره شناسنامه 
1123 متولد1331 صادره از فامنین همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
 )م الف 112(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنین

آگهی سند مالکیت المثنی 
نظر به اینکه آقای رضا حســین فرخی با ارائه فرم شهادت شهود مصدق دفترخانه رسمی 
شــماره 50 نهاوند مالک ششــدانگ پالک 1770 فرعی از 3871 بخش 1 نهاوند  که ذیل 
ثبت 29090 دفتر192 صفحه6 ســند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است، اظهار نموده به 
علت جابجایی مفقود گردیده است تقاضای سند مالکیت المثنی نموده است. لذا به استناد 
ماده 120- آیین نامه قانون ثبت مراتب به شــرح فوق یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
یا محلی جهت اطالع عموم آگهی می گردد چنانچه کســی نسبت به صدور سند مالکیت 
المثنی اعتراض داشــته یا مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
می تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشــار ایــن آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره 
ارسال در غیر این صورت و پس از گذشت مقرر سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. برابر 
نامه شــماره 2430/36531 مورخ 1389/9/10 اداره امور مالیاتی و نامه شماره 25/32163 

مورخ 1395/7/27 سازمان تامین اجتماعی در قید بارداشت می باشد. 
)م الف 81(

محمدعلی جلیلوند، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهي فقدان سند مالکیت 
ــای  ــه اعض ــهاد ک ــرم استش ــرگ ف ــه دو ب ــا ارائ ــر ب ــد اکب ــر فرزن داود عابدی ف
گواهــان در دفتــر یــک مالیــر گواهــی گردیــده  مدعــي اســت کــه ســند مالکیــت 
ــل ثبــت 62837  ــر ذی ششــدانگ پــالک 149 فرعــی از 1869 اصلــی بخــش 1 مالی
ــک  ــام مال ــه ن ــد و ب ــریال 699079 می باش ــماره س ــه ش ــر 451 ب ــه 310 دفت صفح
ــتناد  ــه اس ــذا ب ــده ل ــود گردی ــی مفق ــر جابجای ــده در اث ــلیم گردی ــادر و تس ص
ــا در  ــالم  ت ــب اع ــت مرات ــون ثب ــه قان ــاده 120 آیین نام ــه م ــي ب ــره الحاق تبص
صورتــی کــه کســی مدعــي انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــي طــي مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد 
مالیــر اعــالم در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــا مهلــت مقــرر نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت المثنــی اقــدام و ســند مالکیــت از درجــه اعتبــار ســاقط و باطــل 

ــردد. ــی می گ تلق
 )م الف118(

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر 
محمدرضا امینی

 مرحلــه پایانی لیگ ملت هــای جهان با 
حضور 6 تیم برتر این رقابت ها در شــیکاگو 
آمریکا دنبال شــد و تیم های لهستان، برزیل، 
روسیه و آمریکا به مرحله نهایی این رقابت ها 

صعود کردند.
این رقابت ها در دو گروه دنبال شد و تیم ملی 
والیبال کشــورمان به مصاف لهستان و برزیل 
رفت کــه در نهایت با قبول دو شکســت از 

گردونه رقابت ها کنار رفت.
ســروقامتان کشورمان در آغاز مقابل تیم ملی 
لهستان صف آرایی کردند و ایران که در مرحله 
مقدماتی در ارومیه موفق به شکست لهستان 
شــده بود در این بازی آغاز خوبی داشــت 
و موفق شــد ســت اول را با برتری به پایان 
برساند. اما در ادامه بازی این لهستان بود که بر 
توپ و تور حاکم شد و در نهایت به پیروزی 

1-۳ دست یافت.
در شب نخست این رقابت ها نیز لهستان ۳-2 
برزیل را شکســت داده بود تا با خیال راحت 

به مرحله نیمه نهایی راه یابد.
ملی پوشان کشورمان در دومین بازی به مصاف 
برزیل رفت. ایران که در هفته دوم مســابقات 
مقدماتی میلی متری و با بدشانسی بازی را به 
برزیــل واگذار کرده بــود در این دیدار برای 

کسب پیروزی قدم به میدان گذاشت.
ملی پوشــان کشــورمان در این مصاف آغاز 
خوبی نداشتند و ســت نخست را به راحتی 
واگذار کردند امــا درگیم دوم نمایش بهتری 
ارائــه دادند و باز این برزیل بود که در نهایت 

2۳-25 به پیروزی رسید.
تیم ملی کشــورمان که بازی را از دست رفته 
دید، در ست سوم به بازی برگشت و با ارائه 
بازی خوب کــه همراه با ســرویس و دفاع 
خوب بود، تالش کرد میلی متری به پیروزی 
برســد تا امید همچنان در اردوی ایران موج 
بزند. در ست چهارم نیز ایران نمایش بهتری 
ارائه داد و کم اشــتباه ظاهر شد تا در نهایت 
این ســت نیز به ســود ایران به آخر رسید و 
سرنوشــت دو تیم برای صعود به ست پنجم 

کشیده شد.
دو تیم که به خوبی می دانستند فقط با پیروزی 
در لیگ باقی خواهند ماند، ســت پنجم را با 
احتیاط آغاز کردند و تا امتیاز 10 شانه به شانه 
هم باال رفتند امــا در این مرحله تیم ایران به 
دلیل اعتراض به قضاوت داور از نظر روحی 
افــت کرد و نبض بازی را از دســت داد و با 
اشتباهات پی در پی از برزیل عقب افتاد و در 
نهایت با قبول شکســت به کار خود در لیگ 
قهرمانان پایان داد، تا وداع تلخی با جام 2019 

داشته باشد.
ملی پوشان کشورمان که در بازی های مقدماتی 
نمایش قابل قبولی ارائه داده بودند، در مرحله 
پایانی به دلیل خســتگی نتوانستند آنطور که 
انتظار می رفت ظاهر شــوند و بــا قبول دو 

شکست از گردونه رقابت ها کنار رفت.
اما این پایان کار برای آسمان خراش های ایران 
نیست و حاال این فرصت را دارند تا خود را 
برای حضور در انتخابی المپیک و جام جهانی 

آمــاده کنند و با یک ریکاوری خود را مهیای 
این رقابت ها کنند.

در این مرحله از رقابت ها لهســتان با کسب 
دو پیروزی به عنوان ســرگروه صعود کرد و 

برزیل دوم شد.
در گروه دیگر، دو تیم آمریکا و روسیه موفق 
به صعود شــدند و فرانســه همچون ایران از 

گردونه این رقابت ها کنار رفت.
حال در مرحله پایانی دو تیم برزیل و آمریکا 
به مصاف هم خواهند رفت و روسیه با لهستان 
مبارزه خواهند کرد تا تیم های برنده به دیدار 

پایانی راه یابند.
تیم ملی کشــورمان در نهایــت عنوان پنجم 
لیگ ملت های جهان را کسب کرد. علی رغم 
حــذف ایــران از لیگ ملت ها، ملی پوشــان 
کشــورمان در میان بهترین ها قرار گرفتند و 
سعید معروف همچنان بهترین پاسور، محمد 
موســوی بهترین دفاع و امیر غفور به عنوان 
بهترین پشت خط زن در میان بهترین  های لیگ 

2019 قرار گرفتند.
ایگور کوالکوویچ ســرمربی تیم ملی والیبال 
ایــران پس از باخت ۳ بــر 2 برابر برزیل و 
حذف از لیگ ملت هــای 2019، گفت: این 
یــک بازی مهم برای مــا و برزیل بود، پس 
از بازی مقابل لهســتان که چهار ست طول 
کشید زمان  کافی برای ریکاوری نداشتیم تا 
مقابل برزیل پر انرژی بازی کنیم و متاسفانه 
ما قدرت کافی برای پایان دادن به این دیدار 

را نداشتیم.

لیگ ملت های جهان 

حذف غم انگیز 
والیبال ایران در شیکاگو

رئیس هیأت کشتی استان:

برای عزت کشتی 
استان همه تالشم را 

خواهم کرد

 رئیــس  هیــأت کشــتی اســتان در ســفر خــود 
بــه تویســرکان در جلســه بــا  هیــأت کشــتی ایــن 
شهرســتان گفــت: از تویســرکان در مســابقات اوپن 
ــأت  ــس  هی ــت  و از رئی ــی رف ــتری م ــار بیش انتظ
بــرای  انگیــزه  ایجــاد  می خواهــم  تویســرکان 

ــان کشــتی تویســرکان داشــته باشــد. مربی

حمیدرضــا یــاری، گفــت: در بحــث کشــتی 
بــوده  اســتان  هیــأت  از   کاری  کــم  فرنگــی، 
ــدان کشــتی  ــه از فرنگــی کاران و عالقه من اســت ک
فرنگــی عذرخواهــی مــی کنــم و از رئیــس  هیــأت 

ــم. ــی کن ــاع م ــد دف ــه ج ــرکان ب تویس
وی بــا بیــان اینکــه پــس از مســابقات مربیــان آنالیز 

ــازنده چشــم و  ــان س ــه داد: مربی ــوند، ادام ــی ش م
ــا  ــم ب ــاز ه ــا ب ــتند ام ــتان هس ــأت اس ــراغ  هی چ
ــاره  ــی دوب ــان فرصت ــر مربی ــد از دیگ ــذ تعه اخ
بــرای مربیانــی کــه هیــچ شــاگردی نداشــتند، داده 

مــی شــود .
یــاری گفــت: امیــدوارم کشــتی اســتان و شهرســتان 

ــه روزهــای اوج خــودش برگــردد و  تویســرکان ب
ــه در  ــد جانب ــابقات چن ــزاری مس ــال برگ ــه دنب ب

تویســرکان باشــید.
ــزی  ــتی چی ــت: از کش ــه گف ــان جلس وی در پای
نمــی خواهــم و بــرای عــزت کشــتی اســتان همــه 

ــرد. ــم ک ــم را خواه تالش
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اف بی آی شبکه های اجتماعی را زیر ذره 
بین می برد

 پلیــس فدرال آمریکا در تالش اســت تا کنترل و نظارت خود بر 
شــبکه های اجتماعی را تشــدید کند و اطالعاتی مانند شناسه های 

کاربری، آدرس های آی پی و شماره تلفن را جمع آوری کند.
به گزارش مهر، اف بی آی قراردادی را برای تولید و اســتفاده از یک 
ابزار نظارتی جدید منعقد کرده تا این ابزار بتواند هر اطالعاتی که مد 
نظر پلیس آمریکاست را به دست آورد.اف بی آی مدعی است هدف 
از اســتفاده از ابزار یادشده شناســایی و کنترل گروه های تروریستی، 
بررسی تهدیدات داخلی، فعالیت های جنایی و غیره است. اما بیم آن 
می رود که ابزار مذکور برای نقض حریم شــخصی میلیاردها نفر از 
کاربران شبکه های اجتماعی در سراسر جهان مورد استفاده قرار بگیرد.

سامسونگ عینک واقعیت افزوده تاشو 
تولید می کند

 در حالی که هنوز سرنوشــت گوشــی دارای نمایشــگر تاشوی 
سامسونگ مشخص نیست، منابع مطلع از تولید عینک واقعیت افزوده 

تاشو توسط این شرکت خبر داده اند.
به گزارش ایســنا، اختراع سامسونگ نشــان می دهد عینک یادشده 
خدمات متنوعی را از طریق فناوری واقعیت افزوده در اختیار کاربران 

قرار می دهد.
اختراع یادشــده که در آمریکا به ثبت رسیده نشان می دهد فریم های 
این عینک ضخامت بیشتری در مقایسه با فریم های عینک های عادی 
دارد و علت این مساله گنجانده شدن برخی اجزا و وسائل الکترونیکی 

در آن است. 

فیس بوک ۵ میلیارد دالر جریمه می شود
 کمیســیون تجارت فدرال آمریکا پس از تحقیقاتی ادامه دار درباره 
رسوایی کمبریج آنالیتیکا جریمه ای 5 میلیارد دالری برای فیس بوک 

در نظرگرفته است.
به گزارش مهر، کمیســیون تجارت فــدرال آمریکا پس از تحقیقاتی 
ادامه دار درباره شکست فیس بوک در حفاظت از اطالعات مشتریان، 
رأی بــه جریمه 5 میلیارد دالری فیس بوک داده اســت. البته وزارت 

دادگستری آمریکا نیز این رأی را بررسی خواهد کرد.
درحــال حاضــر شــرایط تســویه میــان کمیســیون تجــارت 
ــامل  ــاالً ش ــا احتم ــت ام ــخص نیس ــوک مش ــس ب ــدرال و فی ف
ــران در  ــات کارب ــرل اطالع ــیوه کنت ــاره ش ــی درب محدودیت های

ــد. ــز باش ــوک نی ــس ب فی

تولید بستنی بدون شیر 
با کمک مهندسی ژنتیک

 استارت آپی با استفاده از نوعی مخمر که به طور ژنتیکی دستکاری 
شده، پروتئین موجود در شیر را تولید می کند که می توان با کمک آن 
 Perfect بستنی تولید کرد. به گزارش فیوچریسم، استارت آپی به نام
Day Foods با دستکاری ژنتیک یک مخمر نوعی بستنی خامه ای 

ابداع کرده است. 
این مخمر پس از دستکاری ژنتیکی قادر به تولید یکی از پروتئین های 
شیر به نام »وی « )whey( است. این پروتئین برای تولید بستنی بدون 

استفاده از شیر به کار رفته است.
این اســتارت آپ ادعا می کند نخستین بستنی دنیا را ابداع کرده که در 

آن از مواد حیوانی استفاده نشده است. 

با این کاله به موسیقی گوش کنید
 کاله هایی ابداع شــده که به کاربر اجازه می دهد بدون استفاده از 

هدفون به موسیقی گوش کند و تماس صوتی بگیرد.
به گــزارش خبرآنالین، ایــن کاله که ZEROi نــام گرفته با 
 bone conduction اســتفاده از فنــاوری نوینــی به نــام
قابلیــت گوش دادن به موســیقی را برای کاربــر فراهم می کند. 
به طور ســاده این فنــاوری کمک می کند صوت با اســتفاده از 
اســتخوان های جمجمه به طور مســتقیم به سمت گوش داخلی 

کند. حرکت 
داخل کاله میکروفون هایی تعبیه شــده و فرد می تواند با کمک آن ها 
تماس صوتی بگیرد. همچنین کاربر با یکبار شارژ می تواند 5 ساعت 

از کاله استفاده کند.

کارشناس برنامه ریزی فرهنگی و 
گردشگری تاکید کرد:

نقش جامعه میزبان در جذب 
گردشگر فراموش نشود

 ایــن روزها اخبــار افزایش تعداد گردشــگران 
ورودی داغ اســت، چنانکه برخی از مسئوالن از 4 
برابر شــدن این آمار خبر می دهنــد. اما آنچه حائز 
اهمیت است، آموزش و نقش جامعه میزبان در ادامه 

این روند برای جذب گردشگر است.
این روزها اخبار افزایش تعداد گردشــگران ورودی 
داغ است چنانکه برخی از مسئوالن از 4 برابر شدن 
این آمار خبر می دهند. اما آنچه حائز اهمیت اســت، 
آموزش و نقش جامعه میزبان در ادامه این روند برای 

جذب گردشگر است. 
کارشناس و استاد گردشگری با اشاره به این که هر 
منطقه، دارای عناصری خاص برای جذب گردشگر 
اســت، گفت: مردم ایران میهمان نواز هســتند. اما 
این میهمان نوازی در هــر منطقه با توجه به اقلیم و 
شــرایط موجود آن به نحوی ارائه می شود که خود 
می تواند عنصری برای جذب گردشــگر باشــد. در 
این میان برخی از اقوام ایران شــرایط میهمان نوازی 

متفاوت تری نسبت به سایر اقوام دارند.
میرشــاه ولد، ادامه داد: حسی که گردشگر می تواند 
در جامعــه میزبان بگیرد خود جاذبــه ای در حوزه 
گردشــگری اســت. چنان کــه اگر به گــرگان و 
بندرترکمن سفر کنید با دیدن پوشش زنان و مردان 
این منطقه حســی از آرامــش و خودمانی بودن در 
گردشگر به وجود می آید. در زاهدان خانم ها با نقاب 
در سطح شهر دیده می شوند که به دلیل جلوگیری از 
آفتاب سوختگی است. ممکن است با هر نوع از این 
پوشش ها حســی خاص در گردشگر به وجود آید. 
این تفاوت پوشش نشان از تفاوت فرهنگ، آداب و 
رسوم اقوام دارد که خود جاذبه ای برای آشنایی بیشتر 

گردشگران با فرهنگ سایر اقوام است.
 در ایــن میان نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، 
آموزش و فرهنگسازی اســت. این آموزش نه تنها 
درباره میزبان و چگونگی مواجه با گردشگر صدق 
می کنــد بلکه درباره گردشــگر و احترام به فرهنگ 

جامعه میزبان نیز وجود دارد.
میرشاه ولد با تاکید بر اینکه بخش آموزش در کشور 
ما ضعیف عمل می کند، گفت: از یک سو گردشگر 
تخصصــی جذب نمی کنیم و از دیگر ســو به دلیل 
آموزشــی که وجود ندارد گردشگرانی که به مناطق 
مختلف ســفر می کنند جز آســیب و تخریب چیز 

دیگری برای آن منطقه به همراه ندارند.
وی ادامــه داد: این درحالی اســت که اگر در صدد 
جذب گردشــگر تخصصی برآییم بــه دلیل عالقه 
و تخصصی کــه در آن حوزه وجــود دارد حضور 
گردشــگران در مناطق مختلف با آســیب کمتری 
همــراه خواهد بود. در عین حــال نباید از آموزش 
جامعــه میزبان نیز غافل شــد چراکه انتقال فرهنگ 
دو طرفه است و اگر جامعه میزبان آمادگی پذیرش 
گردشگر را نداشته باشد نخواهیم توانست در حوزه 

گردشگری به پیشرفت های قابل تاملی دست یابیم.
کارشــناس گردشــگری با بیان اینکه نقش جامعه 
میزبــان در جذب گردشــگر بســیار اهمیت دارد، 
تصریــح کرد: هنگامی که برای جاذبه ای تبلیغ انجام 
می شــود و گردشگران به ســوی آن منطقه جذب 
می شــوند، مادامی که جامعه میزبــان برای پذیرش 
گردشــگران آموزش ندیده باشد نخواهیم توانست 
توســعه گردشــگری را در آن منطقه شاهد باشیم 
چراکه جامعه میزبان بــا تمام میهمان نوازی که دارد 

در مقابل فرهنگ جدید مقابله می کند.

آغاز کاوش فاز دوم فصل اول منطقه 
»دوخواهران« به زودی

 ادامه کاوش منطقه دوخواهران نیازمند صدور مجوز اســت که چند 
روز دیگر با اخذ مجوز فاز دوم فصل اول کاوش مجدد از ســر گرفته 
می شــود. رئیس میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری نهاوند با 
بیان این نکته، عنوان کرد: کاوش معبد الئودیســه فعاًل به علت داشتن 
معارضاتی متوقف است که اگر مشکل برطرف شود ادامه می یابد و در 

غیر این صورت به فصل آینده موکول می شود.
محســن جانجان درباره کاوش در منطقه دوخواهران نهاوند با اشاره به 
اینکه طبق برنامه پژوهشــکده باستان شناســی کشور صدور مجوزهای 
کاوش مشخص است، افزود: صدور این مجوزها یک ماهه است که هر 

چقدر در توان بود، انجام می شود وگرنه به فصل بعد موکول می شود.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری نهاوند اضافه کرد: 
مهدی رهبر )سرپرســت گــروه کاوش معبد الئودیســه( برای کاوش 
محوطه ای در حاشیه شهر نهاوند برنامه دارد که این هم مربوط به دوره 
ســلوکی اســت و می تواند زوایای تاریخی دوران سلوکی در نهاوند و 

ارتباط آن با معبد الئودیسه را مشخص کند.
وی یادآور شــد: تاکنون در منطقه دوخواهران کشــفی صورت نگرفته 
است اما برای ادامه کاوش تپه باید مجوز صادر شود تا کاوش آغاز شود 
که چند روز دیگر با اخذ مجوز فاز دوم فصل اول کاوش مجدد از ســر 
گرفته می شود. وی درباره ثبت جهانی سراب های نهاوند نیز با بیان اینکه 
سراب های نهاوند ثبت ملی هستند، افزود: پیشنهاد نماینده مردم نهاوند 
در مجلس شورای اسالمی، ثبت جهانی همه سراب ها در قالب »مجموعه 

سراب های نهاوند« است که در دست پیگیری است.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد راه طوالنی برای تحقق دارد، افزود: از استان 
همدان هنوز اثری به ثبت جهانی نرسیده و این مسأله پروتکل و مقرراتی 

دارد که باید طی شود.

در پی ورود نخستین قطار گردشگری به همدان
سفرهای اقامتی قطار گردشگری از مهرماه 

آغاز می شود
 معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان همدان با بیان اینکه با پیگیری های انجام شده قطار 
گردشــگری برای نخستین بار در همدان و ششمین بار در غرب کشور 
راه اندازی شد، گفت: با توجه به هزینه باالی اقامت این ایام در همدان، 

سفرهای اقامتی قطار گردشگری از مهرماه آغاز خواهد شد.
علی خاکســار، با بیان اینکه در راســتای جذب بیشتر گردشگران، روز 
گذشته نخستین قطار گردشــگری همدان با 180 مسافر از تهران وارد 
همدان شــد، اظهار کرد: زیرساخت های ارتباطی نظیر راه آهن، فرودگاه 
و آزادراه می تواند در معرفی ظرفیت های گردشــگری همدان تأثیرگذار 
باشــد که با راه اندازی قطار همدان- تهران و بالعکس در اواخر سال 97 
و پیگیری های انجام شده با راه آهن جمهوری اسالمی قطار گردشگری 
برای نخستین بار در همدان و ششمین بار در غرب کشور راه اندازی شد.
وی با بیان اینکه در این سفر یک روزه بخش اعظم مسافران از گنجنامه 
و تعدادی نیز از غارعلیصدر بازدید کردند، افزود: با توجه به بُعد مسافتی 
همدان و تهران، در طول ســال می توان شــاهد ورود گردشگران تهران 
به همدان بود که این امر خروج همدان از فصلی بودن گردشــگری را 
نوید می دهد. معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان همدان با بیان اینکه مسافران در ساعت پایانی سفر 
خــود به همدان از دیگر جاذبه های تاریخی شهرســتان بازدید کردند، 
یادآور شــد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و استقبال مردم قرار 
اســت این قطار هفته ای یک سفر به همدان داشته باشد اما با توجه به 
هزینه باالی اقامت این ایام در همدان، سفرهای اقامتی قطار گردشگری 

از مهرماه آغاز خواهد شد.

■ حدیث:
امام رضا )ع(:

از آفرینش خدا، به وجود او راه برده می شود و به واسطه خردها، شناخت او حاصل می گردد، و 

از رهگذر فطرت، حّجت ]و برهان بر وجود[ او ثابت می شود .         
التوحید : ص 35 ح 

■ دوبیتي:
مو آن رندم که نامم بی قلندر                                                 نه خان دیرم نه مان دیرم نه لنگر
چو شو آیو به خشتی وانهم سر چو روج آیو بگردم گرد گیتی  

باباطاهر

سینـما

■ قد  س.......  شبی که ماه کامل شد- ما همه باهم 
هستيم- تگزاس2 - زهرمار

......................... ................. ما همه باهم  ■ قد  س2
هستيم- تگزاس2

...................سرخ پوست - ايکسالرژ ■ فلسطين1 
فلسطين 2.......................... شبی که ماه کامل شد

■ سينما کانون..... زهرمار
■بهمن مالير.... ........... ايکسالرژ - شبی که ماه 

کامل شد - ما همه باهم هستيم
■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

 یک بار دیگر برگزاری یک رویداد فرهنگی حال 
و هوای موسیقی را خوب کرد.

 کنسرت موسیقی گروه »سون« در مجتمع فرهنگی 
بوعلی ســینا در همدان با حمایت سرپرســت اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی همدان و مسئوالن مرتبط 
دیگر برگزار شــد. این کنسرت ها پس از برگزاری، 
حال و هوایی دلچســب را بین دوستداران موسیقی 
حاکم می کنند مبنی بر آنکه مسئوالن استان به جامعه 
محلی بها می دهند که برایشــان چنین رویدادهای 

فرهنگی را برنامه ریزی می کنند . 
سرپرســت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان در 

این باره می گوید: امروزه موســیقي به عنوان بخش 
جدایي ناپذیــر از زندگي، تاثیر شــگرفي بر روحیه 
افــراد مي گذارد. در این میــان هنرمندان مي توانند 
با عرضه موســیقي و کنسرت هاي متعدد در جهت 
افزایش شور و نشاط جامعه حرکت کنند تا اینگونه 

اجتماعي پویاتر و شادتر را شاهد باشیم 
علی مرادی نور معتقد اســت: امروز هنرمندان بسیار 
مصمم تر از گذشته در کنار مردم حضور پیدا کرده اند 
و در فضاهاي مجازي براي کارهاي فرهنگي پیشقدم 
شــده اند.  سرپرست اداره  فرهنگ و ارشاد اسالمی 
افزود: وقتی در انعکاس اخبار فرهنگی امروزه یکی 

از مهمتریــن اخبارهای هنــری و اجتماعی، اخبار 
مربوط به کنســرت ها، نمایش هــا و رویدادهای 
برگزاری در شهرها باشد یعنی برنامه ریزان و مدیران 
دغدغه مند حال خوب جامعه محلی بوده و هستند. 

مرادی نــور افــزود: از زوایای مختلفــی مانند تاثیر 
کنســرت بر اهالی هنر و موسیقی، تاثیر کنسرت بر 
مردم عوام و روحیه شهری و تاثیر کنسرت بر اقتصاد 

شهر می توان به اثرات کنسرت نگاه کرد. 
گفتنی است؛ یکی از ملزومات هر هنرمند موسیقی، 
دیدن کنسرت های متعدد است و بار آموزشی بسیار 
باالیی برای آنها دارد. در اجرای زنده صدای هر ساز 

به صورت مجزا و قابل لمس شــنیده می شود. این 
در حالی است که کاری به کیفیت اجرای آن نوازنده 

یا خواننده نداریم. 
بخشــی از جامعه کنســرت رفتن را در ملزومات 
زندگی شــخصی و خانوادگی می بینند. همانطوری 
که ممکن اســت عده ای دیدن فوتبال در ورزشگاه 
یا دیدن فیلم در سینما را جزو اولویت ها و یا حتی 
ســرگرمی نگاه می کنند. جدا از این مسائل تاثیرات 
روحی و روانی که یک کنســرت برای شــهروندان 
دارد بسیار مهم است، به ویژه نسل جوان که پس از 

یک کنسرت شارژ روحی می شوند. 

 نخســتین بار بود که به همدان سفر می کردم. 
بارها نام جاذبه های گردشــگری این استان را از 
هگمتانه تا بوعلی سینا و علیصدر و گنجنامه شنیده 
بودم. همه بازدیدها در برنامه ام بود به جز علیصدر، 
دلیل این تفکیک هم شــلوغی احتمالی صف برای 
دریافــت بلیت و ورود به غار بود که حاال می دانم 
عجب تصور اشتباهی در ذهن پرورانده بودم. امروز 
که ســفر به همدان برایم به پایان رســیده است با 
اطمینان می گویم و توصیــه می کنم با دیدن غار 

علیصدر سفر به همدان معنا میابد و بس.
بنا به ســفارش یکی از دوســتان، علیصدر را در 
برنامه بازدیــد همدانگردی قرار دادم. صبح جمعه 
ســاعت 9 و نیم به محوطه غار رسیدم. پیش بینی 
هــای برنامه ریزان و مدیران علیصدر از همان آغاز 
ورود و اختصــاص پارکینگ مشــهود بود. بلیت 
را به ســرعت گرفتم و وارد صف شــدم و بدون 
معطلی و با هدایت و همکاری مسئوالن حاضر که 
پس از پایان ســفر دریافتم وی)حمید امامی مدیر 
روابط عمومی شرکت سیاحتی علیصدر است( در 
کمتر از نیم ســاعت خود را در دهانه ورودی غار 

یافتم.
برخورد مناسب پرسنل و مسئوالن علیصدر آنقدر 
قابل تحســین و مدیریت شــده بــود که تصمیم 
گرفتم برای دوســتداران سفر تجربه ام را بنویسم 
و به یکی از رسانه های استان برای نشر برسانم. 

علیصدر طوالني ترین غــار آبي جهان آمیزه اي از 
لذت و هیجان غارنوردي و قایق سواري در اعماق 

پوســته زمین را هر ســال نثار هزاران گردشگر 
داخلــي و خارجــي کرده و به خوبــي نقش یار 
دیرین و وفــادار صنعت گردشــگري همدان را 

بازي مي کند.
در جایی خواندم که اگر دلتنگ تماشــاي سنگ و 
صخره هاي زیبا هستي یا هوس قایق سواري در آب 
هاي زالل و فیروزه اي در ســر داري و یا گشت و 
گذاري دلچسب در دل طبیعت را انتظار مي کشي، 
»غار علیصدر« دلگشــاي هیجان انگیزي است که به 
همه خواسته هایت یکجا پاسخ مي دهد اما باور نمی 

کردم این مهم تا به این اندازه ملموس باشد.
هیجان دیدن این غار 190 میلیون ساله که روز به 
روز شاداب تر مي شــود، پیمایش جاده را برایت 
جذاب تر مي کند و خســتگي را بي معنا؛ شــاید 

گنجي از زر و سیم در این آفریده پروردگار پنهان 
نباشــد، اما به گواه زمین شناســان گنجینه اي بس 

گرانبهاست که قیمت ندارد.
پس از یک مدت زمان مشــخصی، چشــمت به 
دهانــه غار که مي افتد، دنیاي تازه اي پیش رویت 
گشوده مي شود و به یک ماجراجویي لذت بخش 
دعوتت مي کند. پله ها را تا عمق 110 متري زمین 
باید طي کني؛ نورپــردازي هاي ماهرانه در طول 
مســیر نمي گذارد بیمي از ژرفا و تاریکي غار به 

جسم و جانت نفوذ کند.
وجــود دریاچــه اي زالل و آرام آن هم در داخل 
پوسته سخت زمین آنچنان چشمک زده و دلبري 
مي کند که بي پروا دل به او مي سپاري و سوار بر 
قایق هاي پدالي شده تا همه داالن و دهلیزهایش 

را به تسخیر درآورده و بهره ببري.
لمس سنگ هاي آهکي پنجه اژدها، میدان ستون 
ها، پنجه عقاب، آبشار سنگي، شیرغار و دروازه 
غــار لذتي نصیبت مي کند که قابل قیاس با هیچ 
چیز نیست، اما هشدارهاي دلسوزانه راهنماهاي 
گردشــگري داخل غار مانع لمس دستانت با سر 
انگشتان خالق زیبایي ها مي شود، چرا که بیشتر 
آنها ترد و شکننده هستند و شاید با تماس دست 
خرد شــوند؛ حتي چربي یا باکتري هاي دســت 
تاثیــرات بیولوژیکــي در روند تزئینــات ایجاد 
مي کند که از لمس این اجزا خواســتني به شدت 

باید پرهیز کني.
به اعتقاد زمین شناســان شــبیه علیصدر به ندرت 
دیده مي شــود و فقط در تعداد اندکي از غارهاي 
جهان مانند غار مولیس فرانسه و غارهاي شوالیه 
و بوکان در اســترالیا مجموعه اي زیبا نظیر آنچه 

در غار علیصدر وجود دارد به چشم مي خورد.
جاري بودن آب دریاچه که شفافي و پاکي از سر و 
رویش مي چکد دلیــل طراوت و هواي خنک غار 
اســت که در زمستان و تابستان ثابت است و همین 
هواي خنــک وادارت مي کند که لباس گرم همراه 
داشته باشي و تا ســالیان سال از یادآوري خاطرات 
غارنوردي در میان ترکیب شــگفت انگیز ســنگ و 
صخره و آب غرق لذت شــوي. حاال در یک جمله 
می گویم، علیصدری که در برنامه بازدیدم نبود پایان 

سفر و بازگشت از همدان  مرا مدهوش کرد.
*علیرضا حراجی

موسیقی زیر آسمان شهر نفس می کشد 

حامیان رویدادهای 
فرهنگی 

دغدغه مند 
حال خوب جامعه 

علیصدری که در برنامه بازدیدم نبود مرا مدهوش کرد 

»عروسی دختر 
رستم بانوگشسب«

 در همدان اجرا 
می شود

 نمایش »عروســی دختر رســتم بانو گشسب« 
به نویســندگی اردشــیر صالح پور و به کارگردانی 
ســیدمحمدجواد کبودراهنگــی در همدان بر روی 

صحنه می رود
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان همدان، این متن کمدی را اردشیر 
صالح پور بر اســاس یک منظومه حماسی متعلق به 
قرن ششم هجری نوشته است. نویسنده آن منظومه 

مشخص نیســت و مبنای کار نسخه تصحیح شده 
روح انگیز کراچی است.

دختر رســتم در این منظومه حماسی 1000 بیتی که 
مانند شــاهنامه در بحر متقارب سروده شده، بانویی 
زیبا، یل و پهلوان اســت که تربیت جنگی برادرش 
فرامرز را بر عهده دارد، در نبردهای بســیار شرکت 
می کند و البته حاضر به ازدواج با خواستگاران خود 

نیست.

بالهایی که ســر خواستگاران بانو گشسب می آید، 
تالش های رســتم برای راضی کــردن دخترش به 
ازدواج، بستن دستان شــوهر در شب عروسی و... 
همــه موقعیت هــای کمدی را شــکل می دهند که 
صالح پور به خوبی آن ها را در نمایشنامه آورده است.
یاســر محمــدی، مصطفی بیگــی، ســیدمهرداد 
کاووسی حســینی، شیما شــادمانی، سیدامیر حسین 
فاطمی، علیرضا ســجادی، احســان آزاد جو، امین 

فعله گری، بهنام فراهانی، مرضیــه دهقان به عنوان 
بازیگر در این نمایش حضور دارند.

ضرب باستانی و موسیقی توسط مرتضی بختیاری، 
کمانچه توســط ســیما ایمانی، تار توسط علی اکبر 
خســروی و تنبک توسط سپهر نیک فرجاد اجرا می 
شود. این نمایش کاری از گروه نمایشی بوعلی است 
و از 22 تیــر تا ۳ مردادماه، ســاعت 19 در مجتمع 

شهید آوینی به روی صحنه می رود.


