
 2019 آگوســـت    29   1440 ذی الحجـــه   27   1398 شـــهریورماه   7 پنجشـــنبه  
تومـــان   2000 روزنامـــه   صفحــــــــــــه   8   3557 شـــماره  شـــانزدهم   ســـال 

|ISNN: 2322-4665|

C M Y K

سنا
: ای

س
عك

/

ان
ست

ماد

3

صاد
اقت

6

ش
رز

و

7

روزهای داغ در 
لیگ فوتبال 
جوانان استان

 جزئیات پرونده 
گوشت های فاسد 
کشف شده در 
فروشگاه رفاه 
همدان

برگزیدگان سی و 
یكمین جشنواره
 تئاتر استانی 
مشخص شدند
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فتنه های انتخاباتی رسید!
 1- انتخابات از نقاط قوت نظام اســت 
که هم عرصه مشارکت مردم در سرنوشت 
خود را فراهم می کنــد و هم جلوه ای از 

مردم ساالری دینی است.

عزاداری هایتان شایسته حضور امام زمان )عج( باشد
2

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

این آگهی درراستای حمایت از »رونق تولید« دراستان به سفارش کانون کارآفرینان استان 

همدان ومشارکت روزنامه همدان پیام به صورت رایگان منتشر می شود.
کارآفرینان وتولید کنندگان استان برای چاپ آگهی رایگان باماتماس بگیرید
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بررسی پرونده مرگ های مشکوک 
در بیمارستان های همدان

قصور پزشکی 
یا اشتباه بیمار

مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای استان خبر داد

 پیشرفت 

26 درصدی 
سد خرمرود
■ بازدید اصحاب رسانه 

از روند ساخت  سدهای 
خرمرود تویسرکان و 

گرین نهاوند 

دادستان عمومی و انقالب مالیر خبر داد

اختالس 
در بانک ملي

فرماندارفامنین در دیدار با تیم رسانه ای همدان پیام خبرداد

پیش بینی 30 هزار فرصت شغلی 
در منطقه جهان آباد

ت
داش

شهر زیبای همدان یاد
هزار پای طاووس دارد

 شــهرها بزرگ یا کوچک مجموعه ای از 
زشــتی ها و زیبایی ها و داشته ها و نداشته های 

تفریحی و آسایشی هستند...
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فتنه های انتخاباتی رسید!
 1- انتخابات از نقاط قوت نظام اســت که هم عرصه مشــارکت 
مردم در سرنوشــت خود را فراهم می کند و هــم جلوه ای از مردم 

ساالری دینی است.
نظام جمهوری اسالمی با رای مردم آغازیت یافته و تمامی مسئوالن با 

رای و نظر مردم انتخاب شده اند.
۲- صیانت از رای مردم و سالمت انتخابات همواره مورد تایید امام و 

رهبری انقالب بوده است.
حق الناس دانســتن رای مردم به خوبی بیانگــر نوع نگاه مقام معظم 

رهبری، به جایگاه انتخابات و رای مردم است.
۳-انتخابات مانند هر رویداد سیاسی و اجتماعی دیگر می تواند بانفوذ 
دشــمن مواجه شــده و از حالت فعلی که قدرت نرم نظام اســت به 

چالشی برای امنیت ملی تبدیل شود.
بــه همین دلیل انتخابات ایران در دوره های اخیر بیشــتر مورد توجه 
دشمنان قرار گرفته اســت و آنها با روش های مختلف سعی در تند 

کردن فضای انتخابات و بهره گیری به نفع خود دارند.
4- باتوجه به شرایط تحریم ها و برنامه ریزی دشمن برای بهره مندی 
از این شــرایط به نفع خود در انتخابات آتی مجلس، به نظر می رسد 
دشمنان توطئه ها و فتنه های انتخاباتی بسیاری را تدارک دیده باشند 

تا با استفاده از آنها اهداف خود را دنبال کنند.
در این میان بســیار مهم اســت که فعاالن سیاســی هوشیار باشند تا 
نادانســته در مسیر اجرای سیاست های دشمنان قدم برنداشته و پازل 

آنها را باحرکات خود تکمیل نکنند.
5- بر اساس اخبار منتشره فتنه های انتخاباتی زودتر از انتخاباتی شدن 
فضا ، رســیده اند و البته باز هم هوشیاری دستگاه های امنیتی خنثی 

سازی انجام شده است. 
بر اســاس گزارش  اداره کل اطالعات خراسان رضوی ؛  هفته گذشته 

توطئه جدیدی از ضد انقالب در مشهد خنثی شده است.
 در این گزارش آمده اســت: برخی عناصر خودفروخته و وابســته به 
جریانات ضد انقالب خارج نشــین، با تحریک احساســات اقشــار 
مختلف جامعه به ویژه ایثارگران و جانبازان انقالب اسالمی و تحریک 
اقــوام و مذاهب ضمــن برپایی تجمعات اعتراضی قصد داشــتند با 
همکاری  رســانه ها و شبکه های ماهواره ای معاند، به تدریج فضای 
جامعه را ملتهب نمایند. همچنین ماموریت داشتند در آستانه انتخابات 
مجلس شورای اســالمی با برقراری ارتباط برنامه ریزی شده با نامزد 
هــای منتقد ضمن تند کردن مواضع آنان از فضای باز سیاســی برای 
ایجاد آشوب و درگیری های داخلی استفاده کرده و با ایجاد فتنه جدید 

خطوط القایی دشمنان ملت ایران را به پیش ببرند.
۶- همانگونه که مشــاهده می شــود، تحریک احساســات مردم به 
خصوص نیروهای ارزشی، التهاب تدریجی جامعه به کمک رسانه ها 
و شبکه ماهواره ای معاند، ارتباط برنامه ریزی شده با نامزدهای منتقد 
و تند کردن مواضع آنان و بهره گیری از فضای باز سیاسی راهکارهایی 
بوده تا  با آن  آشوب و درگیری ایجاد و اهداف دشمن پیگیری شود

۷- هیــچ ایرانی عاقلی بــا آگاهی، به دنبال کاهش امنیت کشــور و 
بروز ناامنی نمی رود به همین دلیل روش دشــمنان به سمت تحریک 
احساســات و احساس خدمت با این قدامات رفته است تا افرادی که 
نادانســته در توطئه  انتخاباتی گرفتار می شوند، فهم اصل موضوع را 
نداشــته باشــند. به همین دلیل ضرورت دارد فعاالن سیاسی استان با 
شناخت راهکارها و روش های توطئه انتخاباتی با آگاهی وارد  عرصه 

رقابتهای انتخاباتی شوند.
در این زمینه ستاد انتخابات استان مسئولیت سنگینی برعهده دارد که 

امید است ازعهده انجام آن برآید.

1- به زودی بانوان توانمند دیگری در اســتان پست مدیریتی خواهند 
گرفــت. گویا این انتصابــات در مرحله نهایی قــرار دارد و احتمال 
انتصاب بخشــدار  از زنان نیز در این دوره افزایش یافته است. گفتنی 
اســت انتصاب بانوان در سمتهای مدیریتی با استانداری شاهرخی در 

استان افزایش داشته است.
۲- تشکیل کمیته ها در اســتان رو به افزایش است. گویا تصمیمات 
استاندار برای تشکیل کمیته در هر موضوعی دلیل ازدیاد فعالیت کمیته 
ای در استان است. گفتنی است چگونگی اطالع رسانی از عملکرد این 
کمیته ها به خصوص کمیته پیگیری پرونده های ثبت جهانی اســتان 

در ابهام است.
۳- رایزنی ها برای تصدی ســمت رئیس سازمان فرهنگی شهرداری 
همدان افزایش یافته است. گویا یکی از مدیران استانداری که جایگاه 
خود را این روزها متزلزل می بیند ، در دیدار با اعضای شــورای شهر 
به خصوص نائب رئیس شورا به دنبال تصدی این سمت است. گفتنی 
است فعالیت  فرهنگی شهرداری همدان در این دوره، تاکنون چندان 

مشهود نبوده است.

294 هزار دانش آموز وارد مدارس همدان 
می شوند

 مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان گفت: امسال ۲94 هزار 
دانش آموز وارد مدارس همدان می شوند.

محمد پورداود امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در نهاوند افزود: 
در ســال تحصیلی جدید نزدیک به ۲94 دانش آموز در ۲ هزار و 51۳ 
مدرسه مشغول تحصیل می شوند که در مقایسه با تعداد ۲8۷ هزار نفر 

سال گذشته از رشد برخوردار است.
وی در خصــوص وضعیت تامین نیروی انســانی برای آغاز ســال 
تحصیلی گفت: تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدارس بر اساس چهار 
شــیوه انجام می شود به گونه ای که هیچ کالسی در سطح استان بدون 

معلم نباشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان به شیوه های تامین و پوشش 
نیروی انســانی مدارس اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت معلمان 
شاغل حق التدریس، اســتفاده از ظرفیت پیشکسوتان، خرید خدمات 
آموزشــی و دانشجومعلمان چهار موردی اســت که با استفاده از آن 

کمبود نیروی انسانی خود را جبران می کنیم.
وی از بازنشستگی یک هزار و 100 فرهنگی از ابتدای مهرماه خبر داد و 
گفت: با توجه به بازنشستگی یک هزار و 100 فرهنگی از ابتدای مهر، 

۳00 نفر جایگزین آنها خواهد شد.
پورداود به افتتاح طرح آموزشــگاه خیرســاز حــاج ولی اهلل حمیدی 
در نهاوند اشــاره کرد و گفت: امروز آموزشــگاه ۲0 کالسه خیرساز 
حاج ولــی اهلل حمیدی با اعتبار ۳ میلیارد و ۲00 میلیون تومان در این 

شهرستان به بهره برداری رسید.
وی اضافه کرد: در ســطح استان شاهد مشارکت چشمگیر خیران در 
امر مدرسه سازی هستیم به گونه ای که امسال خیرین مدرسه ساز استان 
افزون بر 4۲ میلیارد تومان تعهد ساخت آموزشگاه را عهده دار شده اند.
مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان همدان از تجهیــز تمام مدارس 
استان به سیستم گرمایشی استاندارد خبر داد و افزود: در حال حاضر 
هیچگونه بخاری نفتی در مدارس اســتان وجود ندارد و ما به عنوان 
نخستین استان موفق شــده ایم مدارس خود را به طور صد درصد به 

سیستم گرمایشی استاندارد مجهز کنیم.

هزینه تمام قبرها ثابت است
 در همدان فروش قبر نداریم

 رئیس اوقاف و امور خیریه شهرســتان همدان بــا بیان اینکه در 
همدان فروش قبر نداریم گفت: پایین شــهر و باالشــهر در ارتباط با 

قبرها و قیمت آن در باغ بهشت همدان مفهومی ندارد.
حمیدرضا نوروزی با بیان اینکه در حال حاضر نســبت به ایجاد 10 
هزار حفره قبر در مجموعه باغ بهشت همدان اقدام کرده ایم اظهار کرد: 
دو ســالن مختص زنان و مردان به صــورت کاماًل مکانیزه در فضای 

یک هزار و 100 متر مربع در حال ساخت است.
وی در گفت وگــو بــا  فارس خاطرنشــان کــرد: پیاده روســازی، 
جدول گذاری و آسفالت و دیگر اقدامات در آرامستان با اعتباری بالغ 
بر 1.5 میلیارد تومان در حال انجام است که در حال حاضر ۲5 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیر آرامستان موقوفه شهر همدان با بیان اینکه یک مجموعه فرهنگی و 
مذهبی در باغ بهشت در حال ساخت است خواستار توجه به این مهم شد. 
وی در پاســخ به این مطلب که برخی عنــوان می کنند با وجودی که 
زمین باغ بهشت همدان موقوفه است و نباید هزینه ای برای آن دریافت 
شــود برخی از قبرها با رقم میلیونی به فروش می رســند گفت: طبق 
استعالمی که ابتدای سال جاری از هفت مرکز استان در تراز شهرستان 
و مرکز استان همدان داشتیم هیچ کدام نازل ترین قیمت را نداشته اند و 

تنها همدان کمترین قمیت قبر را دارد.

برگزاری دوره تربیت راهنمایان سواد فضای مجازی 
در همدان

 مسئول ســازمان فضای مجازی سراج مرکز همدان از برگزاری نخستین دوره تربیت 
راهنمایان ســواد فضای مجازی استان همدان در هفتم و هشتم شهریورماه با حضور 1۲0 

شرکت کننده خبر داد.
مسعود دادخواه یکی از مشکالت رایج کنونی را بحث امنیت کاربری و وجود پرونده های 
بســیار در این خصوص در پلیس فتا دانست و گفت: افراد اســتفاده کننده از شبکه های 

اجتماعی و فضای مجازی به راحتی نمی توانند امنیت کاربری خود را حفظ کنند.

مســئول ســازمان فضای مجازی ســراج مرکز همدان بیان کرد: نیاز است در این حوزه 
فعالیت هایی از سوی دستگاه های دولتی و غیردولتی انجام شود و مردم با نحوه استفاده از 

این تکنولوژی آشنا شوند و این رسالت ما در حوزه فضای مجازی است.
وی در گفت وگــو با فارس با بیان اینکه در اســتان همدان تــا کنون دوره ای در این 
خصوص برگزار نکرده ایم افزود: این دوره همزمان با اســتان تهران برای نخستین بار 
در اســتان همدان نیز برگزار خواهد شد؛ ســعی داریم تا پایان سال دوره دوم و سوم 

را نیز برگزار کنیم.
دادخواه با بیان اینکه در دوره اول مباحث مقدماتی مطرح خواهد شد، تصریح کرد: در این 
دوره تجربیات دوره های قبل کشوری استفاده و تلفیقی از سه دوره خواهد بود؛ دوره دوم 

با رویکرد خانواده برگزار می شود.
وی با تأکید بر اینکه دوره ســوم با رویکرد نوجوان خواهــد بود، ادامه داد: در این دوره 

مباحث حول محور فضای مجازی و نوجوان خواهد بود.
مســئول سازمان فضای مجازی ســراج مرکز همدان خاطرنشــان کرد: در این سه دوره 
می توانیم مربیان را به سطحی برسانیم که به جامعه از جمله مدارس، دستگاه های دولتی، 

هیئات، مساجد و محیط های دارای مخاطب ورود کنند.
مســئول سازمان فضای مجازی سراج مرکز همدان با اشــاره به جزئیات برگزاری دوره، 
بیان کرد: نخستین دوره تربیت راهنمایان سواد فضای مجازی استان همدان هفتم و هشتم 

شهریورماه با حضور ۶ استاد مجرب و با حضور 1۲0 شرکت کننده برگزار خواهد شد.

 فــردا 8 شــهریورماه 98 در آخرین روز 
از هفتــه همدان، اختتامیه دومین »جشــنواره 
شهروندان برگزیده همدان« به عنوان بزرگترین 
رویــداد فرهنگــی- اجتماعی شــهر برگزار 

می شود.
رئیــس جشــنواره شــهروندان برگزیده  که 
ریاست جشنواره و شــورای سیاست گذاری 
آن را برعهــده دارد، در جمــع خبرنــگاران 
گفــت:  آیین اختتامیه جشــنواره، روز جمعه 
هفته جاری رأس ســاعت 1۷ در سالن مرکز 
همایش های دانشــگاه علوم پزشــکی همدان 
برگزار خواهد شد که در این مراسم باشکوه، 
شــهروندان برگزیــده در بخش هاي مختلف 

تجلیل می شوند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی جشــنواره 
شــهروندان برگزیده همدان؛ عباس صوفی، 
همچنین عالوه بر برگزاری اختتامیه جشنواره 
شــهروندان برگزیده؛ برپایی نمایشگاه تاریخ 
بانوان  تولیــدات  نمایشــگاه  محلی همدان، 
همدانــی و نخســتین جشــنواره ورزشــی 
جانبــازان و توان یابــان، برگزاری مراســم 
نکوداشت هفته همدان، جشن پایان مرمت و 
تشکیل گروه شاهنامه خوانی، افتتاحیه مدرسه 
فوتبال و گذر کــودک را از دیگر برنامه های 
ورزشی  و  گردشــگری  اجتماعی،  فرهنگی، 
شــهرداری همدان در هفته بزرگداشت روز 

همدان برشمرد.
صوفی در ادامه گفت: شهروندان برگزیده  در 
حوزه های مختلفی تقدیر می شوند؛ شهروندان 
برگزیده عامل به وظایف شهروندی که فعالیت  
آنها در حوزه مدیریت شــهری ستودنی است، 
شــهروند افتخاری -که به پــاس قدرداني از 
خدماتش، کلید طالیي شهر همدان به وی اهدا 
می شــود-، خانواده فداکار همدانی، خانواده 
معزز شــهدا، شهروند بخش ویژه با محوریت 
ایجاد شــور و نشاط اجتماعی در شهر و... در 
این آیین بزرگ به شــهروندان معرفی خواهند 

شد.
وی معتقد است: شهروندان برگزیده به عنوان 

سرمایه های توانمند جامعه، یاری رسان و همراه 
مدیریت شهری در تمامی عرصه های مختلف 
هستند که در راستای کمک به توسعه و تقویت 

اهداف مدیریت شهری گام برمی دارند.
رئیس جشنواره شهروندان برگزیده همدان تأکید 
کرد: پیشینه فاخر فرهنگ شهر همدان، مجموعه 
مدیریت شهری را بر آن داشته است تا فرهنگ 
و رفتار شــهروندی را بر مبنای عامل به وظایف 
شــهروندی در اولویت قرار دهد؛ زیرا معتقدم 
شهرایده آل با محوریت توجه به فرهنگ رفتاری 

شهروندان به دست خواهد آمد.
صوفی با تأکید بر اینکه مالک انتخاب شهروند 
برگزیده سال 98، عامل به وظایف شهروندی 

است که با این رویکرد، »جشنواره شهروندان 
برگزیــده همدان« کلیــد خورد؛ بیــان کرد: 
چشــم انداز و راهبرد اساسی این جشنواره در 
سال 98، »همدان، شهر برتر با شهروندان برتر« 
با هدف شناســایی، معرفی و برجسته ســازی 
سرمایه های اجتماعی و فرهنگی جامعه شهری 

همدان تعریف شد.
وی همچنین گفت: تبیین فرهنگ رفتار شهروندان 
در حوزه های مختلف یکی از مهمترین هدف های 
شکل گیری آموزش های شــهروندی است که 
برگزاری جشنواره شهروند برگزیده، روشی موثر 
در راستای توسعه زیرساختی فرهنگ شهروندی 

خواهد بود.
صوفی با اشاره به محل برگزاری این جشنواره، 
توضیح داد:  مرکز همایش های دانشگاه علوم 
پزشــکی همدان پذیرای بیش از هزار و 500 
مهمان در حوزه های استانی و شهری خواهد 
بود که به طور قطع مورد استقبال قرار خواهد 
گرفت و همانند ســال گذشــته، بــه عنوان 
یکی از شــاخص ترین اقدامــات در کارنامه 

مدیریت شهری می درخشد.
رئیس جشنواره شهروندان برگزیده همدان در 
پایان اعالم کرد: این مراســم به صورت ویژه 
و مســتقیم از طریق شبکه صداوسیمای مرکز 
همدان و اینســتاگرام رسمی جشنواره پخش 

خواهد شد.

 نماینده ولی فقیــه در همدان با بیان اینکه 
سخنرانان باید احساسات پاک برانگیخته شده 
در ایام محرم را به سمت عقالنیت سوق دهند، 
گفت:معرفت افزایی و شبهه زادیی ویژگی مهم 

هیأت مورد تایید اهل بیت )ع( است.
حجت االســالم حبیب ا... شــعبانی در جمع 
مســئوالن هیأت حســینی همدان به مناسبت 
درپیــش بودن ایام محرم  بــا بیان این که اگر 
صبح و شب بر مصیبت امام حسین )ع( گریه 
کنیم باز هم کم اســت اظهار داشت: خداوند 
پردهای را بر قلب شــیعیان کشــیده است تا 
واقعیــت مصیبت کربال را درک نکنند چرا که 
این غم، غم بزرگ و سختی برای شیعیان است.

وی افزود: رسومات امروزی و نحوه عزاداریها 
از قرن پنجم به پس  شــکل گرفته است و بنا 
بــر فرمایش حضرت امام)ره( این محرم صفر 
است که اسالم را زنده نگه داشته است لذا باید 

با همان شکوه و عظمت حفظ شود.
امام جمعه همدان بــا تاکید بر این که در این 
جلســات باید به آسیب شناســی و بررسی 
اظهار  بپردازیم،  هیأت حســینی  مشــکالت 
داشت: ما مخالف پرچم و علم نبوده و نیستیم 
اما خوب اســت که از فرصت استقاده کنیم و 

با شناسایی آسیب های موجود، هیأتی را برپا 
کنیم که آن هیأت شایستگی حضور امام زمان 

را داشته باشد.
به گزارش تســنیم وی تصریح کرد: ما ظاهر 
هیأت و زیبایی هــای ظاهری آن را می بینیم 
اما اگر حضرت مهدی)عج( وارد هیأتی شوند 

بر باطن ما نگاه خواهند کرد نه فقط بر ظاهر.
وی با بیان این که باید باطن انســان ســالم 
باشــد تا بتوانیم فرزند امام حسین)ع( را به 
ابراز داشت:  مراســم عزاداری دعوت کنیم 
هر هیأت دارای ســه رکن اساســی اســت 

که نیازمنــد توجه ویژه می باشند.شــعبانی 
یادآور شــد: نخســتین رکن هیأت مدیر و 
کســانی هســتند که هیأت را مدیریت می 
کننــد و زحمات بــر دوش آن ها قرار دارد 
و ســخنرانان و مداحان نیــز رکن های دوم 
و ســوم هیأت می باشند.وی با اشاره به این 
که اگر انسان در مسیر اشتباه باشد شیطان او 
با کاری ندارد خاطر نشان کرد: دستگاه امام 
حسین )ع( دســتگاهی الهی است و در هر 
دســتگاه الهی باشد شــیطان بیتشر به آن جا 

طمع می کند و نیازمند توجه بیشتر هستند.

 برخی برخوردهای نامناسب جوانان 
را از مساجد و حسینیه ها دور کرده است

وی به لزوم جذب جوانان در مســاجد اشاره 
کرد و گفت: متاسفانه جوانان با مساجد فاصله 
گرفته اند و زمانی که در طول ســال یک شب 
برای هیأت به مسجد می آیند، آن یک شب هم 
گاهی با برخورد نا مناسب برخی از اعضا هیأت 
امنا مساجد روبه رو می شوند.وی تصریح کرد: 
بی تجربه بودن و هیجانــی بودن جوانان امری 
عادی است اما اگر ما آن ها را تحمل نکنیم و با 
آنها تعامل نداشته باشیم دیگران بیرون از مساجد 
منتظر ایستاده اند تا او را از راه به در کند و اگر 

دست او را نگیرید سریعا دستش را بگیرند.
 ســالیق جوانان در نحوه عزاداری 

مورد توجه پیشکسوتان قرار گیرد
وی بــا بیان این که بایــد راه را برای حضور 
جوانان فراهم کنیم بیان داشــت: درست است 
که سبک مورد توجه جوانان در روضه خوانی 
و ســینه زنی متفاوت از سبک های بزرگان و 
افراد قدیمی و پیشکسوت در مساجد است اما 
باید در کنار جوانان بود و زمینه جذب آنها را 
به مساجد فراهم کنیم و نه باعث فراری شدن 

آن ها از مساجد شویم.

رئیس میراث فرهنگی رزن:
جشنواره اقوام ایرانی در رزن

 برگزار می شود
 مســئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
رزن از برگزاری نخســتین نمایشــگاه صنایع دســتی، سوغات و 

ملزومات ســفر به همراه جشنواره اقوام ایرانی در رزن خبر داد.
به گزارش مهر، شــهروز کهیایی افزود:  نخستین نمایشگاه صنایع 
دستی، ســوغات و ملزومات سفر به همراه جشنواره اقوام ایرانی 
تا 1۲ شــهریورماه در پارک ملت شهرســتان رزن برگزار خواهد 

شد.
وی تصریح کرد: به مناســبت ایام محرم از ۷ شهریورماه جشنواره 
اقوام برگزار نمی شــود و برنامه های فرهنگی در قالب مداحی و 

مســابقه درکنار این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
وی افزود: این جشــنواره در محورهای مختلفی همچون معرفی 
و نمایش آداب و رســوم و آیین های ویژه اقــوام ایرانی برگزار 

می شود.
مســئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری شهرستان 
رزن عنوان کــرد: همچنین در راســتای معرفــی توانمندی های 
صنایع دستی اقوام ایران زمین نمایشگاه صنایع  دستی، سوغات و 
ملزومات ســفر و جشنواره اقوام با حضور 48 مشارکت کننده در 

فضایی به مســاحت 4۳۲ مترمربع برگزار خواهد شد.
شهروز کهیایی با اشــاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان 
کرد: این نمایشــگاه با هدف ایجاد فضایی به منظور آشنایی هرچه 
بیشــتر مردم با ســوغات و محصوالت صنایع دســتی استان های 
دیگــر، معرفی توانمندیهای اســتان ها در زمینه صنایع دســتی و 
آشــنایی بازدیدکنندگان با فرهنگ آداب و سنن مناطق استان های 
مشــارکت کننده و ایجاد فضا برای برقراری ارتباط مســتقیم بین 

مصــرف کننده و تولید کننده فعالیت می کند.

40 درصد جمعیت 
همدان ۱0 سال آینده 
پیر می شوند

 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
همدان گفت: بر اساس تحقیقات و آمارهای 
موجود، پیش بینی شــده تا ســال 1408 سن 
حدود 40 درصد جمعیت این استان به باالی 

۶0 سال برسد.
رشــید حیدری مقدم در نشســت اعضای 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اســالمی و روســای دانشــگاه های علوم 
پزشــکی کالن منطقه آمایشی سه کشور در 
ســالن کنفرانس مرکز همایش های دانشگاه 
علوم پزشــکی ابن ســینا همدان افزود: در 
ســال 1۳95 تعداد ۲8 هزار و 500 ازدواج 
در همدان ثبت شــد، در سال 1۳9۶ نزدیک 
به 18 هزار ازدواج و در سال 1۳9۷ نیز 1۲ 
هزار ازدواج در همدان ثبت شــده که نشان 
می دهد آمار ازدواج رو به کاهش اســت و 

باید برای آن چاره ای اندیشید.
وی با اشــاره به اینکه امید به زندگی در بین 
مردان اســتان همدان ۷۶ سال و زنان ۷9 سال 
اســت، تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد، 
جمعیت ما رو به کاهش است که ممکن است 

در آینده برای ما مشکل ساز شود.
حیدری مقدم اظهار داشــت: در طرح تحول 
نظام ســالمت، 500 طرح عمرانی در استان 
همدان اجرا شــده اســت که بر اساس آن در 
صورت ثابت ماندن جمعیت تا ۳0 سال آینده، 

نیاز های زیرساختی استان را تامین می کند.
وی عنــوان کرد: طرح تحول نظام ســالمت 
اعتبارات ثابــت و پایداری ندارد که می تواند 

برای اجرای طرح ها مشکل ساز شود.
سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا 
همدان عنوان کرد: جلوگیری از واردات دارو 
و وجود رانت موجب شــده قیمت برخی از 
داروها در مدت ۷۲ ساعت چهار برابر افزایش 

یابد.
وی اضافه کرد: اگــر نتوانیم اعتبارات مالی 
حوزه پزشــکی را تامین کنیم ممکن است 

وارد بحران شویم.
حیدری مقدم با ابــراز نگرانی از میزان باالی 
مالیات بر درآمد پزشــکان گفت: از کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس شــورای اسالمی 
درخواســت داریم که برای تصویب مصوبه 
کاهش مالیات پزشــکان تالش کنند تا آن ها 
نیز همچون افراد عادی مالیات پرداخت کنند.

وی با اشــاره به اینکه برنامه جامع ســالمت 
همدان تا سال 1409 تدوین شده است، عنوان 
کرد: تمام چالش های حوزه ســالمت در آن 
بررسی شده اســت و 19 دستگاه به صورت 
مستقیم و ۲9 دستگاه غیر مستقیم با ما ارتباط 
گرفتند و با 1۲ هزار ســاعت کار، این برنامه 

تدوین شد.
از فروش  برای جلوگیری   مجلس 

قرص برنج چاره ای بیاندیشد
سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا 
همدان تاکید کــرد: قرص برنج به عنوان یک 
ابزار قتاله بسیار خطرناک با دسترسی راحت در 
جامعه وجود دارد که یکی از مهمترین چالش 

های کشور است.

وی افزود: قرص برنج تنها در کشور پاکستان 
برای مردم آن کشور دسترسی دارد و در کشور 
ما نیز به صورت قانونــی در برخی مکان ها 
عرضه می شــود که امیدواریم مجلس برای 

جلوگیری از فروش آن اقدام کند.
حیدری مقدم عنوان کرد: هر کس قرص برنج 
مصرف کند هیچ پزشــکی نمــی تواند آن را 
نجات دهــد و بدون چون و چرا تا 45 دقیقه 

جان خود را از دست می دهد.
وی اظهار داشــت:در طرح ملی کنترل فشار 
خون در اســتان همدان  100 درصد جمعیت 
روســتایی و ۷5 درصد جمعیت شهری مورد 

آمایش قرار گرفتند.
سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
همدان با اشــاره به کشته شــدن 4۳5 تن 
از جمعیــت همدان در حــوادث جاده ای 
گفت: بر اســاس آمار نزدیک به 1۲ هزار 
سال از سن جمعیت استان ساالنه در جاده 
ها تلف می شــود که اگر از آن جلوگیری 
شود میانگین ســن امید به زندگی افزایش 

می یابد.

فردا برگزارمی شود

اختتامیه جشنواره
 »شهروندان برتر« همدان

امام جمعه خطاب به هیأت های عزاداری

عزاداری هایتان شایسته حضور امام زمان )عج( باشد
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خبر خبر

آغاز عملیات اجرایی
 ساخت انبار 30 هزار تنی چایان رزن 

 همزمان با هفته دولت عملیات اجرایی احداث انبار مکانیزه ۳0 هزار تنی در روستای 
چایان شهرستان رزن آغاز شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی همدان گفت: میزان سرمایه گذاری برای احداث این انبار 
مکانیزه ۳5 میلیارد ریال بوده که با توجه به عملیات آســفالت و محوطه سازی این رقم 

به 4۶ میلیارد ریال نیز می رسد.
رضا عباســی افزود: ۲5 میلیارد ریال از اعتبار این طرح با تسهیالت بانکی طرح اشتغال 

پایــدار روســتایی و از محل منابع صندوق توســعه ملی تامین شــده و برای ۲5 نفر 
اشتغالزایی بدنبال دارد.

عباســی اضافه کرد: مساحت این طرح حدود یک هکتار بوده که از این میزان پنج هزار 
و 4۳0 مترمربع مســاحت انبار و 450 مترمربع مساحت ســاختمان اداری، آزمایشگاه، 

نگهبانی و باسکول است.
بــه گــزارش ایرنا،مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی اســتان همــدان پیرامــون مزایــای 
ــدم  ــع آوری گن ــزوم جم ــل ل ــه دلی ــه ب ــدم در منطق ــع گن ــه تجمی ــرح ب ــن ط ای
ــردد  ــرات و ت ــش خط ــی آن، کاه ــداری اصول ــب و نگه ــل مناس ــاورزان در مح کش
ــای  ــه ه ــش هزین ــا و کاه ــاده ه ــاورزان در ج ــتی کش ــدم برداش ــای گن ــه ه محمول

ــرد.  ــاره ک ــاورزان اش ــدم کش ــی گن ــل و جابجای حم
گفتنی است شــرکت تعاونی روستایی رسالت چایان در بخش سردرود شهرستان رزن 

است و در سال 1۳4۲ به ثبت رسیده است.
تعداد اعضاء  این شرکت بیش از یک هزار و ۲00 نفر  نفر بهره بردار می باشد و در سال 
زراعی جاری تا کنون 18 هزار تن گندم از کشــاورزان این منطقه را با قیمت تضمینی 

خریداری کرده است.
طبــق گفتــه اســتاندار همــدان همزمــان بــا هفتــه دولــت، ۷05 طــرح بــا اعتبــار حــدود 
ــی آن آغــاز  ــات اجرای ــا عملی ــرداری و ی ــال در اســتان بهــره ب ــارد ری 11 هــزار میلی

مــی شــود

استاندار همدان در آئین کلنگ زنی پروژه های دولت 
در نهاوند خبر داد

پیش بینی سرمایه گذاری هزار 
و800میلیاردی در نهاوند 

 نهاونــد- معصومه کمالوند- خبرنگار همــدان پیام: پنجمین روز 
از هفته دولت اســتاندار همدان پس از ادای احترام به مقام شــهدای 
شهرستان در گلزار شهدای نهاوند، ۲پروژه عمرانی کشاورزی را کلنگ 

زنی کرد.
ســید سعید شاهرخی در جمع مردم و مسئوالن نهاوند در آئین کلنگ 
زنی محوردهفول برزول فارســبان گفت: صفت نماینده بیقراری که 
گفتم  صادق است و بی علت نگفتم که شبانه روز پیگیر امور شهرستان 
اســت و نقش پر رنگ بهرام نیا را نباید در پیگیری های موارد مربوط 

به شهرستان نادیده گرفت.
شاهرخی گفت: 5سال خدمتم در این شهرستان وظیفه ام را در مقابل 

این خطه دشوارتر می کند.
اســتاندار همدان با بیان اینکه با همه تحریم های موجود با توجه به 
مزیت ها و توانمندی ها در مناطق اســتان ســند توسعه راهبردی را 
مطرح کردیم و هر شهرستان را به گونه ای تعریف وظایف و خدمات 
شد. وی درباره جزئیات سند توسعه استان گفت؛ ساالنه ۲0هزار شغل 
در ســند توسعه تعریف شده که سهم شهرســتان ها هم مشخص و 
ساالنه ۲هزار و 150 شغل به ازای پروژه و برنامه های در دست اجرا، 
ایجاد خواهد شــد و کف ســرمایه گذاری در نهاوند بر همین اساس 

۶00میلیارد تومان خواهد بود.
به گفته شــاهرخی تا پایان برنامه ششم هزارو 800 میلیارد تومان 
در شهرســتان نهاوند  ســرمایه گذاری خواهد شد.وی همچنین 
تاکید کرد: در حوزه های گردشــگری شهرستان سراب های گیان 
فارســبان و گاماسیاب و...در سند توســعه دیده شده است و در 
بخش راهها و ورودی های شهرســتان هم که فعال اســت، زمان 
بودنم در شهرســتان بعنوان فرماندار نهاوندبا این شدت کار نشده 
اســت. شاهرخی تصریح کرد : در حوزه آب ســد گرین با تغییر 
نگرش وزارت نیرو این ســد در حال تعطیلی و حذف شدن بود 
که اگر پیگیری بهرام نیا نبود ســد به سرانجام نمی رسید.به گفته 
وی در حوزه صنعت قرار نیســت خام فروشی سنگ شود نهاوند 
یکی از شهرهای مســتعد در حوزه معادن است باالترین خلوص 

را در بحث سنگ های معدنی دارد.
 هزینه ۱۷۰میلیاردی  راه سازی درنهاوند شاهکار دولت

 مدیرکل راه و شهرســازی اســتان در آئین کلنگ زنی پروژه دهفول 
برزول فارسبان که در 18کیلومتر کلنگ زنی شد و عملیات اجرایی آن 
آغاز می شــود ،گفت: این پروژه از آن دسته پروژه هایی که در عقب 

نشینی و همکاری شهروندان را می طلبد.
ربانی ارشد گفت: هزینه 1۷0میلیارد تومان در شرایط جنگ اقتصادی 
در حوزه راهها بجز راه آهن ، در شهرستان نهاوند شاهکار دولت است 

که در نهاوند اجرا می شود.
حجت االســالم مغیثی امــام جمعه نهاوند هم تاکیــد کرد؛ هر آنچه 

مسولین در این جمع گفتند را تایید می کنم.
 شاهرخی نگاه ها را به نهاوند تغییر داد

نماینده نهاوند در مجلس شورای اسالمی هم گفت:در حال حاضر در 
روســتاهای نهاوند بویژه روستاهای گردشگری خدمات خوبی یکی 
پس از دیگری در ســایه تالش مدیران شهرستان و تعامل مسولین و 

فرماندار امام جمعه و نماینده در حال انحام است.
حســن بهرام نیا گفت: با پیگیری و کمک استاندار پس از ۲ونیم سال 
مطالعه ۲پروژه مهم برای شهرستان معدن طالی عشوند که دهه فجر 
شروع بکار شد و پروژه معدن فروسلیس با ۲0 میلیارد دالر با اشتغال 
زایی ۲00نفر مهرماه در شهرســتان کلنگ زنی خواهد شد که توسط 
فوالد مبارکه انجام خواهد شد.بهرام نیا گفت: از وقتی شاهرخی بعنوان 
اســتاندار همدان شروع فعالیت کرده است  نگاه ها را به نهاوند تغییر 
داده اســت همه به نوعی تالش دارند جبران توســعه نیافتگی ها در 

شهرستان شود.
 کلنگ زنی

آئین کلنگ زنی شــهرک گلخانه ای علمــدار در 14هکتار باظرفیت 
ساالنه۳هزار500نفر اشتغالزایی100نفربا اعتبار45میلیارد ریال و پیش 

بینی درآمد 1۶0میلیارد ریال در 8کیلومتری نهاوند انجام شد.

افتتاح و کلنگ زنی 4 پروژه برق 
در تویسرکان 

 مدیــر توزیع نیروی برق تویســرکان از بهره برداری و کلنگ زنی 
چهار پروژه شــرکت توزیع نیروی برق تویســرکان به مناسبت هفته 

دولت خبر داد.  
 به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان : رضا 
جلیلوند از بهره برداری و کلنگ زنی چهار پروژه شرکت توزیع نیروی 
برق تویسرکان به مناسبت هفته دولت خبر داد و اظهار کرد: عملیات 
اجرایی طرح برق رسانی به ناحیه صنعتی فرسفج با احداث سه کیلومتر 
خط ۲0 کیلو ولت هوایی دومداره، 100 متر شبکه فشار متوسط زمینی 
و نصــب ۷0 اصله پایه بتنی با اعتبار یک میلیارد تومان در دومین روز 

از هفته دولت آغاز شد.
وی با اشــاره به اینکه برق رســانی به شــرکت در حال احداث مهان 
کاغذ از خط دو مداره فوق انجام می شــود، از آغاز عملیات اجرایی 
پروژه برق رسانی به منطقه گنبد سرابی و پنبه زار سرکان با اعتبار ۶00 
میلیون تومان و پروژه تبدیل شــبکه مسی به کابل خود نگه دار به طول 
۲0 کیلومتر با اعتبار 800 میلیون تومان در هفته دولت در شهرســتان 

تویسرکان خبر داد.
مدیر توزیع نیروی برق تویسرکان در پایان سخنانش گفت: بهره برداری 
از طرح های نیرو رســانی شامل 1۲ دستگاه پست هوایی و نصب ۳40 
انشــعاب جدید با صرف اعتبار 900 میلیون تومان به مناســب هفته 

دولت انجام می شود.

برگزیدگان سی و یکمین جشنواره
 تئاتر استانی مشخص شدند

 آیین اختتامیه سی و یکمین جشنواره استانی صبح دیروز در مالیر 
برگزار شد و برگزیدگان هر بخش مشخص شدند.

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان دراین آیین گفت: 
برگزاری چنین جشــنواره هایی در سطح استان مسیر را برای توسعه 

شهرستان ها فراهم می کند. 
احمدرضا احسانی در ادامه اظهار کرد: برای توسعه اجتماعی ،سیاسی 
و اقتصادی باید زیرســاخت های فرهنگی مهیا شود .اگر زیرساخت 
های فرهنگی در جامعه ایجاد شــود ، توســعه اقتصادی ،اجتماعی و 

سیاسی شکل می گیرد.
وی گفت: برگزاری چنین جشــنواره شور و نشاط را در جامعه ایجاد 
می کند ،جامعه ای می تواند در مســیر توسعه قرار بگیرد که سرزنده 

و با نشاط باشد.
احســانی باتوجه به اینکه همه برنامه های فرهنگی باید با عدالت بین 
شهرستان های استان توزیع شود اظهار کرد: در بحث عدالت فرهنگی 
مسئولیت ما این است که امکانات را به صورت عادالنه بین شهرستان 
ها تقســیم کنیم.وی در پایان گفت : شهرستان مالیر دومین شهرستان 
بزرگ استان است که دارای مشاهیر فرهنگی و هنری بسیاری است به 
همین دلیل نگاهمان به مالیر نگاه ویژه ای است. آمادگی این را داریم 

که برنامه های فاخر فرهنگی را در مالیر انجام دهیم.
به انتخاب هیأ ت داوران جایزه بهترین بازیگری زن به صورت مشترک 
به نفیسه صالحی برای نمایش فرجام عجیب زوج نافرم و فاطمه بیات 

برای نمایش لیلی و مجهول اهدا گردید. 
جایزه اول بازیگری مردبه سید مهرداد کاووسی حسینی برای بازی در 

نمایش موسیو ابراهیم و گل های قرآنی رسید.
جایزه بهترین کارگردانی به انتخاب هیأت داوران به گارگردان نمایش 

لیلی و مجهول  سجاد طهماسبی تعلق گرفت.
در پایان گفتنی است :دو نمایش لیلی و مجهول و فرجام عجیب زوج 
نافرم برای شرکت در جشــنواره مناطق یا دبیر خانه سی و هشتمین 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

■ سپاسداشت از برترین های کنکور سراسری 98 
در شهرستان مالیر

■ سپاسداشت از پیشکسوتان فرهنگی، کارآفرینان، 
دولتیاران ، نیکوکاران و...

 ■ دیدارگاه: مالیر، میدان آزادی، خیابان 
۱5 خرداد، باغ گل، خانه امید بازنشستگان مالیر

■ گاه دیدار: روز جمعه مورخ ۱398/6/8
ساعت ۱۰

 سپیده راشــدی - خبرنگار همدان پیام: 
فرمانــدار فامنین در ســومین روز از هفته 
دولــت ضمن گرامیداشــت یــاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنرگفت: جهان آباد یک 
منطقه ویژه اقتصادی در غرب کشــور است 
که با راه اندازی آن پیش بینی می شــود ۳0 

هراز شغل در منطقه ایجاد شود.
فرمانــدار فامنیــن بــا بیــان اینکــه این 
منطقــه ویــژه درزمینی به مســاحت یک 
هزارو50هکتارقــراردارد و 150هکتار ازآن 
آماده واگذاری اســت، گفــت: نزدیکی به 
بازارعراق، قرارگرفتــن در محور بازرگان، 
همجــواری با قطــب صنعتی، دسترســی 
به شــبکه ریلــی راه آهن، وجــود نیروی 
کارفراوان، نزدیکی به مرز خسروی، وجود 
آزاد راه و فاصلــه کم بــا پایتخت از جمله 
عواملی هستند که منطقه جهان آباد را تبدیل 
به قطب ویژه اقتصادی غرب کشــور کرده 

است.
مجید شــماعی افزود: نبود آب و برق و گاز 
از مشــکالت شاخص این منطقه بوده است 
که مشــکل برق و گاز آن در حال بررســی 
و حل شــدن اســت اما بزرگترین مشکل 
انتقال پساب فاضالب همدان به این منطقه 
می ّباشــد چرا که پساب فاضالب همدان به 
میزان ســه میلیون متر مکعب به طور ساالنه 
به منطقه اختصاصی جهان آباد منتقل خواهد 
شد از طرفی واحد پتروشیمی این منطقه نیز 
بــه تنهایی نیازمند 5میلیــون متر مکعب در 

سال است.
فرماندار فامنیــن در ادامه به برخی اقدامات 
صورت گرفتــه در هفته دولت و پیش ازآن 
اشــاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه فامنین 
دشت ســیل خیزی است ساخت دیوارهای 
هدایت آب در روســتاهای بخش پیشخور 
جهت جلوگیری از ســیالب صورت گرفته 

است.
وی با تاکیــد بر کمبود آب در شهرســتان 
فامنیــن از بازدیــد چاه های کشــاورزی 
روســتای فیض آباد و سرکشــی به چندین 
حلقه چاه کشــاورزی و مزرعــه و دیدارو 
گفت و گو با کشاورزان در خصوص صرفه 
جویی در مصرف و مدیریت صحیح آب به 
کشــاورزان خبر داد و افزود:  برای حمایت 
از زنــان با هدف اشــتغال زایــی مکاتبات 
طرح صندوق های خــرد کارآفرینی امید با 
اعتبار 15میلیون تومان برای هر فرد در نظر 
گرفته شــده که بر اساس آن ۳0 صندوق در 

۳0منطقه صورت گرفته است.
شــماعی خاطر نشــان کرد: احداث پروژه 
کانال روســتای چپقلو به طول۳۳0متر مربع 
و ســطح اراضی تحت پوشــش50 هکتار 
با اعتبار800 میلیون ریال، ســالن ورزشــی 
تجرک بــه متراژ۷00متر مربــع و با اعتبار 
۷ میلیــون ریــال از محل اعتبــارات ملی، 
دبســتان ۲ کالسه بوعلی در روستای چپقلو 
در زمینی به مســاحت 14۶ متــر مربع و با 
اعتبار 4میلیارد ریال و دبســتان ۲ کالســه 
شهید ثانی در روستای زاغلیجه در زمینی به 
مســاحت14۶ متر مربع و با اعتبار 4 میلیارد 
ریال در ســومین روز از هفته دولت به بهره 

برداری رسیده است.
مجید شماعی در پایان گفت: در هفته دولت 
امسال تعداد ۶۶ پروژه با اعتبار۲۳5 میلیارد 
ریال به بهره بــرداری و کلنگ زنی خواهد 
رسید.شــهردار شهرســتان فامنیــن نیز در 
خصوص اقدامات انجام شده در شهرداری 
اظهار داشت:الزمه پیشــبرد اهداف در یک 
شهر در نظر گرفتن شرایط بومی آن است. 

اسماعیل ســلیمی با تاکید براینکه بیشترین 

دانــش واطالعــات را از محیط، خود مردم 
دارند افزود:مســجد محوری یکی از برنامه 
هــای اجرایی شــهرداری می باشــد که یه 
طوریکه 1۲ مســجد در فامنین را به مرکزی 
برای شنیدن مشکالت وخواسته های مردم 
تبدیل کردیم تا بــا پاالیش وتحلیل آنها در 

نهایت به یک برنامه هدفمند دست یابیم.
بــه طــور  ایــن مســیر  افــزود: در  وی 
تقریب۳0درصد از مشکالتی که مردم مطرح 
کرده بودند در سال9۷ حل شد که رضایت 

اهالی را به همراه داشت.
وی ادامــه داد: بــا اجرایــی کــردن طرح 
جمعه های پاک که خود به شــخصه لباس 
خدمات شــهری بر تن می کردم وهرجمعه 
محله بــه محله به صــورت  ۲اکیپ نفری 
وماشین آالت برای پاک سازی مناطق ورود 
پیدا می کردیم به طور مســتقیم از مشکالت 
مــردم خبر دار می شــدیم که بــا این طرح 
وبرای نخســتین بار در تاریــخ فامنین لوح 
مــردم ماماهان را دریافت کردیم که این جز 

افتخارات شهرداری است.
ســلیمی با تاکیــد براینکه اقبــال عمومی 
بزرگترین سرمایه برای یک مدیر ومجموعه 
اســت گفت: دراین یک سال وهفت ماه که 
در خدمت مردم فامنین هستیم برای تخریب 
بازگشایی خیابان ها 95 توافق صورت گرفته 
است که این آمار نسبت به ۲سال قبل بسیار 
چشم گیر است وما شاهد مراجعه حضوری 
مردم حتــی از تهران به فامنین هســتیم که 
اصرار بر ســرمایه گــذاری وخرید اراضی 

دارند.
شهردار فامنین در ادامه گفت: در بحث زیبا 
سازی و شــهرداری برای ما اولویت ها مهم 
هســتند اولویت ما توافقات وخیابان کشی 
ومدیریت آب های ســطحی اســت ضمن 
اینکه با کمک بانــوان هم پروژه دیوارنگاره 
هــارا با کمتریــن بودجه به بهــره برداری 
رســاندیم، همچنین اختصــاص 10میلیارد 
تومــان به میــدان وحدت وآالچــی  هایی 
در ورودی شــهر با ســرمایه گذاری خود 
فامنینی ها انجام شده که اشتغالزایی چندتن 

از جوانان را در پی داشته است. 
وی افزود:افتتــاح پــارک فرهنگیــان بــا 
اعتبار500میلیون تومان، نخستین زمین چمن 
مصنوعی،حذف درختان غیر بومی،کاشــت 
درختــان بومی نــارون وســنجد با هدف 
صرفه جویــی در مصرف آب،تغییرشــیوه 
آبیــاری به صــورت تحت فشــار وقطره 
ای در پــارک ملــت وبلوارها،وجود هیأت 
های مذهبی وبرگــزاری محفل های انس با 
قــرآن واختصاص ۲ونیم هکتــار از اراضی 

شهرســتان برای اختصاص به پارک بانوان 
ازجمله اقدامات انجام شــده شهرداری می 

باشد.
ســلیمی  خاطر نشــان کرد: فامنین یکی از 
محدود شهرهای کوچک استان است که سه 
عنصر یک شهر تاریخی واسالمی را ازجمله 

مســجد جامع، حمام قلعه وبازارســنتی که 
نمــاد عبادت، تجارت وطهارت در اســالم 
است را دارد.شــهردار شهرستان فامنین در 
پایان گفت: تایید طرح مرمتی بازار از طرف 
راه وشهرســازی نوید ایجاد بازاری دوطبقه 

با هدف اقتصادی واقامتگاهی را می دهد.

فرماندارفامنین در دیدار با تیم رسانه ای همدان پیام خبرداد

پیش بینی 30 هزار فرصت شغلی 
در منطقه جهان آباد

کارت دانشجویی فاطمه سادات احمدی فرزند سید اصغر به شماره 
ملی 1080419160 رشته روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا به 

شماره دانشجویی 9412374001 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.
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یادداشت

شهر زیبای همدان هزار پای طاووس دارد
مهدی ناصرنژاد «

 شــهرها بزرگ یا کوچک مجموعه ای از زشــتی ها و زیبایی ها و 
داشــته ها و نداشته های تفریحی و آسایشــی هستند و هر شهری که 
داشــته هایش بر نداشته هایش بچربد، بدون شــک آبادتر و جذاب تر 
خواهد بود. همدان هم از همین شهرهاســت که بسیاری زیبایی ها و 
دارایی هایش هر اهل نظر و خرد را مجذوب خود می کند و زشتی هایی 
هم در این میان وجود دارد که نمی شود از آن پیش هر غریبه ای دفاع 

کرد!
همدان، همین پایتخت تاریخ و تمدن در راه هزاران ســاله خود برای 
پیشرفت و آبادانی، هنوز هم نقاطی محروم و غیربرخورداری دارد که 
از بسیاری جهات، فرهنگ شهرنشینی و خدمات رسانی عمومی و رفاه 
اجتماعی و چیزی به نام مبلمان شهری را از کنترل خارج ساخته است.

پیشــرفت و آبادانی و رعایــت عدالت اجتماعی ارتباط مســتقیم با 
خوب یا بد فرهنگ عمومی یک شــهر دارد و شــاید به همین دلیل 
اســت که معموالً در شــهرهای بزرگ و به غلط بر اساس یک ایده 
تبعیض آلود، مثاًل اتوبوس های شیک و جدید را برای نقاط مرفه نشین 
شهر اختصاص می دهند و اتوبوس های نیم دار و رنگ و رو رفته را به 
ایستگاه ها و پایانه های پایین شهری می فرستند. تاکنون خیلی کم اتفاق 
افتاده که در شــهری بزرگ و پرجمعیت ابتــدا در یک محله محروم 
کتابخانه ای تأسیس شود و یا برای یک سینمای مدرن سرمایه گذاری 
به عمل آید و هزاران نمونه دیگر )همان هزارپای طاووس( که خوب، 
خوبش مخصوص به اصطالح باالی شــهری ها و بد و دست دومش 
برای پایین شهری ها، خدایش به راه راست هدایت کند هر کسی این 

بنا گذاشت!!!
حاال مصداق آبادانی و ویرانی برای یک شــهر فقط ســاختمان های 
بزرگ یا تاالرهای شیک فرهنگی و هنری و زیرگذرها و روگذرهای 
چشــم نواز و همچنیــن بوســتان های بــزرگ و چند هکتــاری با 
مجموعه هایی از تجهیزات شهر بازی و تفریح و سرگرمی نیست و یا 
حتماً یک رودخانه عریض و طویل روباز و بوگندو در وسط یا کناره 
یک شهر بزرگ تنها دلیل عقب ماندگی آن شهر نمی تواند باشد. چه بسا 
نبود حتی یک ســطل زباله در کناره یک مکان عمومی و یا فرسودگی 
سنگ فرش یک پیاده رو و کناره خیابان و یا حتی کوتاهی در خط کشی 
حریم عابر پیاده در یک معبر شــلوغ، تمام زیبایی ها و تالش مدیران 
یک شهر برای آسایش مردم آن شهر و یا خیل مسافرانی که میهمان آن 

شهر هستند را لوث کرده و زیر سوال ببرد!
حریم خیالی عابر پیاده در مبادی خروجی دو سوی پیاده راه بوعلی به 
میــدان آرامگاه بوعلی، یکی از هزار پای طاووس در همدان و تابلوی 
بسیار زشتی از بهم ریختگی ترافیک پیاده و سواره در یک نقطه شلوغ 

از شهرمان است.
واقعاً در هنگامه تعجب و هراســناکی چهره های مســافر و غریبه در 
لحظه های تردد در این مکان برای هر شــهروند حساس و نکته سنج 
همدانی دردآور اســت و رگبار این ســوال بزرگ که در کلیدی ترین 
نقطه شهر و مکان تالقی قضاوت عمومی با نماد تمدن شهری بزرگ 

چه چاره ای برای این معضل آنالین باید اندیشده شود؟!
نبــود حریم مشــخص و امن عابر پیاده در این نقطه شــهر از دیرباز 
پاشــنه آشیل مجسمه زیبایی شهر همدان و یا همان پای طاووس این 
پرنده هزار رنگ و زیباســت که هیچ تدبیری برای آن تاکنون به عمل 

نیامده است.
اگر حریم خاص بوعلی ســینا هرگز اجازه ساخت زیرگذر یا روگذر 
عابر پیاده در دو ســوی این مــکان را نمی دهد و یا ایده ادامه پیاده راه 
بوعلی هر طرحی برای حریم ســازی پیاده و ســواره در این مکان را 
منتفی می ســازد، الاقل با نصب موقت چراغ سبز و قرمز و یا استقرار 
پلیس راهنمایی و رانندگی برای ســاعات شــلوغ و پرتردد می تواند 
راهکار و چاره ای مســکن وار برای پنهان کردن پای طاووس همدان 

در اصلی ترین کانون گردشگری شهر باشد.

معاون امور آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی:
پوشش سواد همدان

 باالی میانگین کشوری است 
 جشــنواره الگو های برتر تدریس در حوزه نهضت سواد آموزی 
فرصتی اســت تا استعداد های برتر تدریس معرفی شوند چرا که هر 
ســاله به روش های تدریس برای افراد بی سواد و کم سواد با تنوع و 
بالندگی بیشتری افزوده می شود و استان همدان از جمله استان هایی 

به شمار می رود که پوشش سواد آن باالی میانگین کشوری است.
معاون امور آموزشــی ســازمان نهضت ســواد آموزی کشور در این 
جشــنواره که به مناسبت ۷ شهریور روز تشکیل نهضت سواد آموزی 
در تاالر قرآن برگزارشــد تعداد بی ســوادان کشوراز 10 تا 49 سال را 
۲۳00 هزار نفر عنوان کرد و گفت: ســازمان آموزش پرورش در یک 
برنامه 4 ساله هماهنگی گسترده ای برای بی سوادان انجام داده است.

علی رضا نخعی در جشــنواره معرفی الگو های برتر تدریس  نهضت 
سواد آموزی استان همدان گفت: امسال نیم میلیون نفر بی سواد  تحت 
پوشــش طرح ســواد آموزی قرار گرفته اند و در این طرح عالوه بر 
آموزش کتب درسی برنامه های مکمل نیز برای سواد آموزان در نظر 

گفته شده است.
وی در ادامــه از فعالیت ۶0 هزار نفر آمــوزش دهند در کالس های 
نهضت سوادآموزی کشور خبر داد  و گفت: ۷00 نفر از این تعداد در 
استان همدان هستند و طبق سرشماری سال 95 تعدادبی سوادان استان 
همدان 48 هزار نفر هســتند.که این کافی نیست و طبق  فرمایش مقام 
معظم رهبری می طلبد همه بی ســوادان و با سوادان برای ریشه کنی 

این امر مهم به پا خیزند.
معاون نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش استان همدان  نیز در این 
برنامه تعداد طرح های ارســالی  الگو های برتر تدریس به دبیر خانه 
استان همدان را118 طرح عنوان کرد که 51 طرح به دبیر خانه راه پیدا 

کرده و از این بین 10 طرح به عنوان طرح برتر معرفی شده است. 
معصومه خدابنده اشراف اطالعات علمی و تدریس طبق روش های 
نویــن آموزش دهنده ها را از اهداف آموزش  نهضت ســواد آموزی 
دانســت و ادامه داد: آموزش دهنده ها سعی شان بر این باشد در یک 
الگــوی تدریس چندین روش را به کار گیرند چرا که کار در نهضت 

سواد آموزی بسیار پیچیده در عین حال نیازمند کار صادقانه است.
الزم به ذکر است امسال  8 هزار نفر در ۳ دوره سواد آموزی ثبت نام 

کرده و به تحصیل علم مشغول می شوند 
در ادامه جشــنواره الگو های برتر تدریس یکی از سواد آموزان که به 
دلیل مطالعه زیاد وعملی کردن طرح مقابله با رجعت به بی سوادی به 
طبع شعری دســت پیدا کرده بود و در وصف معلم اشعاری که خود 

سروده بود را برای حاضرین اجرا کرد.
در حاشــیه جشنواره الگو های برتر تدریس که به مناسبت ۷ شهریور 
روز تأسیس نهضت ســواد آموزی در تاالر قرآن همدان برگزار بود. 
نمایشــگاه عکس ازکالس های درس و مشکالتی که آموزشیاران و 
فرا گیران با آن دســت و پنجه نرم می کنند در طبقه زیرین تاالر قرآن 
برگزار بود و مربیان و آموزش دهنده ها تصاویر واقعی و در عین حال 

هنرمندانه را به تصویر کشیده بودند.
و از 51 اثر راه یافته به دبیر خانه جشــنواره استان 10 اثر منتخب و به 

جشنواره کشوری معرفی می شود. 
افراد حاضر در جشــنواره در  حاشــیه برنامه از این نمایشگاه بازدید 
کردند و نظرات خود را در قالب یادداشت به دست اندر کاران حاضر 

در جشنواره  ارائه کردند.

اردوهای دوستی 
جوانان هالل احمر به همدان رسید 

 چهارمین دوره اردوهای دوستی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشور به میزبانی 
هالل احمرهمدان عصر دیروز رسماً کلید خورد. 

150 دانــش آموز از اســتانهای غرب و جنوب غرب به همدان آمدند تا با شــرکت در 
چهارمین مرحله اردوهای دوســتی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشور، صلح و 

دوستی را با تکیه بر گفتگو ترویج کنند. 
دانش آموزان دختر شــرکت کننده در این اردو با همراهی سرپرســتان خود که از سوی 

جمعیت های هالل احمر و اداره اموزش وپرورش استانها معرفی شده اند، عصر دیروز 
وارد اردوگاه فرهنگی تربیتی ابوذر شدند و مورد استقبال جوانان و کادر اجرایی معاونت 

جوانان هالل احمر همدان قرار گرفتند. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان با حضــور در محل این اردو، به اعضای 
شرکت کننده خداقوت گفت و با تبریک یکم شهریورماه و گرامیداشت روز همدان، برای 

میهمانان سفر آموزشی و تفریحی مفید و لذتبخشی را آرزو کرد. 
بهــروز کارخانه ای با بیــان اینکه دیارهمدان، گنجینه غنی و پربــاری از مفاخر ادب و 
فرهنگ این مرز و بوم را در خود جای داده است ضمن گرامیداشت زادروز شیخ الرئیس 
حســین بی عبداهلل بن ســینا، این حکیم پرآوازه که آرامگاهش در خاک همدان است را 

به واســطه واقعیت وجودیش و خدمات گرانقدرش در عرفان و طب شایسته درودهای 
بیکران دانست. 

معاونت جوانان جمعیت هالل احمر استان همدان نیز در نشست توجیهی سرپرستان این 
اردو با بیان اینکه سعی کرده ایم برنامه های متنوعی را برای دانش آموزان شرکت کننده 
در اردو در نظر بگیریم، از برگزاری سه کارگاه همدانشناسی، آشنایی باتاریخچه نهضت 
بین المللی هالل احمر وصلیب سرخ   مخاطرات زیست محیطی برای این دانش آموزان 
خبر داد.  مریم پاک بین با بیان اینکه تقویت مهارت های فردی و فعالیت های گروهی نیز 
دو هدفی هستند که در این اردو دنبال می کنیم، از پخت دو وعده غذایی به وسیله خود 

دانش آموزان و با نظارت وهمراهی مربیان و مسابقه گنج یابی به عنوان نمونه نام برد. 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه های ذیل در روستاهای حبشی 
و ملحمدره از توابع شهرستان اسدآباد - نوبت دوم 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان

بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه های ذیل را از طریق 
سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 

ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

■ تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/06/06 ساعت 10 صبح می باشد.
■ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : 1398/06/06 لغایت 1398/06/20

■ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا مورخ 1398/07/01
■  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/07/03 در محل سالن اجتماعات بنیاد 

مسكن انقالب اسالمی استان همدان 
■ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

■ آدرس : همدان - میدان جهاد - ابتدای خیابان طالقانی - بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان همدان - طبقه اول - 
واحد دبیرخانه

* جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن:  38268003-081 معاونت عمران روستایی استان همدان- 
گروه نظارت ارزیابی امور عمرانی آقای مهندس زارعی تماس حاصل فرمایید.

)م الف 861(

شماره ثبت در سامانه ستاد تضمین شرکت در مناقصه - ریالبرآورد - ریالموضوعردیف

اجرای طرح هدف گردشگری روستای 1
حبشی از توابع شهرستان اسدآباد

7.172.482.768360.000.0002098005162000029

اجرای بافت با ارزش روستای 2
ملحمدره از توابع شهرستان اسدآباد

7.463.239.360375.000.0002098005162000030

آگهی ابالغ اجرائیه
در پرونــده اجرایــی شــماره 94/98 شــورای حــل اختــالف صالــح آبــاد محكــوم علیــه 
آقــای ســید نورالدیــن زمــان پــور فرزنــد ســید حبیــب ا.. محكــوم اســت بــه پرداخــت 
28/500/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 775/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــه فاطمــه شــریفی شــایان و نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق  در حــق محكــوم ل
ــق  ــد وف ــی باش ــكان م ــول الم ــه مجه ــوم علی ــه محك ــه اینك ــه ب ــا توج ــذا ب ــت ل دول
مــاده9 قانــون اجــرای احــكام مدنــی بدینوســیله اجرائیــه یــک نوبــت در روزنامــه هــای 
محلــی ابــالغ مــی گــردد و 10 روز پــس از آن بــه موقــع اجــرا گذاشــته مــی شــود و پــس 

از 10 روز ابــالغ دیگــری بــه محكــوم علیــه انجــام نمــی شــود. 
)م الف 199(

منشی اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف صالح آباد- غالمی

ــماره  ــه ش ــاری ب ــر تج ــه غی ــی موسس ــداد رنگ ــرات م ــرکت خاط ــرات ش ــی تغیی آگه
ثبــت 64 و شناســه ملــی 14004208271 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق 
ــورخ 1397/09/27  ــماره 98/384553 م ــوز ش ــر مج ــورخ 1394/10/20 و براب ــاده م الع

ــل اتخــاذ شــد:  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تصمیمــات ذی
بــه موضــوع شــرکت مــوارد ذیــل الحــاق و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گردیــد: 
طراحــی و برگــزاری دوره هــای فرهنگــی و هنــری طبــق ضوابــط اســتان، انجــام فعالیــت 
هــای انتشــاراتی بــه منظــور انتشــار کتــاب ) در صــورت ضــرورت قانونــی پــس از اخــذ 

مجوزهــای الزم. 
)577881(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری بهار 

 روند ســاخت ســد مخزنی خرمرود در 
شهرســتان تویســرکان با اعتبار چهار هزار 
میلیارد ریــال و با ۲۶ درصد پیشــرفت در 

دست اجرا است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای همدان 
در بازدید اصحاب رســانه از روند ســاخت  
ســدهای خرمرود تویسرکان و گرین نهاوند 
در جمــع خبرنگاران گفت:  ســد خرمرود 
بــر روی رودخانه خرمــرود و در نزدیکی 
روستای اشــتران، از نوع زون بندی با هسته 

رسی در حال ساخت است.
منصور ســتوده افزود: این سد برای نخستین 
بار با سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی 
ســاخته می شود و عملیات ســاخت آن با 
اعتبــار اولیه یک هزار و ۷50 میلیارد ریال و 
سود مشارکت یک هزار و 410 میلیارد ریال 

از سال 1۳9۶ آغاز شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به تورم ایجاد شده 
پیش بینی می شــود چهار هزار میلیارد ریال 

برای این سد اعتبار هزینه شود.
ستوده عنوان کرد:حجم مخزن این سد هشت 
میلیــون و ۲۷0 هزار متر مکعب اســت که 
هشــت میلیون و 100 هــزار متر مکعب آن 
مفید اســت و عالوه بر تامین آب شرب 40 
روســتا، در بخش کشاورزی و صنعت بسیار 

کارآمد محسوب می شود. 
وی ادامه داد: این سد 9 میلیون و ۶00 هزار 
متر مکعب آب قابل تنظیم در سال تامین می 
کنــد که ۲ میلیون و 100 هزار متر مکعب آن 
در بخش شــرب و صنعت، پنج میلیون متر 
مکعب در بخش کشــاورزی و یک میلیون و 
40 هزار متر مکعب در بخش محیط زیست 

اختصاص می یابد. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان بیان 
کــرد: در حال حاضر 14۳ تــن با نزدیک به 
۷0 دستگاه ماشــین آالت سدسازی مشغول 

به کار هستند.
وی با بیان اینکه این سد از نوع خاکی همگن 
با هسته رسی است، اضافه کرد: نزدیک به ۲ 
میلیون و ۲0۲ هزار متر مکعب برای بدنه این 

سد خاکریزی می شود. 
ستوده با اشاره به اینکه این سد ۷00 متر طول 
تاج دارد ادامه داد: ارتفاع از پی این ســد 54 

متر و ارتفاع از کف آن 4۶ متر است. 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان با 

اشــاره به اینکه نوع سر ریز سد آزاد با دهانه 
اوجــی شــکل و 19۶ متر مکعب بــر ثانیه 
ظرفیت ســرریز دارد، افزود: عرض از کف 

سد ۲5۷ متر و عرض تاج آن 9 متر است. 
ســتوده تاکید کــرد: با بهره برداری از ســد 
خرمرود عالوه بر ماندگاری جمعیت فعلی، 
موجب مهاجــرت معکوس به این منطقه نیز 

می شود. 
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای همدان 
گفت: ســد مخزنی خــرم رود 1۲0 هکتار 
وسعت دارد که سطح دریاچه آن ۶۳.5 هکتار 

است. 

وی ادامه داد: طول ســر ریــز آن ۲0 متر و 
ظرفیت سیســتم انحراف تونل بتنی سد ۶8 

متر مکعب بر ثانیه است. 
ســتوده ابراز امیدواری کرد: عملیات ساخت 

این سد تا اسفند سال 1۳99 به پایان برسد.
ســد گرین با 10 درصد پیشرفت در دست 

ساخت است
به گــزارش ایرنا، مدیر عامل شــرکت آب 
منطقه ای همدان در بازدید اصحاب رســانه 
از روند ساخت سد گرین نهاوند افزود: روند 
ســاخت مخزنی این ســد نیز با اعتبار یک 
هزار و ۶81 میلیارد ریال و با پیشــرفت 10 

درصدی در دست ساخت است.
وی بیان کرد: عملیات اجرایی این سد از آذر 
ماه ســال 1۳9۷ بر روی یکی از ســر شاخه 
های رود گاماســیاب آغاز شده است و پیش 
بینی می شــود در مدت چهار ســال تکمیل 

شود.
ستوده با اشاره به اینکه مخزن ذخیره این سد 
10 میلیون متر مکعب اســت، اظهار داشت: 
این سد در طول ســال می تواند ۲۲ میلیون 
و 100 هزار متر مکعب آب را تنظیم و برای 

استفاده فراهم کند.
وی با بیان اینکه این ســد از نوع سنگ ریزه 
ای با هسته رسی است، افزود: آورده متوسط 
ســاالنه رودخانه در محل سد 10۷ میلیون و 

۷00 هزار متر مکعب اســت و 49.۲ هکتار 
وسعت سطح دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان ادامه 
داد: ارتفاع سد از بســتر رودخانه ۶۶ متر و 

ارتفاع آن از پی ۷0 متر است.
وی با اشاره به اینکه عرض تاج این سد هشت 
متر و طول تاج آن ۳۷۳ متر است، اضافه کرد: 
این ســد پس از بهره برداری آب آشــامیدنی 

نزدیک به ۲50 هزار تن را تامین می کند.
ستوده بیان کرد: در کنار این سد یک نیروگاه 
تولیــد برق با ظرفیت ۲.8 مگاوات ســاخته 
شــده اســت که بخشــی از برق مورد نیاز 

شهرستان را تامین می کند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان با 
اشــاره به کاربری این ســد عنوان کرد: 19 
میلیون متر مکعب آب تنظیمی این سد برای 
آشامیدن و ســه میلیون متر مکعب دیگر نیز 

برای صنعت استفاده می شود.
ستوده تاکید کرد: کنترل سیالب و جلوگیری 
از خســارت باران های سیل آســا از دیگر 

کاربری های این سد است.
ســد خرمــرود در 54 کیلومتــری جنوب 
غربی شــهر همدان و در منطقه خرمرود بین 
دو روســتای سیستانه و اشــتران شهرستان 
تویسرکان ســاخته می شود و سد گرین نیز 

در ۲۲ کیلومتری نهاوند قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان خبر داد

 پیشرفت 26 درصدی سد خرمرود
■ بازدید اصحاب رسانه از روند ساخت  سدهای خرمرود تویسرکان و گرین نهاوند 

 رئیــس کمیســیون فنــی عمرانــی 
شورای شهر همدان با بیان اینکه حضور 
پیمانــکاران در مناقصــات و مزایده هــا 
یک رقابت اســت گفت: باید پیمانکاران 
همدانــی در ارائه قیمت ها تدبیر به خرج 

دهند و با هوشیاری بیشتری عمل کنند.
علی رحیمی فر در خصــوص واگذاری 
پروژه هــای بــه پیمانکاران اظهــار کرد: 
نمی توانیــم قانونی بگذاریــم که  قانون 
باالدســتی را نقض کنــد و در خصوص 
واگــذاری پروژه ها به پیمانــکاران نیز به 
همین ترتیب اســت.وی با تأکید بر اینکه 
معامالت آیین نامه دارد گفت: برای اینکه 
پروژه هــا از انحصار واگــذاری به یک 
پیمانکار خارج شــود، مناقصه یا مزایده 
برگزار می شود تا پیمانکاران داوطلب در 

مناقصات و مزایده ها شرکت کنند.
رئیس کمیســیون فنی عمرانی شــورای 
شــهر همدان در گفت و گو با فارس بیان 
کرد: پیمانکاران برای شــرکت در مزایده 

و مناقصه باید شــرایط و صالحیت الزم 
را داشته باشند و فرقی نمی کند همدانی، 

مشهدی یا اصفهانی باشند.
وی با بیان اینکه در مزایده ها و مناقصات 
نکته این اســت چون یک رقابت است، 
حساســیت در این خصوص وجود دارد 
افزود: با توجه به اینکه حضور پیمانکاران 
یک رقابت بوده و پیمانکاری که در همدان 
مستقر است و کار برای همدان است در 
ارائــه قیمت ها باید پیمانــکاران همدانی 
تدبیر به خرج دهند و با هوشیاری بیشتری 
عمل کنند.رحیمی فر تصریح کرد: قیمت 
تمام شــده برای پیمانکاری که از شــهر 
دیگر برای کار بــه همدان می آید مطمئنًا 
بیشتر است اما هر کس باید تدبیری خرج 
داده و در رقابــت شــرکت کند و کار را 
برنده شــود.وی ادامه داد: اینکه واگذاری 
یک پــروژه را به یــک پیمانکار خاص 
محدود کننــد کاری غیرقانونی و مغایر با 

قوانین باالدستی است.

پنجمین جشنواره رسانه ای »ابوذر« 
در همدان برگزار می شود

 پنجمین جشنواره رســانه ای »ابوذر« در 10 محور با موضوعات، 
هفت قالب و یک بخش ویژه در همدان برگزار می شود.

»پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر« در همدان برگزار خواهد شد؛ این 
جشنواره امسال در 10 محور با موضوعات، ۷ قالب و یک بخش ویژه 

برگزار می شود.
جنــگ تحمیلی و دفاع مقدس، اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، مبارزه 
با آســیب های اجتماعی، محرومیت زدایی، بسیج و حوزه های اقدام، 
مســائل صنفی خبرنگاران، بصیرت و دشمن شناسی، دستاوردهای 
انقالب اســالمی و موضوعات آزاد 10 محور این جشنواره خواهد 

بود.
به گــزارش فارس، عالقمندان می توانند آثار خــود را در قالب خبر، 
مصاحبه، گزارش، تیتر، یادداشــت و مقاله، عکس و موشن گرافیک تا 

تاریخ ۳0 آبان ماه به وب سایت Abozarhmd.ir ارسال کنند.
بخش ویژه این جشنواره شامل »گام دوم انقالب است« برگزار خواهد 
شــد و عالقمندان به حضور در ایــن بخش نیز می توانند آثار خود را 

ارسال کنند.

پیمانکاران همدان در ارائه قیمت  
در مناقصه ها تدبیر کنند
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چرا والدین به فرزندان »آخر« 
بیشتر توجه می کنند؟

  یک روانشــناس و عضو هیأت علمی دانشــگاه یکی از عوامل 
موثر در شکل گیری شــخصیت را ترتیب تولد فرزندان در خانواده 
دانســت و به تشریح ویژگی های شــخصیتی فرزندان اول، میانه و 

آخر پرداخت.
ندا علی بیگی در گفت وگو با ایســنا، با بیــان اینکه از دیدگاه علمی 
فرزنــدان اول، میانه و آخر از نظر ویژگیهای شــخصیتی با یکدیگر 
متفاوت هستند، افزود: آلفرد آدلر روانشناس معروف نخستین فردی 
بود که بر اساس مطالعاتی که روی نمونه های زیادی از انسانها انجام 
داد متوجه شــد افرادی که فرزند اول هستند با فرزندان میانه و آخر 
از نظر ویژگی های شخصیتی متفاوت هستند که بنا بر این مطالعات 
می توان گفت یکی از عوامل شــکل گیری شخصیت افراد، ترتیب 

تولد فرزندان است.
علی بیگی افزود: فرزندان اول بســیار قانونمند تربیت می شــوند به 
همین دلیل در بزرگسالی افرادی کمال گرا هستند، آنها به جزئیات با 
وسواس بیشــتری توجه می کنند، همیشه سعی دارند همه چیز را به 
بهتریــن نحو ممکن انجام دهند و تالش می کنند دیگران را از خود 
راضی نگه دارند. آنها بســیار وظیفه شناس، منظم، محتاط، کنترلگر و 

موفق هستند.
این عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم بهزیستی و توانبخشی معتقد 
اســت که طبق مطالعات، موفقیت تحصیلی فرزندان اول نســبت به 
سایر فرزندان بیشــتر است که در واقع روش تربیتی والدین در این 

زمینه موثر است.
علی بیگی در ادامه به فشــارهای روانی که بــر فرزندان اول تحمیل 
می شود اشــاره کرد و گفت: فرزندان اول به دلیل اینکه پس از آنها 
فرزند دیگری متولد می شــود تجربه عزل دارنــد؛ به عبارتی آنها تا 
زمانی که بر تخت پادشــاهی خانواده قرار دارند همه چیز برایشــان 
مهیاســت اما به محض تولد فرزند پس ی مجبورند همه چیز خود 
را تقدیم کنند به همین علت ممکن است افرادی حسود، مضطرب، 
از لحاظ عاطفی حســاس و نیازمند کسب تایید دیگران باشند. آنها 
مدام مراقب دیگران هســتند، به شیوه والدینشان به مسائل می نگرند 
و همــه چیز را به صورت ریزبینانــه نگاه می کنند که به علت همین 

جزئی نگری فشار روانی زیادی را تجربه می کنند.
علی بیگی با اشــاره به اینکه معموال فرزندان میانی آرامش بیشــتری 
دارند، تصریح کرد: آنها به دنیای دوستانشــان تمایل بیشتری دارند، 
افکار و احساساتشــان را بروز می دهند و به دلیل اینکه با ســختی 
کمتری بزرگ شــده اند و والدین به آنها توجه کمتری دارند ســعی 
می کنند دیگران را از خود راضی نگه دارند و بســیار با سیاســت و 

دقیق عمل می کنند. 
به گفته وی ارتباطات اجتماعی فرزندان میانی نسبت به فرزندان اول 

بهتر است و راحت تر از خانواده جدا می شوند.
این روانشــناس درباره ویژگی شخصیتی فرزندان آخر نیز بیان کرد: 
آنها از فرزندان دیگر آزادانه تــر و راحت تر عمل می کنند و به دلیل 
اینکه معموالً تحت تاثیر فشــار والدین نیســتند بسیار اهل تفریح، 

خونگرم و به نوعی خودخواه هستند.
بنابــر اظهارات علی بیگی بــه دلیل اینکه فرزندان آخر کم ســن و 
سال ترین فرد خانواده اند بیشــترین توجه را دریافت می کنند و اگر 
خواسته شان برآورده نشــود ممکن است پرخاشگری کنند به همین 

دلیل به اصطالح  "لوس" تلقی می شوند.
 آنهــا ضوابط را نمی پذیرند، ارزش ها و عقاید دیگران را زیر ســوال 
می برند و شــخصیت های انقالبی دارند، یعنی ممکن اســت الگوی 
رفتاری شــان نسبت به سایر اعضای خانواده کاماًل متفاوت باشد. آنها 
اهل شــوخی و خنده و گاهی اوقات خود محور هستند و در روابط 
خود دنبال ماجراجویی هستند و به دلیل اینکه اغلب فاصله سنی بین 
آنها با فرزندان دیگر و والدین زیاد اســت، احساس تنهایی می کنند. 
ممکن است آنها احساس کنند کسی آنها را درک نمی کند که اغلب با 

ازدواج فرزندان بزرگتر این موضوع برای آنها تشدید می شود. 

اعتماد: کوسه ها و پرتو ماهی ها در آستانه انقراض 
 تورم به زیر دریا هم نفوذ کرد!!

صدای زنجان: آغاز جشن عاطفه ها از هفتم شهریور ماه در سراسر کشور 
 به اندازه کافی روبان دارید؟

کیهان: کانال های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی بازاردوم قاچاق دارو 
 مگه فضای مجازی راه مخفی هم داره که قاچاق وارد شده؟؟!

اعتماد: مراسم ازدواج 800 میلیون تومانی 
  سکه های مهریه رو هم حساب کردی ؟؟! 

اعتماد: با قانون اجازه ورود بدهیم 
 بدون شرح

اطالعات: نقد دلسوزانه یا تخریب کینه  توزانه 
 بستگی داره عینکت چی باشه ؟! 

همدان پیام: فرهنگ موسیقی ترکی استان در وادی فراموشی 
 نت ها انگلیسی شدن  !!

زنگان امروز: سرمایه دولت ها اعتماد مردم است 
 این سرمایه ها رو کجا نگه می دارن؟؟!

همدان نامه: خیز همدان به سوی شهرهوشمند 
 مراقب باشید اون طرف آبی ها این استعداد و نبرن 

کیهان: الگوسازی با هدف تابوشکنی 
 مصالح ساختمان گرونه 

اعتماد: بازار ارز چشم انتظار ثبا ت 
  یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور!!

آوای کرمانشاه: قیمت مرغ از اواسط شهریور کاهش می یابد
 نیمه اول سال سماق  بمکید تا نیمه دوم مرغ بخورید !!

کیهان: آقای روحانی! کشــور با کار و تالش آباد می شــود نه دیدار با 
این و آن 

 صله رحم واجب!!
جمهوری اسالمی: اجرای یک هزار طرح اشتغالزایی در استان سیستان 

و بلوچستان کلید خورد 
 به نظرکلید ســازی در ایران رونق خوبــی داره ولی موقع کار 

زنگ می زنه

کالهبرداری با اپلیکیشن های موبایل پایه

 معــاون اجتماعــی پلیس فتــا ناجا در خصوص اســتفاده از 
اپلیکیشــنهای موبایل پایه توصیه هایی را به شــهروندان ارائه داد 
و گفت: برخی افراد ســودجو از این فرصت به دست آمده سوء 

کنند. استفاده می 
به گزارش ایرنا، رامین پاشــایی با بیان اینکه هم اکنون اپلیکیشن 
هــای موبایــل پایه در قالب اســتارتاپ ها یا کســب و کارهای 
اینترنتی در فضای مجازی کشــور در حال فعالیت هستند، افزود: 
شــهروندان باید هنگام دریافت و ثبت ســفارش کاال و خدمات 
اینترنتی دقت الزم را داشــته باشــند تا قربانی برخی اهداف شوم 

نشوند. کالهبرداران 
وی ادامه داد: بــا توجه به ارائه خدمات خرید اجناس و دریافت 
خدمــات فنی، مهندســی و غیــره  از این  طریــق، کاربران باید 
برای نصب هر گونه اپلیکیشــن روی دســتگاه های خود از جمله 
گوشــی های هوشــمند لپ تاپ، تبلت، ابزار و رایانه های خانگی، 
حتمًا برنامه  مورد نظر خود را از ســایت های معتبر که دارای نماد 

کنند. تهیه  هستند،  الکترونیک  اعتماد 
معــاون اجتماعــی پلیس فتــا ناجا بــا تاکید براینکــه در خرید 
اپلیکیشــن ها و نرم افزارهای کاربردی، کاربر باید از نسخه های 
اصلی اســتفاده کند، در مورد بحث امنیت این نرم افزارها ، ادامه 
داد: بعضی از اپلیکیشــن ها اصل نبوده و قالبی هســتند و زمانی 
که توســط کاربر بر روی گوشی نصب می شــوند به راحتی می 
تواننــد به تمام اطالعاتی که فرد روی گوشــی دارد ،دسترســی 

باشند. داشته 
این مقام مســئول  تصریــح کرد : کاربران در هنگام اســتفاده از 
اپلیکیشــن هــای موبایلی نباید کامــال  به  ارائــه کننده  کاال و 
خدمــات  اعتمــاد کنند و مبالغی را حتی به عنــوان بیعانه  بدون 
دریافت کاال یا خدمات به حساب وی واریز نمایند  و در اصالت 
کاالی پیشــنهادی نیز دقت  الزم را داشته باشند  تا اقدام به خرید 

مــال غیر نکرده و مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند.
ســرهنگ پاشــایی  ضمن بیان اینکه  افزایش دانش IT برای کاربران 
ایرانــی ضروری اســت، اظهار داشــت : کاربران مــی توانند جهت 
کســب اطالعات بیش تر و در صورت مشــاهده موارد مشــکوک  
 موضــوع را ســریعاً از طریــق وب ســایت پلیــس فتا بــه آدرس

 www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.
معــاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطر نشــان کــرد: پلیس فتا با 
هوشــیاری و رصد شبانه روزی درصدد برقراری آرامش و امنیت 
روانی کاربران فضای ســایبری اســت و با متخلفــان و مجرمان 
مطابق قانون جرایم رایانه ای بدون هیچ اغماضی برخورد قانونی 

خواهد کرد.

همسان سازی حقوق بازنشستگان مورد تاکید دولت است
 مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی در ارتباط با همسان ســازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: این موضوع از 
طرف دولت، سازمان و همه نهادهای تصمیم گیر مورد تاکید و مقبول است و تالش داریم که زمینه های الزم در این حوزه مهیا شود 

و دولت این موضوع را در بودجه لحاظ کرده تا به تدریج همسان سازی محقق شود.
بــه گــزارش ایرنــا مصطفــی ســاالری، افــزود: در هــر شــرایطی پرداخــت مســتمری بازنشســتگان و مســتمری بگیــران این ســازمان 
بــا خلــل مواجــه نمی شــود و بــرای ایــن موضــوع تصمیمــات مهمــی گرفتــه شــده اســت تــا بازنشســتگان دغدغــه ای بــرای ایــن 

موضوع نداشــته باشــند.
وی با یادآوری خدمات ویژه شــادروان دکترســیدتقی نوربخــش در زمان حیات خود و خدمت در ســازمان تامین اجتماعی اظهار 
داشت:  وظایف این سازمان در قبال بازنشستگان از محل اندوخته خود آنها در گذشته بوده و دو موضوع پرداخت مستمری و درمان 

بازنشستگان، مهمترین خدمات سازمان به این قشر محسوب می شود.

 »آزمون ملی هوش« مورد تایید آموزش و پرورش نیست
 پس از اعالم ممنوعیت برگزاری آزمون هایی چون چرتکه و کانگورو در مدارس از سوی آموزش و پرورش به علت تاکید صرف 
بــر تقویت قوای ذهنی دانش آموزان به جای تربیت همه جانبه آن ها؛ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش شــرکت در 
آزمون هایی تحت عنوان »آزمون ملی هوش« را نیز مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ندانست و از خانواده ها خواست فرزندانشان 

را درگیر چنین آزمون هایی نکنند.
رضوان حکیم زاده در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی پیرامون آزمونی تحت عنوان آزمون ملی هوش که اخیرا در سه رده سنی 
از پنج تا 80 سالگی از سوی موسسات خصوصی برگزار می شود و هدف آن تنها معرفی و شناسایی افراد باهوش باالست اظهار کرد: 
دائم تاکید می کنیم آزمون هایی از  این قبیل مورد تایید ما نیستند و ضرورتی ندارد کودکان را درگیر چنین مسابقات و آزمون هایی کنیم.

وی افزود: شــرکت در چنین آزمون هایی به ضرر کودکان و خانواده هاســت و متاسفانه برگزاری آن با اخذ مبالغی از خانواده ها انجام 
می شود و ثمری برای آنها ندارد.

آگهي مزایده اجاره )نوبت اول( 

آموزش و پرورش استان همدان ناحیه یک همدان

شماره مجوز 5500/10476/112

در  ناحیه یک همدان  استان همدان  پرورش  و  آموزش 
کالس  جهت  مدارس  در  مازاد  فضای  اجاره  دارد  نظر 
جزئیات  با  و  عمومی  مزایده  طریق  از  را  پیش دبستانی 
مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الكترونیكی دولت )Setadiran.ir( و با شماره مزایده 
صورت  به   5098000318000003 سیستمی(  )شماره 

الكترونیكی واگذار نماید. 
)م الف 867(

زمان انتشار در سایت: 98/6/7 ساعت 8:00
ساعت   98/6/21 مزایده:  اسناد  دریافت  مهلت 

19:00
تاریخ بازدید: 98/6/7 الی 98/6/21

 98/6/21 قیمت:  پیشنهاد  ارسال  مهلت  آخرین 
ساعت 19

زمان بازگشایی: 98/6/23 ساعت 10:00
زمان اعالم به برنده: 98/6/24

 مرگ دختران جوان همدانی، پس  از عمل 
بینی این بلندترین، خبر کوتاهی بود که به عمرم 
شــنیدم، خبری مملو از حســرت های بزرگ 
پدر و مادری که جوانشان به جرم زیبایی زیر 

خروارها خاک سپرده شد.
آخریــن چیزی که قبل از این صحنه تلخ، قبل 
از آن تاریکی ســوزان در ذهنم دیدم، چشمان 
پرسشــگر پدر و ناامیدی رخت بربسته بر تن 
مادری بود که حاال سیاهپوش مرگ عزیزشان 
آن هم تنها به جرم زیباتر شــدن هستند. پس  
از آن انگار تمام آنچه می خواندم و می شنیدیم 
انکار این قصه بود اما چه کسی می تواند مرگ 
را انکار کند؟ ســیاهی پس  از آن و اعتمادی 
خراشیده شــده که حاال در کمتر از یک سال 
پس  از سلسله داستان های شوم مرگ بیمار در 
بیمارستان های همدان، گوش به گوش می شود.
روپوش سفیدرنگ قامت بسته بر تن پزشکان 
شهر انگار حاال بیشتر از آنچه نویدبخش امید 
به زندگی باشد، ناقوس مرگی شده که امروز از 
عمل بینی نشــأت می گیرد و دیروزها از مرگ 
مادری که به سزای تولد فرزند زیر خاک آرام 

می گیرد.
بیائید به زندگی »ثریا شهبازی« دختر ۲۷ ساله 
همدانی از وجهی دیگر نگاه کنیم، زنی جوان 
که خبر مرگش سبب شده تا پرونده های مرگ 
بیمارانی که اهمال پزشکان را علت آن می دانند 
بــار دیگر روی کار بیایــد. پرونده هایی که به 
استناد صحبت های رئیس نظام پزشکی استان 
برخی از آنها هنوز هم که هنوز اســت درگیر 
تکمیل شدن مســتندات و نظرات کارشناسی 

است.
در همدان روزانه هزاران بیمار بستری می شوند 
که اگر در یک تخمین یک ساله بخواهیم حجم 
آنها را سر انگشــتی حساب کنیم در سال ۳۶0 
هزار بیمار بستری شده در همدان وجود دارد 
که در این بین اتفاقات ناگواری چون مرگ این 
زن جوان آنقدر در حجم پرونده ها از چشم دور 

می ماند که به فراموشی سپرده می شود. 
مثال همان مادری که مرگ را به جای نوزادش 
در آغوش کشــید اما تنها چیــزی که متوجه 
پزشک خاطی شهر شد تعلیق چند ماهه طبابت 
و انتقالی به شهر دیگر بود، این تمام مجازاتی 
بود که در اهمال کاری پزشک به او نسبت داده 
شد و شاید همین ساده انگاری ها و بی توجهی 
به داســتان های مشــابه مرگ »ثریا« است که 
ســبب شده این روزها آمار مرگ های ناشی از 
قصورات پزشکی در یک فاصله زمانی کمتر از 
یک سال با یک عمل مشابه در یک بیمارستان 

مشترک در همدان تکرار شود.
 مرگ جوان همدانی بر اثر عمل بینی 
اســفند ماه 9۷ بود که باز هم جراحی بینی در 
بیمارســتان بعثت همدان باعث مرگ پسری 
جوان شــد همان زمان رئیس دانشکده علوم 
پزشکی در مقام پاسخگویی برآمد و علت مرگ 
را اختالف ریتم قلبی شدید و بیماری ناشناخته 

قلبی بیمار عنوان کرد.
و جالب تــر آن اســت کــه 
هیچگاه این پرســش پاسخ 
نگرفت که چــرا روند انجام 
عمل  از  قبــل  آزمایشــات 
بیماری  نشانه های  از  چیزی 
را هشدار نداد، یا شاید بهتر 
اســت پرسیده شــود آیا در 
انجام عمل هــای این چنینی 
اصاًل به ســالمت و پذیرش 
شرایط جســمی بیمار توجه 
می شــود یا اساســاً در این 
دست جراحی ها صرف هزینه 
کرد و دریافت پول از بیماران 
کفایت می کند تا بیمار مستعد 
و مورد تأیید کادر پزشــکی 

برای عمل باشد؟
 سناریوی مرگ
" ثریای 2۷ ساله"

هیــچ گونه ســابقه بیماری، 
مشکل قلبی، تفسی و ریوی 
قبل  آزمایش های  نداشــت، 
از عمــل هــم گویــای این 
جراحی  داســتان  ادعاست، 
بینــی او مربوط به ماه  ها قبل 
بود و قرار بود زودتر از این ها 
انجام شــود پزشــک معالج 
او بارها عمــل را به تعویق 

انداخت که نتیجه اش هم شد مرگ عزیزمان.
این ها سخنان عموی او است که در گفت و گو با 

خبرگزاری فارس منتشر شده است.
بستری برای عمل در تاریخ ۲9 مردادماه اتفاق 
افتاده اما هنوز برای خانواده او سوال است که 
چه اصراری به بستری شــدن در ساعت سه 
بامداد برای عمل جراحی بینی وجود داشت؟ 
و آیا اورژانســی تر از این عمل وجود نداشت 
که بخواهند به خاطر کمبود وقت شبانه عمل 

جراحی را انجام دهند.
عموی ثریا می گوید: ســاعت ســه بامداد ۳0 
مرداد عمل انجام شــد و ســاعت 1۳ روز ۳1 
مرداد هم مرخص شد، او در شرایطی که اصاًل 
حال عمومی خوبی نداشــت مرخص شد به 
طوری که مدام فشــارش در نوسان بود؛ کادر 
بیمارســتان به او گفته بودند این شرایط عادی 
است و مشکلش حاد نیست، این درحالی است 
که به محض ترخیص جلوی بیمارستان دچار 
تنگی نفس شــده بود و هنگام ورود به منزل 
هم افت فشــار شدید داشــت تا آن جا که از 
درد، فریاد می کشــید، با مشاهده این وضعیت 
با آمبوالنس تمــاس گرفتیم، امدادگران گفتند 
»فشارش روی سه اســت و ما آنطور که باید 
دستگاه  احیا نداریم؛ تماس بگیرید آمبوالنس 
خصوصی بیاید، از آن جــا که منزل برادرم با 
بیمارستان بعثت یک خیابان بیشتر فاصله ندارد 
بــرادرزاده ام را به آن جا منتقــل کردیم، ثریا 
سرگیجه و تنگی نفس شدید داشت اما متاسفانه 
کارمندان اورژانس بیمارستان حاضر نشدند او 
را بستری کنند و گفتند باید پزشکی که عمل 

کرده بیاید و دستور دهد تا او را بستری کنیم!
 حال عمومی با نوسانات جسمی بیمار 

هم خوانی نداشت
وی ادامه می دهد: از لحظه مرخصی و برگشت 
او به بیمارســتان ۲5 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر 
طول نکشــید؛ در گزارش خالصــه پرونده 
فوت او در بیمارستان ساعت را چهار پس  از 
ظهر عنوان کرده اند و ساعتی که از بیمارستان 
پس  از عمل ترخیص شــده را هم یک پس  
از ظهر. طبق ایــن گفته ها از زمان مرخصی تا 
فوت ثریا سه ســاعت طول می کشد، چطور 
می شود مدیر بیمارســتان بعثت مدعی است 
بیمار بــا حال عمومی خوب مرخص شــده 
است؟ حال عمومی مساعد با نوسان وضعیت 
همخوانی ندارد. متاسفانه نزدیک یک ساعت و 
نیم بیمار ما جلوی اورژانس بیمارســتان روی 
برانکارد منتظر بوده تا او را پذیرش کنند، وقتی 
همســر برادرم عصبانی می شود و درخواست 
کمک می کند او را از اورژانس بیرون می اندازند 
و دعــوا می کنند که »خانم ســرو صدا نکن و 
دخترت تمــارض می کند«، وقتــی مادر ثریا 
به اورژانس برمی گردد فریــاد می زند دخترم 
نبض ندارد و فوت کرده اســت، پس  از این 
حرف یک پرستار می گوید »بیا برویم ببینم چه 
می گویی؟« که می بینند حال بیمار مساعد نیست 

و دیگر پرسنل را صدا می زند.
سوال من این اســت که برادرزاده ام چرا باید 
آمبولی ریــه کند و خون به بــدن برگردد در 
صورتی که افرادی که عمل بینی انجام می دهند 
روی بینی آنها فیلترهایی هست که از برگشت 
خون به داخل بدن جلوگیری می کند اما برای 
ثریا از آن اســتفاده نشــده بود؛ از روزی که او 
از اتاق عمل بیرون آمد فیلتری اســتفاده نشد، 
وقتی مادرش پرسیده بود چرا از فیلتر استفاده 

نکــرده ای گفته بودند »روش جدیدی از عمل 
است که احتیاج به فیلتر ندارد«! 

ریش ســفیدی  بیمارســتان    
شکایت نامه را می کرد

وی افزود: ناراحتی ما بیشــتر از این است که 
بیمارســتان از همان روز می توانست اقدامات 
پزشکی قانونی را انجام دهد نه اینکه کاری کند 
تا خانواده از شکایت منصرف شود، سوپروایزر 
بخش بــه خانواده  بــرادرم گفته بود »شــما 
داغدارید؛ بروید، ما خودمان جنازه را به پزشک 
قانونی می فرســتیم و کارهایش را هم خودم 
انجام می دهم؛ خیالتان راحت باشــد!«  برادرم 
همــان روز به کالنتری مــی رود و می گویند 
اگر می خواهی جنــازه را تحویل بگیری باید 
به دادگاه بــروی؛ آنجا هم می رود و می گویند 
باید از بیمارستان برای پزشک قانونی به خاطر 
ترخیص نامه بیاوری اما متاســفانه سوپروایزر 
بیمارستان اجازه نمی دهد و می گوید »ما تمام 
این کارها را انجام می دهیم و شــما بروید و به 
مهمان هایتان برســید و فردا جنازه را تحویل 

بگیرید«
 جسد، هدیه ای که روز پزشک 

به خانواده" ثریا" داد
در روزی که شهر از به به  و چه چه کردن درباره 
فعالیت های پزشکی پر شده بود در همین هوا 
خانواده ای برای گرفتن جسد جوانشان راهی 
بیمارســتان بعثت شــدند اما چیزی که پاسخ 
شنیدند طبق اظهارات عموی این خانواده این 
بود که: »چه کســی این حرف را زده است و 

باید جنازه را به پزشک قانونی تحویل بدهید«
دو روز بعــد  تازه جنازه به پزشــکی قانونی 
تحویل داده می شود، متاسفانه پرونده بیمار در 
بایگانی نبوده و خانواده او مجبور می شوند با 
مسئول بایگانی تمام بیمارســتان را برای پیدا 
کردن پرونده زیر پا بگذارند؛ پنج شــنبه شب 
پزشــکان آمدند و پرونده را گرفتند و بردند تا 

بررسی کنند.
 داغ دلی که قلب پدر را سوزاند

حســین؛ پدر ثریا نیز با ابراز تأســف از این 
وضعیت گفت: نام دو پزشــک را برای عمل 
دخترم شنیدیم؛ نمی دانیم کدام اتاق عمل بوده 

و کدام پذیرش کرده است؟
چندین خبرگزاری خبری را منتشر کرده اند که 
هیچ شکایتی نشده است درحالی که ما همان 
روز شکایت کردیم؛ وقتی قاضی گفت از فردی 
شکایت دارید گفتیم خیر از فرد خاصی نیست 
از کل مجموعه اورژانس، بیمارستان، مسئوالن 

اورژانس بیمارستان و پزشکان شکایت داریم.
 بروز حوادث حین جراحی غیر طبیعی 

نیست!
حاال اما نظام پزشکی عنوان می کند که علی رغم 
حساســیت های پزشــکان در این خصوص 
که نباید حتــی مرگ یک نفــر در اثر قصور 
رســیدگی درمانی اتفاق افتــد اما بروز چنین 
حوادثی در یک موج هزار نفری که روزانه در 
یمارستان های همدان بستری می شود دور از 

ذهن و غیرطبیعی نیست.
علیرضا مدرکیان در گفت وگو با همدان پیام با 
بیان اینکه گر چه انجام آزمایشات پیش از عمل 
و جراحی می تواند کمک بخش پیشــگیری از 
بــروی اتفاقات ناگوار باشــد، گفت: با وجود 
اینکه بررسی های پزشکی قبل از انجام جراحی 
همواره درباره بیماران مختلف صورت می گیرد 
اما گاهی در حین اتفاقاتی ممکن اســت پیش 

آید که غیرقابل پیش  بینی است.
وی در پاسخ به اینکه پرونده ثریا شهبازی در 
چه مرحله ای قرار دارد، عنوان کرد: متأســفانه 
عدم آگاهــی خانــواده بیمارانی کــه در اثر 
مشکالت پزشکی فوتی می شوند برای مراجع 
به مرجع مسئول رسیدگی چنین اتفاقاتی سبب 
شده تا روند و زمان بررسی و تحلیل اطالعات 
برای اعــالم نتایج نهایی چنیــن پرونده هایی 

طوالنی شده و چالش ایجاد کند.
وی ادامه داد: در خصوص روند پیگیری حادثه 
پیش آمده بــرای این بیمار بــه دلیل مراجعه 
خانواده مریض به دادگستری و تشکیل پرونده 
در این نهاد قضایی تاکنــون پرونده ای در این 
خصوص برای اظهار نظر کارشناســی به نظام 
پزشکی فرستاده نشده و تا به امروز اطالعات 
دقیقی از چــرا و چگونه رخ داد این حادثه در 

دسترس نظام پزشکی وجود ندارد.
 توبیخ، تعطیلی و تعلیق طبابت

جزای پزشکان خاطی
مدرکیــان با بیــان انیکه در موارد مشــابه که 
بی توجهــی و قصور تیم درمــان عامل ایجاد 
مشکل و حتی مرگ بیمار می شود گفت: توبیخ 
و تعطیلی مطب و حتی در مواردی تعلیق پروانه 
طبابت پزشــکان خاطی از جمله مواردیاست 
که نظام پزشــکی قادر به اعمال قانونی آن در 

برخورد با پزشکان می باشد.
وی همچنین با بیان اینکه در ســال های اخیر 
زمان رســیدگی به پرونده های این چنینی به 
نصف زمان ســپری شــده در دو سال گذشته 
رســیده اســت بیان کــرد: در حــال حاضر 
پرونده هــای پزشــکی که مربوط به مســائل 
کوچکتری از جمله خطاهای دندانپزشــکی، 
رعایت نکردن تعرفه درمان و... باشد در کمتر 
از ۶ ماه توسط سازمان نظام پزشکی رسیدگی و 
به نتیجه می رسد اما موضوعاتی که در آن نقض 
عضو و با مرگ حادث شده باشدممکن است 
روند یکساله یا دو ساله را به دنبال داشته باشد 
چرا که این موضوعات به رسیدگی و استنباط 

بیشتری نیاز دارد.
 بوق ممتد

 تنها پاسخ روابط عمومی دادستانی
در ادامه بررســی مشــکالت پرونده های این 
چنینی در تماسی تلفنی با دادستان همدان، این 
مرجع خبرنگار مــا را برای تکمیل گزارش به 
سمت روابط عمومی هدایت کرد که متاسفانه 
علی رغم پیگیری ها تنها پاسخ این مرجع بوق 

ممتد خط موبایل به همدان پیام بود.
این در حالی است که رئیس بیمارستان بعثت 
همدان به ایرنا گفته اســت:  با بررســی روند 
درمان افرادی که در بیمارستان جان خود را از 
دست دادند، اشکاالت و معایب احصا می شود 
و برای مثال اگر علت مــرگ مصرف داروی 
خاصی باشد، این دارو مجدد نمونه برداری می 

شود تا دیگر این اتفاق رخ ندهد.
کیانی با عنوان اینکه این بیمارســتان دارای ۲ 
هزار پرسنل است گفت: ساالنه 40 هزار عمل 
جراحی در این بیمارستان صورت می گیرد که 
بخش کمی از آن را جراحی های زیبایی بینی، 
فک و صورت و تغییر در ساختار بدن تشکیل 
مــی دهد. وی ادامه داد: اورژانس بیمارســتان 
بعثت هم اینک در حال توسعه است و به علت 
پذیرش بیماران تصادفی و بیمارانی از اســتان 
های غرب کشــور، قرار است ظرفیت آن تا ۲ 

برابر افزایش یابد.

بررسی پرونده مرگ های مشکوک در بیمارستان های همدان

قصور پزشکی یا اشتباه بیمار
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بازار

مدل های خاص لباس
 تولید تهران است نه همدان

 رئیس اتحادیه خیاطان و تولیدات پوشــاک همدان با بیان اینکه اغلب 
پوشاک با مدل های خاص در تهران خریداری و در فروشگاه های همدان 
عرضه می شــود، گفت: تقریبا دوخت لباس های فصلی در همدان مقرون 

به صرفه نیست.
ســیدرضا حســینی با بیان اینکه خیاطان و تولیدی های همدان اقدام به 
دوخت مانتوهــای جلوباز نمی کنند اظهار کرد: دوخت و دوز در همدان 

فصلی اســت و اگر در زمان مقرر به فروش نرســد جزو اجناس بنجل 
حساب می شود.

وی با اشاره به اینکه اغلب پوشاک با مدل های خاص در تهران خریداری 
و در فروشــگاه های همدان عرضه می شود به فارس گفت: تقریبا دوخت 

لباس های فصلی در همدان مقرون به صرفه نیست.
رئیس اتحادیه خیاطان و تولیدات پوشــاک همدان با بیان اینکه اتحادیه 
برخــورد با تولید لباس های مبتذل توســط تولیدی هــا را در برنامه دارد 
تصریح کرد: تالش می کنیم طرح هایی با شــئونات اســالمی طراحی و 

دوخته می شود.

وی با اشــاره به اینکه اکثر مدل ها توســط طراحــان در بازار ارائه 
می شــود گفت: در این حرفه با مشــکل جدی مــواد اولیه تولیدات 

هستیم. مواجه 
حسینی با بیان اینکه قیمت تولیدات نسبت به گذشته افزایش چند برابری 
داشــته اســت ادامه داد: قیمت پارچه به عنوان کاالی اولیه پوشــاک نیز 
افزایش چشــمگیر داشــته که این امر منجر به کاهش شدید تولیدات در 

بازار شده است.
وی در پایان تأکید کرد: استفاده از اجناس و مواد اولیه بی کیفیت باعث از 

دست دادن مشتریان و متضرر شدن واحد تولیدی می شود.

جزئیات قیمت انواع کاالهای اساسی 
محرم و صفر

 دبیر ســتاد تنظیم بازار با بیان اینکه قیمت کاالهای اساســی ویژه 
محرم و صفر از ســوی دولت تعیین شــده است، گفت: قیمت برنج 
خارجی ۶500 تومان، شــکر ۳۲50 تومان، مرغ 1۲500 و گوشت 55 

هزار تومان است.
عباس قبادی با تشــریح جزئیات قیمت کاالهای اساسی قابل توزیع 
برای هیأت های مذهبی در ایام محرم و صفر گفت: بر اساس تصمیم 
دولــت، نرخ مصوب هر کیلوگرم برنج خارجی ۶500 تومان، شــکر 
۳۲50 تومان، مرغ 1۲500 تومان، گوشــت گوساله وارداتی 55 هزار 
تومان و روغن نباتــی 15 درصد زیر قیمت بازار خواهد بود؛ این در 
حالی است که نرخ چای نیز از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان به زودی اعالم خواهد شد.
دبیر ستاد تنظیم بازار به مهر گفت: سهمیه هیأت های مذهبی بسته به 
جمعیت و نوع عملکرد آنها تعیین شــده و با تأیید ســازمان تبلیغات 

اسالمی اختصاص خواهد یافت.
وی تصریح کرد: توزیع تمامی کاالهای اساسی برای هیأت های مذهبی 

از طریق سامانه تعیین شده و پروسه کار، کامال شفاف است.
به گفته قبادی، بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار استان ها، سهمیه هر 

هیأت متناسب با جمعیت تعیین خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار، طرح 
ویژه تامین و تنظیم بازار کاالهای اساســی در ایام محرم و صفر برای 
تامین نیازهای مردم و هیئات مذهبی به تصویب رســید که بر اساس 
آن 100 هزار تن کاالی اساسی در این ایام توزیع خواهد شد هک بر 
این اســاس، با توجه به افزایش تقاضا در بازار مصوب شد تا از محل 
ذخایر موجود، برنج، شکر، روغن، چای، گوشت قرمز و گوشت مرغ 

توزیع شود.
همچنین به دلیل پاسخگویی به نیاز دانش آموزان و دانشجویان، ستاد 
تنظیم بازار مصوب کرده تا »نمایشگاه مهر« در ایام بازگشایی مدارس 
برگزار شود که در قالب آن دفاتر دانش آموزی و البسه مورد نیاز دانش 

آموزان عرضه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان 
خبر داد

استقرار دفتر نمایندگی
 شرکت نمایشگاه های استان همدان در عراق

 مدیرعامل شرکت نمایشگاه 
های بین المللی استان همدان از 
اســتقرار دفتر نمایندگی شرکت 
نمایشــگاه های استان همدان در 
کشــور عراق خبر داد و گفت: 
ایــن دفتر پــس از ارزیابی های 
اداری  امور  انجام  و  کارشناسانه 
الزم در نخســتین فرصــت در 

کشور عراق افتتاح خواهد شد.
به  گزارش ایسنا، حمید گلی پور 
اظهار کرد: شرکت بین المللی استان همدان و نمایندگان اتاق بازرگانی 
استان طی سفری دو روزه به کشور عراق با هاشم السودانی، مدیرعامل 
نمایشــگاه  های بین المللی  بغداد، عبدالرزاق الزهیری رئیس اتاق های 
بازرگانی عراق، دکتر ناصر بهزاد رایزن اقتصادی جمهوری اســالمی 
ایران در عــراق، داوود عبدالزایر رئیس مجلس اعمال وطنی عراق و 
جمعی از مســئوالن و فعاالن اقتصادی این کشــور دیدار و به تبادل 

نظر پرداختند.
وی تصریح کرد: در این ســفر و در دیدارهایی جداگانه ای با مقامات 
فوق در محل نمایشــگاه های بین المللی بغداد، اتاق بازرگانی عراق، 
دفتر رایزن اقتصادی ایران در عراق و سفارت جمهوری اسالمی ایران 
صحبت هایی پیرامون برگزاری نمایشگاه های عمومی و تخصصی در 
کشــور عراق توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان با 
همکاری اتاق بازرگانی این اســتان صورت پذیرفت و مشــکالت و 

موانع این کار مورد بررسی قرار گرفت.
گلی پور با بیان اینکه اســتقرار دفتر نمایندگی شرکت نمایشگاه های 
اســتان همدان در این کشور مطرح شد، افزود: این موضوع با استقبال 

مقامات و فعاالن اقتصادی کشور ایران مواجه شد.
مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان همدان اظهار 
کرد: شــرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان همدان نیز به عنوان 
یکی از بهترین ســایت های نمایشگاهی ایران به ویژه در غرب کشور 
می تواند در این امر نقش مثبت و ســازنده ای ایفا کند.وی تأکید کرد: 
نزدیکی اســتان همدان به مرز کشور عراق و روابط خوب و مثبت و 
مناســبات اقتصادی فراوان این استان و کشور عراق سبب شده است 
تا بازرگانان و مقامات اقتصادی این کشــور از طرح های توسعه ای که 
موجب افزایش تبادالت تجاری و مالی ما بین این دو حوزه اقتصادی 

شود، به شدت استقبال کنند.
گلی پور ادامه داد: مقامات و مسئوالن کشور عراق با اشاره به موضوع 
ذکر شــده ابرازامیدواری کردند که از این به پس  مراودات بیشــتری 
برای انجام امور اقتصادی و برگزاری نمایشــگاه های دو جانبه توسط 
نمایندگان دو طرف صورت پذیرد.وی خاطرنشــان کرد: در این سفر 
تفاهماتی توســط شرکت نمایشــگاه های بین المللی و اتاق بازرگانی 
استان همدان و نمایشگاه بین المللی بغداد و اتاق بازرگانی کشور عراق 
انجــام پذیرفت و مقدمات دیدارها و تفاهمات آینده مورد بحث قرار 

گرفت.

 جزئیات پرونده گوشت های فاسد کشف 
شده در فروشگاه رفاه همدان

 یک فروشگاه زنجیره ای معتبر قصد توزیع نزدیک به ۲ تن گوشت 
در همدان را داشــت، گوشت هایی که تاریخ مصرفشان گذشته بود و 
مســئوالن فروشگاه به بهای بازی با سالمت مردم، قصد جلوگیری از 

ضرر مالی را داشتند.
چند روز پیش بود که خبر کشــف گوشت های تاریخ مصرف گذشته 
در یکی از فروشــگاه های معتبر منتشر شد؛ گوشت هایی که فروشگاه 
رفاه قصد داشت آن را توزیع کند، اما به وسیله دامپزشکی جمع آوری 
شــد.مدیرکل دامپزشکی اســتان همدان در این مورد به تسنیم گفت: 
بازرسان اداره دامپزشکی چند روز پیش در بازرسی سرزده از اصناف 
و واحدهای عرضه مواد غذایی، 95 الشــه  گوشت گوسفندی تاریخ 
مصرف گذشــته را کشــف کردند.محمود رضا رســولی افزود: این 
گوشــت ها که 8 ساعتی از تاریخ انقضای آن گذشته بود در فروشگاه 
رفاه همدان آماده توزیع بود که با اقدام به موقع بازرسان پیش از توزیع 

جمع آوری شد.
وی با اشاره به جزئیات بیشتر موضوع بیان کرد: گوشت ها پنج شنبه ۳1 
مرداد از استان البرز خریداری و به همدان منتقل شده بود و مسئوالن 
فروشــگاه رفاه پیش بینی می کردند که یک روزه به فروش می رســد، 
اما این اتفاق نیفتاده و باقی مانده بود.رســولی اعالم کرد: مســئوالن 
فروشــگاه رفاه، فردای آن روز قصد داشتند گوشت ها را که 8 ساعتی 
از تاریخ مصرفشان گذشته به فروش برسانند که اقدام به موقع بازرسان 
دامپزشکی مانع این کار شد.وی، وزن 95 الشه گوشت کشف شده از 
فروشگاه رفاه را هزار و ۷00 کیلوگرم دانسته و گفت: گوشت ها برای 
بررسی بیشــتر به آزمایشگاه منتقل و موضوع برای پیگیری به مراجع 

قضائی واگذار شده است.
 اجازه تهدید سالمت مردم را نمی دهیم

دادستان عمومی و انقالب همدان هم با بیان اینکه پرونده این تخلف 
در دســتگاه قضائی تشکیل شــده، گفت: گوشــت ها به آزمایشگاه 
دامپزشکی منتقل شده و موضوع در دست رسیدگی است، اما نه هیچ 

فردی بازداشت شده و نه فروشگاه پلمب شده است.
حسن خانجانی با بیان اینکه نمی توان زمان دقیقی را برای اعالم رأی 
نهایی تعیین کرد، افزود: بررســی پرونده ها به طورمعمول سه تا چهار 
ماه زمان می برد.وی تصریح کرد: دستگاه قضائی با افرادی که بهداشت 
عمومــی جامعه را به خطــر بیاندازند برخورد کــرده و اجازه تهدید 

سالمت مردم را نمی دهد.

 دادســتان عمومی و انقالب شهرستان 
مالیر از دستگیری یکی از کارمندان بانک 
ملی بــه علت اختالس میلیونــی در این 

شهرستان خبر داد.
ســعید احمدی فر با اعالم این خبر افزود: 
این تخلف ظاهراً مربوط به شــعبه پارک 
بوده و توســط یکی از کارمندان این بانک 

گزارش شده است.
وی با بیان اینکه طبق بررســی های انجام 
شــده تا کنون مبلغ اختالس شده ۶ میلیون 
تومان اســت، به ایســنا گفت: فرد متهم 
دســتگیر و روانه زندان شــده اســت و 
تحقیقــات تکمیلی و تخصصــی در این 

رابطه ادامه دارد.
دادســتان عمومی و انقالب مالیر در ادامه 
ضمن تأیید خبر کشــف یک واحد تولید 
لواشک و ترشــی آلوچه تقلبی در مالیر، 
گفت: ایــن واحد با همکاری بازرســان 
بهداشــت محیط این شهرستان و مأموران 
اماکن کشف و محل آن با دستور دادستانی 

مالیر پلمپ شد.
احمدی فر با اشــاره بــه اینکه محل تولید 
لواشــک های غیربهداشــتی در یکــی از 
روســتاهای شهرســتان بوده و ۲ نفر در 
این رابطه دســتگیر شــده اند، یادآور شد: 
تحقیقات محرمانه و تکمیلی همچنان ادامه 
دارد.فرمانده انتظامي شهرســتان مالیر نیز 
از شناســایي و انهدام کارگاه بزرگ تهیه و 
تولید مواد غذایي تقلبي در این شهرستان 
خبر داد و گفت: در راســتای اجراي طرح 

ارتقــاء امنیــت اجتماعي و بــا انجام کار 
اطالعاتي دقیق، مأموران پلیس اطالعات از 
مکان تهیه و تولیــد مواد غذایي تقلبي در 

محیطي کاماًل آلوده و مخفي مطلع شدند.
محمدباقر سلگي افزود: در همین ارتباط با 
هماهنگي به عمل آمده با دستگاه قضایی، 
مأموران این یگان در یک عملیات ضربتي 
از این سوله متروکه بازرسي به عمل آورده 
و تعــداد دو نفــر متهــم را در حین تهیه 
موادغذایي غیرمجاز در این مکان دستگیر 

کردند.
ار کرد: با بررســي به عمل آمده مشخص 
شــد که این افــراد به صــورت پنهاني و 
غیرمجــاز و با به کارگیري تعدادي کارگر 
اقدام به راه اندازي کارگاه غیرمجاز تولید 
موادغذایي تقلبي در محیطي غیربهداشتي 
کــرده و از ترکیباتي نظیر اسیدســیتریک، 
انواع رنگ هاي غذایي غیرمجاز نیز استفاده 
و اقدام به تولید لواشــک تقلبي مربوطه به 
انواع میوه ها برای توزیع در ســایر نقاط 

کشور را  کرده اند.
ســلگي ادامــه داد: با تــالش مأموران و 
کارشناســان شبکه بهداشــت و درمان در 
مجموع مقدار ۲9 هــزار و ۶00 کیلوگرم 
انواع مواد استفاده شــده در تهیه و تولید 
لواشــک تقلبــي کشــف و برابــر  نظر 
کارشناســي مأموران بهداشــت و دستور 
دادستان این اقالم توقیف و مکان مورد نظر 
نیز پلمب شد که با تشکیل پرونده مراتب 

تحت پیگرد قانوني قرار گرفت.

پرداخت 446 میلیارد 
تومان از مطالبات 
گندم کاران همدانی

 سرپرست شرکت بازرگانی دولتی ایران 
نمایندگی همدان با اشــاره بــه اینکه 40۲ 
هزار تن گنــدم به ارزش ۶98 میلیارد تومان 
از کشاورزان اســتان همدان خریداری شده 
گفت: 44۶ میلیارد تومان از مطالبات پرداخت 
و باقی مطالبات کشــاورزان تا 10 روز آینده 
تســویه می شــود.علی رحمانی فر در مورد 
آخرین میزان خرید تضمینی گندم در استان 
اظهار داشــت: از آغاز برداشت تاکنون 40۲ 
هزار تن گندم از کشــاورزان خریداری شده 
اســت. وی با اشاره به اینکه گندم خریداری 
شــده به ارزش ۶98 میلیارد تومان است، به 
تسنیم گفت: 44۶ میلیارد تومان از مطالبات 

کشاورزان تاکنون پرداخت شده است. 
سرپرســت شــرکت بازرگانی دولتی ایران 
نمایندگی همــدان گفت: ۲5۲ میلیارد تومان 
از مطالبات گندم کاران هنوز پرداخت نشــده 
و پیش بینی می شــود تا 10 روز آینده تسویه 
شــود. رحمانی فر با بیان اینکه برداشــت و 
خرید گندم ادامه دارد، عنوان کرد: بر اساس 
دســتورالعمل ابالغی تا پایان مهرماه خرید 
گنــدم ادامه دارد مگر اینکــه دیگر خریدی 
انجام نشود و یا کشــاورزی گندم به مراکز 
خرید و ســیلوها تحویل ندهــد که در این 
صــورت خرید به پایان می رســد. وی بیان 
کرد: در شهرســتان های رزن و کبودرآهنگ 
بیشــترین خرید گندم انجام شــده اســت.

سرپرســت شــرکت بازرگانی دولتی ایران 
نمایندگی همدان عنوان کرد: سال گذشته نیز 
بیش ترین خرید گندم در شهرستان های رزن 

و کبودرآهنگ بود.

دبیر اتاق تعاون استان همدان خبر داد

ایجاد شهرک کیف ،کفش وچرم 
در همدان

 دبیــر اتاق تعاون اســتان همدان از ایجاد 
شــهرک کیف و کفش چرم در استان همدان 
خبر داد و گفت: فعاالن کیف و کفش چرم به 
دنبال ایجاد شهرک صنعتی کیف و کفش چرم 
در همدان هستند تا سابقه تاریخی همدان در 

زمینه چرم را به آن برگردانیم.
رحمان نادی بیان کرد: اتحادیه کیف و کفش 
همدان به دنبال ایجاد شهرک صنعتی کیف و 
کفش چرم در همدان اســت که این طرح در 
اتاق تعاون با همکاری اتحادیه کیف و کفش 
پیشنهاد شده که در صورت حمایت مسئوالن 

استان اجرایی خواهد شد.
وی با اشــاره به ســفر هیأت تجــاری اقلیم 
کردستان به استان همدان عنوان کرد: در این 
ســفر 4 قرارداد و یــک تفاهم نامه در حوزه 
صادرات کیف و کفش چرم با استان همدان 

منعقد شد.
همــدان  اســتان  تعــاون  اتــاق  دبیــر 
ــا  خاطرنشــان کــرد: ایــن هیــأت 18 نفــره ب
سرپرســتی شــیخ مصطفــی عبدالرحمــن 
ــته و  ــفر داش ــدان س ــتان هم ــه اس ــدهلل ب عب
ــف و  ــی کی ــن الملل ــاح نمایشــگاه بی در افتت

کفــش همــدان نیــز حضــور داشــتند.
وی با بیــان اینکه این هیــأت از 5 کارخانه 
و کارگاه تولید کفش اســتان بازدید داشتند، 

تصریح کرد: در این سفر 4 قرارداد صادرات 
کفش و محصوالت چرمی به اقلیم کردستان 
بســته و قرار شــد مرحله به مرحله سفارش 

خرید دهند.
نادی افزود: همچنین ایــن هیأت از یکی از 
شــرکت های تولید پوشاک استان هم بازدید 
داشــتند و قرار شد این شــرکت نمایشگاه 

دائمی در شهر سلیمانیه عراق ایجاد کنند.
دبیر اتاق تعاون اســتان همــدان با بیان اینکه 
این تفاهم نامه ها باعث ایجاد رونق در توسعه 
صادرات غیرنفتی اســتان خواهد شد، اظهار 
کرد: اســتان همدان بازار خــود را در عراق 
به خوبی پیدا کرده اســت بــه طوریکه 400 
شــرکت از اســتان همدان در عراق حضور 

دارند و محصوالت خــود را به عراق صادر 
می کنند.

وی با اشــاره به اینکه اســتان همدان سابقه 
تاریخــی در صنعت چــرم دارد، گفت: اتاق 
تعاون اســتان همدان به کشــورهای ترکیه، 
عــراق، کویت، عمان و افغانســتان صادرات 

دارد.

دادستان عمومی و انقالب مالیرخبر داد

اختالس در بانک ملي
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حذف فوتبال همدان در فوتسال المپیاد 
 تیم منتخب اســتان از صعود به دور پس  مسابقات فوتسال المپیاد 
اســتعدادهای برتر کشور بازماند.مسابقات فوتسال المپیاد استعدادهای 
برتر کشور در اســتان البرز دنبال  شد و تیم همدان از مرحله مقدماتی 
صعود کرد.نماینده اســتان در این رقابت ها با هدایت بابک صمدیان در 
آخرین دیدار مقدماتی در یک دیدار حساس و نفس گیر موفق شد تیم 
سرســخت مازندران را با دو گل شکســت دهد و با اختالف یک گل 
نسبت به صدرنشین به عنوان تیم دوم راهی مرحله دوم شود.تیم همدان 
در این رقابت ها با دو پیروزی، دو تســاوی و یک شکست و کسب 8 
امتیاز به مرحله دوم صعود کرد.تیم فوتســال پسران همدان در مرحله 
حذفی به مصاف استان البرز رفتند که در نهایت با یک گل مغلوب این 
تیم شدند و از صعود به جمع 8 تیم برتر بازماندند.تیم دختران نیز با یک 

گل مقابل آذربایجان شرقی شکست خوردند و حذف شدند.

گلف استان نیز مدال آور شد 

 تیم گلف استان در مسابقات المپیاد یک مدال برنز به دست آورد.
مســابقات گلف المپیاد و استعدادهای برتر کشور که در ساری برگزار 
می گردد در رده ســنی 10 تا 14 سال به پایان رسید و گلف همدان به 
یک مدال برنز دست یافت.در این رقابت  سیدایلیا مقیم نژاد از مازندران 
اول شــد، آرتا نوروزی از مازندران دوم شد و مقام سوم نیز مشترکاً به 

سیدآریابد مرعشی از همدان و محمدپارسا نصیری از تهران رسید.

اسنوکر باز همدانی نقره گرفت 

 اســنوکر باز همدانی در مسابقات المپیاد به یک مدال نقره با ارزش 
دســت یافت. دومین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور در 
رشته اســنوکر در مجموعه ورزشــی حیدرنیا تهران دنبال شد و آرش 
پیرحیاتی از همدان موفق به کسب یک مدال نقره از این رقابت ها شد.در 
این رویداد ورزشی ۷4 ورزشکار از 14 استان با یکدیگر رقابت کردند که 
در بخش انفرادی آرش پیرحیاتی از همدان به مقام دوم و مدال نقره رسید 

ورزشکاران گیالن و تهران نیز عناوین نخست و سوم را کسب کردند.

رزمی کاران نیز مدال آور شدند 

 رزمی کار همدانی از مسابقات المپیاد یک مدال نقره به دست آورد.
مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور در هنر رزمی پنچاک سیالت برگزار 
شد با درخشش رزمی کار همدانی همراه شد.در این رقابت ها یاسمین زنگنه 
سیالب کار آینده دار همدانی موفق ظاهر شد و با کسب عنوان نایب قهرمانی 

نخستین مدال ورزش های رزمی را برای استان به دست آورد.

همدان میزبان مسابقات المپیاد ژیمناستیک 
دختران کشور 

 المپیاد اســتعداد های برتر ژیمناســتیک دختران کشور با حضور 
۲5 تیم به میزبانی همدان از امروز هفتم شهریور در خانه ژیمناستیک 

همدان برگزار خواهد شد.
شهرستان همدان از هفتم شهریور ماه میزبان المپیاد نخبگان کشور در 
رده سنی 1۳الی 1۶ سال کشور می باشد که طبق پیش بینی حدود ۲5 

تیم از سراسر کشور در این رقابتها حضور خواهند داشت.

لیگ دسته دوم قرعه کشی شد
شهرداری وپاس

 حریفان خود را شناختند 
 قرعه کشــی فصل جدید رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های 
کشور جام آزادگان عصر دیروز با حضور نمایندگان تیم های حاضر 
در سالن آمفی تئاتر هتل ملی المپیک برگزار شد وتیم های شهرداری 
وپــاس همدان نمایندگان اســتان در این رقابت هــا حریفان خود را 

شناختند.
در این قرعه کشی شهرداری با قرعه ۲  و پاس با قرعه 1 مقابل حریفان 
قــرار خواهند گرفت. در این رقابت ها ۲8 تیم شــرکت دارند که در 
قالب دو گروه 14 تیمی مســابقات خود را به صورت دوره ای ورفت 

وبرگشت برگزار خواهند کرد.
فصل جدید مســابقات از ۲4 شهریور به صورت رسمی آغاز خواهد 
شــد وهفته اول مسابقات فصل جدید لیگ در روزهای ۲۶ ، ۲5 ، ۲4 

شهریور برگزار خواهد شد.
بر اســاس اعالم مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته دوم با توجه به 
برگزاری هفته های پایانی لیگ در ماه مبارک رمضان بازی های هفته 
پایانی زیر نور ورزشــگاه برگزار خواهند شد و هر تیمی که ورزشگاه 
دارای نور استاندارد برای برگزاری مسابقه نداشته باشد بازی خانگی 

اش به استان های مجاور منتقل خواهد شد.
در پایان این رقابت ها تیم های نخســت گروه ها به طور مســتقیم به 
رقابت های لیگ دسته اول صعود خواهند کرد وتیم های دوم پس از دو 

بازی پلی اف یک تیم را به دسته اول معرفی خواهند کرد.
گروه بندی فصل جدید لیگ دسته دوم به شرح زیر می باشد :

گروه اول
شــهرداری فومــن، کارون ارونــد خرمشــهر، اتــرک بجنــورد، 
ــاران،  ــاد)اواالن( کامی ــزد ،اتح ــدی ی ــهید قن ــواز، ش ــن اه فوالدنوی
خیبــر خــرم آبــاد، شــهرداری همــدان، شــهرداری آســتارا، کاســپین 
قزویــن، پرســپولیس گنــاوه، اســتقالل مالثانــی، مــس نویــن کرمــان 

ــران ــر ته ــالد مه و می
 گروه دوم

شــهرداری بندرماهشــهر، پاس همدان، شــهرداری بم، نفت و گاز 
گچساران، شــهرداری بندرعباس، چوکای تالش، سردار بوکان، نفت 
امیدیه، بعثت کرمانشاه، شهدای بابلسر، ایرانجوان بوشهر، ملی حفاری 

اهواز، شهدای رزکان کرج و دارایی بندرگز

تمجید مدیر تیم های ملی از میزبانی همدان 

 همدان پتانسیل و ظرفیت باالی برای برگزاری مسابقات بین المللی 
دارد.

مدیر تیم های ملی فوتبال ایران در نشست هماهنگی مسابقات مقدماتی 
نوجوانان آسیا با تقدیر از رئیس هیأت فوتبال استان و مسئولین استان 
همدان در قبول میزبانی مســابقات آسیایی گفت: همدان یک استان با 
ظرفیت گردشگری باال، زیرســاخت های مناسبی، نیروی با تجربه و 

قابلیت برگزاری مسابقات بزرگ بین المللی می باشد.
محمدرضا ســاکت اظهار داشــت: اولویت فدراســیون فوتبال برای 
برگزاری رویداد بین المللی در اســتان هایی می باشد که ظرفیت الزم 
را داشته باشــن و مدان تجربه کافی در برگزاری مسابقات آسیایی و 
بین المللی را دارد. وی ابراز امیدواری کرد: مسابقات پیش رو با توجه 
به توانایی استان همدان به بهترین نحو برگزار گردد تا یک برنامه ملی 

موفق دیگر بنام جمهوری اسالمی ایران ثبت گردد.

روزهای داغ در لیگ فوتبال جوانان استان

 هفته چهارم لیگ فوتبال جوانان قهرمانی باشــگاه های اســتان یادواره شــهید 
محســن حججی بــا انجام ۶ بازی دنبال شــد و 14 بار تــوپ از خط دروازه ها 
گذشــت در گروه اول ایــن رقابت ها دو تیم یاران کوروش نهاوند و شــهرداری 
همدان در ورزشــگاه شهید شمســی پور به میدان رفتند و هنوز 10 دقیقه از زمان 
بازی نگذشــته بود که ناظر مســابقه بازی را قطع کرد و به دلیــل اینکه کادر فنی 
کوروش کارت بازی نداشــتند و از ادامه بازی خودداری کرد و این دیدار تعطیل 
شــد و پرونده بازی به کمیته انضباطی ارجاع شــد همچنین تیم یاران کوروش از 

یک بازیکن در کاراته نیز ســود برد که اگر محرز شــود نتیجه بازی ۳ بر صفر به 
سود شهرداری خواهد شد.

تیم فوتبال جوانان شهرداری مریانج این هفته میهمان میثاق همدان بود که موفق شد با 4 
گل به پیروزی برسد و خود را به صدر جدول و صف مدعیان نزدیک کند تیم فوتبال مهر 
همدان نیز در ورزشگاه شهید شمسی پور با ۳ گل میهمان خود هالل احمر تویسرکان را با 
شکســت بدرقه کرد تا نخستین پیروزی خود را جشن بگیرد در این گروه یاران کوروش 
نهاوند و شــهرداری مریانج با 9 امتیاز صدرنشــین هستند و تیم های شهرداری همدان و 
هالل احمر تویسرکان نیز با ۶ امتیاز در تعقیب صدرنشینان می باشند. در این گروه رقابت 
برای صعود بین این 4 تیم و احتماالً مهر از حساسیت باالیی برخوردار است و بازی های 

باقی مانده چهره تیم های صعود کننده را مشخص خواهد کرد.
اما در گروه دوم این رقابت ها تیم علم و ادب همدان در ورزشگاه شهید شمسی پور موفق 
شــد دو بر یک مقابل میهمان خود پاســارگاد نوین به پیروزی برســد و به صدر جدول 
نزدیک شود تیم فوتبال ذوب فلزات بهار نیز در همدان مقابل اکباتان دو بر یک به برتری 
رســید و ستاره سرخ تویسرکان نیز در ورزشگاه شهید شمسی پور با یک گل مقابل پاس 

همدان به پیروزی رسید.
در این گروه ۳ تیم خانه جوانان مالیر، ذوب فلزات بهار و علم و ادب همدان 9 امتیازی 
هســتند رقابت تنگاتنگی برای صعود دارند ضمن آنکه ستاره سرخ تویسرکان با ۶ امتیاز 

نیزنیم نگاهی به صدر جدول دارد.

ــئولیت  ــا مس ــرکت ب ــار ش ــبز به ــیمای س ــرکت س ــرات ش ــی تغیی آگه

ــه  ــی 10861149933 ب ــه مل ــت 364 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب مح

ــورخ 1398/02/09  ــاده م ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس اس

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم

ــران  ــتان ته ــد در: اس ــه آدرس جدی ــی ب ــعبه از آدرس قبل ــل ش مح

ــارس ،  ــران، تهرانپ ــهر ته ــزی ، ش ــش مرک ــران ، بخ ــتان ته ، شهرس

ــادار( ،  ــن )وف ــن الدی ــهید زی ــراه ش ــان ، بزرگ ــب الزم ــان صاح خیاب

ــد 5  ــم ، واح ــه پنج ــوکE3 ، طبق ــان ، بل ــع فرهنگی ــالک 0 ، مجتم پ

ــجادی  ــهاب س ــید ش ــای س ــت وآق ــر یاف ــتی1655697786 تغیی کدپس

ــدت  ــه م ــعبه ب ــر ش ــمت مدی ــه س ــی 4011402826 ب ــماره مل ــه ش ب

ــد.  ــالح گردی ــنامه اص ــه دراساس ــاده مربوط ــن و م ــدود تعیی نامح
)577880(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری اسدآباد 

ــئولیت  ــا مس ــرکت ب ــیا ش ــن آس ــاک ت ــتاک پ ــرکت رس ــرات ش ــی تغیی آگه
ــتناد  ــه اس ــی 14007047783 ب ــه مل ــت 2682 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب مح
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1398/05/15 تصمیمــات ذیــل 

اتخــاذ شــد : 
1 -آقــای وحید ســالمی بــا شــماره ملــی 3934454674 بــا پرداخــت 249500000 
ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه میــزان 250000000 ریــال 
افزایــش داد. و آقــای احمــد محمــدی جوزانــی بــا شــماره ملــی 3933178479 
بــا پرداخــت 249500000 ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه 

میــزان 250000000 ریــال افزایــش داد.
ــال  ــه 500000000 ری ــال ب ــغ 1000000 ری ــرکت از مبل ــرمایه ش ــه س در نتیج
ــل  ــد. 2 - مح ــالح گردی ــنامه اص ــه در اساس ــاده مربوط ــت و م ــش یاف افزای
ــتان  ــدان ، شهرس ــتان هم ــه آدرس اس ــر ب ــی مالی ــد ثبت ــرکت در واح ش
ــه  ــاب، محل ــتا شوش ــا ، روس ــتان حرمرودعلی ــزی ، دهس ــش مرک ــر ، بخ مالی
ــان پنجــم ، پــالک 0 ، طبقــه همكــف  ــان ســوم ، خیاب شــهرک صنعتــی ، خیاب
ــرح  ــنامه بش ــه در اساس ــاده مربوط ــت و م ــر یاف ــتی 6571117131 تغیی کدپس

ــد. ــالح گردی ــوق اص ف
)577882( 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری مالیر 

ــدان  ــتان هم ــتی اس ــع دس ــن صنای ــاری انجم ــر تج ــه غی ــیس موسس تاس
ــی 14008496811  ــه مل ــه شناس ــت 913 ب ــماره ثب ــه ش ــخ 1398/05/05 ب درتاری
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتكمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت 
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد1- موضــوع : بــه منظــور ســاماندهی امــور مربوطــه 
و حفــظ تــوازن و نظــم و فراهــم کــردن بهــره بــرداری بیشــتر از ســرمایه گــذاری 
ــه  ــدرکاران و ب و تولیــد، اســتفاده و انتقــال تجربیــات علمــی و عملــی دســت ان
ــه مــوارد،  ــی توســعه در اینگون ــه اهــداف قانون ــرای نیــل ب هنــگام نمــودن آن ب
حمایــت از بهبــود فضــای کســب و کار و پاســخ گویــی بــه مشــكالت و نارســائیها 
در چارچــوب قوانیــن موضوعــه کشــور و دفــاع از حقــوق و منافــع مآغــاز و قانونی 
ــذ  ــس از اخ ــی پ ــرورت قانون ــورت ض ــو. درص ــی عض ــی و حقوق ــخاص حقیق اش
مجوزهــای الزم، ثبــت موضــوع فعالیــت انجمــن مذکــور، بــه منزلــه اخــذ و صــدور 
ــه  ــت ب ــخ ثب ــن : از تاری ــت انجم ــدت فعالی ــد. 2 - م ــی باش ــت نم ــه فعالی پروان
مــدت نامحــدود 3 - مرکــز اصلــی انجمــن : اســتان همــدان، شهرســتان همــدان، 
بخــش مرکــزی، شــهر همــدان، هنرســتان، کوچــه اســتاد مــراد حنیفه]عازمــی[، 
ــتی 6516769178 4 -  ــه دوم، کدپس ــالک 0 ، طبق ــاج، پ ــهیدان دیب ــان ش خیاب
نخســتین مدیــران : آقایــان محمــد بشــیری جــالل باکدملــی 4050992728 بــه 
ســمت رئیــس هیــأت مدیــره، یــداهلل کریمــی باکدملــی 3931155285 بــه ســمت 
ــه  ــی 3873365219 ب ــیران باکدمل ــین ش ــره، حس ــأت مدی ــس هی ــب رئی نای
ســمت عضــو و خزانــه دار هیــأت مدیــره، احمــد اکبــری باکدملــی 3932781317 
بــه ســمت عضــو هیــأت مدیــره و عــادل بشــیری جــالل باکدملــی 4051005380 
ــا  ــی و خانمه ــای اصل ــی اعض ــره همگ ــأت مدی ــی هی ــو و منش ــمت عض ــه س ب
ــی  ــیان باکدمل ــی سرخوش ــی 3873493098 و گیت ــب باکدمل ــی نس ــدا رحمان ن
ــال  ــدت 3 س ــرای م ــی ب ــدل همگ ــی الب ــای عل ــمت اعض ــه س 3874390667 ب
ــی 3872203134  ــالل باکدمل ــیری ج ــادی بش ــای ه ــد. 5 - آق ــاب گردیدن انتخ
خــارج از هیــأت مدیــره بــه ســمت دبیــر انجمــن انتخــاب گردیــد. 6 - بازرســان 
ــی و  ــازرس اصل ــمت ب ــه س ــی 3933400988 ب ــتایی باکدمل ــد روس ــای حام : آق
ــی البــدل  ــازرس عل ــه ســمت ب ــی 3873563010 ب ــی باکدمل ــم ســمیه حوت خان
بــرای مــدت یكســال انتخــاب گردیدنــد . 7 - روزنامــه همــدان پیــام بــه عنــوان 
ــد . 8  ــن گردی ــن تعیی ــای انجم ــی ه ــت درج آگه ــار جه ــه کثیراالنتش روزنام
ــای  ــا امض ــدآور ب ــی تعه ــدارک مال ــناد و م ــه اس ــاء : کلی ــق امض ــدگان ح - دارن
ــه اوراق  ــود. کلی ــد ب ــر خواه ــن معتب ــر انجم ــا مه ــراه ب ــه دار هم ــس و خزان رئی
و مكاتبــات اداری و عــادی بــا امضــای رئیــس یــا دبیــر همــراه بــا مهــر انجمــن 
ــب  ــره، نائ ــأت مدی ــس هی ــاب رئی ــات در غی ــایر مصوب ــود. س ــد ب ــر خواه معتب
رئیــس و خزانــه دار اســناد و مــدارک مالــی و تعهــدآور را امضــاء خواهنــد نمــود. 
9 - اختیــارات مدیرعامــل : طبــق اساســنامه بــه اســتناد نامــه شــماره 43/3248 
ــران  ــاورزی ای ــادن و کش ــع ، مع ــی ، صنای ــاق بازرگان ــورخ 1398/03/29ات / ص م

آگهــی گردیــده اســت . 
)5777876(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
ــماره   ــی ش ــند رهن ــوع س ــه9800057 موض ــی کالس ــده اجرای ــب پرون ــه موج ب
ــتان  ــد اس ــهر نهاون ــماره89 ش ــمی ش ــناد رس ــه اس ــی دفترخان 4265  تنظیم
ــال  ــغ 625778313 ری ــول مبل ــت وص ــد جه ــاورزی  نهاون ــک کش ــدان بان هم
)ششــصد و بیســت و پنــج میلیــون و هفتصــد و هفتــاد و هشــت هــزار و ســیصد 
ــول  ــوم الوص ــی ی ــر ال ــارت تأخی ــرا و خس ــوع الزم االج ــال( موض ــیزده ری و س
ــماره  ــد: 1319/3/3 ش ــخ تول ــان تاری ــدر: قرب ــام پ ــوی ن ــرار مول ــی ب ــه  عل علی
ــوی   ــرف مول ــی اش ــده( و عل ــنامه7)وام گیرن ــماره شناس ــی 3962162331 ش مل
ــی 3961007421  ــماره مل ــد: 2/ 5/ 1342 ش ــخ تول ــرار  تاری ــی ب ــدر: عل ــام پ ن
ــت  ــوده اس ــه نم ــدور اجرائی ــه ص ــادرت ب ــن( مب ــنامه 614 )راه ــماره شناس ش
اجرائیــه صــادره بــه متعهدیــن ابــالغ گردیــده بنــا بــه تقاضــای بســتانكار مــورد 
ــه شــماره وارده2019/ن/98مــورخ 1398/4/25کارشــناس  ــه ب ــر نظری وثیقــه براب
ــرح  ــه ش ــخصات آن ب ــه ارزش و مش ــی ک ــورد ارزیاب ــتری م ــمی دادگس رس
ــع در  ــی واق ــی از 32 اصل ــی 17 فرع ــالک ثبت ــدانگ پ ــد: شش ــل می باش ذی
بخــش دو نهاونــد حــوزه ثبتــی نهاونــد اســتان همــدان کــه برابــر نامــه شــماره 
98/5002835 مــورخ 98/3/11 اداره ثبــت اســناد و امــالک نهاونــد بــه مســاحت 
ــادر  ــت ص ــند مالكی ــت و س ــوی ثب ــرف مول ــی اش ــام عل ــع بن ــر مرب 24464 مت
گردیــده بنــا بــه اظهــار کارشناســی رســمی دادگســتری واقــع در نهاونــد، اراضــی 
زراعــی روســتای حســین آبــاد باباقاســم پــس  از ســه راهــی وشــت و بــه قیمــت 
1223200000 ریــال )یــک میلیــارد و دویســت و بیســت و ســه میلیــون و دویســت 

ــدود: ــه ح ــت ب ــدود اس ــده و مح ــی گردی ــال ( ارزیاب ــزار ری ه
شماال: به طول 74 متر مرزیست به حریم سیلگاه

شرقا: به طول 322 متر مرزیست اشتراکی به باقیمانده 32
جنوبًا: به طول 75/5 متر مرزیست به جاده قدیم بغدادراه 

غربًا: بطول 328/5 مرزیست اشتراکی به باقیمانده 32
پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز یكشــنبه مــورخ 1398/6/31 در اداره ثبــت 
ــی آغــاز  ــده از مبلــغ ارزیاب ــه فــروش می رســد مزای ــد از طریــق مزایــده ب نهاون
و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــداً فروختــه می شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
ــا  ــعاب و ی ــق انش ــم از ح ــرق، گاز اع ــه آب، ب ــوط ب ــای مرب ــت بدهی ه پرداخ
حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز 
ــم از  ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــهرداری و غی ــوارض ش ــی و ع ــای مالیات بدهی ه
اینكــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده 
اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق 
ــق  ــر و ح ــد و نیم عش ــد ش ــترد خواه ــده مس ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــل م از مح
ــمی  ــل رس ــده تعطی ــه روز مزای ــًا چنانچ ــردد ضمن ــول می گ ــداً وص ــده نق مزای
ــرر  ــكان مق ــاعت و م ــان س ــی در هم ــس  از تعطیل ــده روز اداری پ ــردد مزای گ

ــد.)م الف 131( ــد ش ــزار خواه برگ
تاریخ انتشار: 1398/6/7

محمدعلی جلیلوند 
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک نهاوند 

درلیگ برتر استان

هفته نخست با طعم داربی آغازشد 
 مســابقات فوتبــال لیگ برتــر قهرمانی 
باشگاه های اســتان یادواره سردار شهید علی 
شمســی پور فردا با انجام 4 بازی در شهرهای 
ســامن، نهاوند، تویســرکان و همــدان آغاز 
می شــود و در نخســتین هفته این رقابت ها 
تیم های همشــهری به مصاف هم می روند تا 
هفته نخســت طعم و بــوی داربی بگیرد این 
رقابت ها که با تأخیر و در ماه پایانی تابســتان 
آغاز می شود تا فصل سرما ادامه خواهد داشت 
و تیم ها 14 هفته درگیر این رقابت ها خواهند 
بود. در نخســتین روز ایــن رقابت ها دو تیم 
مالیری اســتان در ورزشگاه مالک اشتر سامن 
به میدان می رود. در این دیدار تیم شــهدای 

سامن میزبان وحدت مالیر است.
این دیدار را محمد مولوی ســوت می زند و 
رسول صالحی و مسعود امیری وی را در امر 

قضاوت یاری می کنند.
در ورزشــگاه علیمرادیان نهاونــد نیز دو تیم 
نهاوندی داربی این شهر را برگزار می کنند.در 
این دیدار تیم با ســابقه گرین کشاورز نهاوند 

میزبان پاسارگاد نوین است.
گریــن که ســابقه قهرمانــی در لیگ برتر 
استان را دارد امســال نیز در تالش است 
تا خــود را مدعی قهرمانی نشــان دهد و 
با جــذب نفرات بــا انگیزه در نخســتین 
بــازی به دنبال پیروزی و کســب ۳ امتیاز 
است.تیم پاســارگاد نوین نیز با گروهی از 
جوانان نهاوند به دنبال آن اســت تا فوتبال 

دهد. ارائه  قبولی  قابل 
این دیدار حساس را رحمان راستین قضاوت 
خواهد کرد و میثم کرمی و محمد فرهمند نیز 

وی را همراهی خواهند کرد.

در ورزشگاه شهید هرمزی تویسرکان نیز داربی 
شهر گردو برگزار می شــود در این دیدار تیم 

هالل احمر پذیرای ستاره سرخ است.
دو تیــم از ســابقه خوبــی در لیگ اســتان 
برخوردارند و امسال تالش خواهند کرد تا از 
اعتبار تویسرکان دفاع نمایند این بازی حساس 
را محمد امیرنژاد ســوت خواهد زد و نعمت 
میرغفار و امین سخایی نیز کمک ایشان هستند.

و ســرانجام دو تیــم علــم و ادب و مهر نیز 
داربی همدان را در ورزشگاه شهید شمسی پور 

برگزار خواهند کرد.
تیم علم و ادب تا حاال در بزرگساالن شرکت 
نداشــته و همیشه در ره پایه از تیم های مطرح 

بوده اســت و امسال می خواهد در بزرگساالن 
نیز خود را نشان دهد.

اما مهرکه ســابقه قهرمانی در لیگ را همچون 
گرین در کارنامه دارد با سود برون از تجربیات 
خود امســال نیز به باالی جدول لیگ چشــم 

دوخته است.
علم و ادب با هدایت باقر جنتی در این دیدار 
حساس به دنبال کسب پیروزی است و در آن 
ســوی میدان نیز تیم مهر با هدایت مصطفی 

امیری نیک به دنبال کسب ۳ امتیاز است.
این دیدار را حجــت قپانوری به همراه ایمان 
چگینــی و ابوالفضل بیــات قضاوت خواهند 

کرد.

هفته اول لیگ برتر استان هفته داربی ها است 
هیــأت فوتبــال اســتان در برنامه ریزی خود 
تیم های همشهری را در هفته نخست روبروی 
هم قــرار داده تا از بروز هر گونه شــائبه ای 
جلوگیــری کند و فوتبال پاکــی را به نمایش 

بگذارند.
از فردا تب و تاب فوتبال در بین جوانان استان 
شــعله ور خواهد شــد و ماه ها این تب دامن 

فوتبال استان را خواهد گرفت.
آغاز ایــن رقابت ها را به فال نیک می گیریم و 
امیدواریم که با مســاعدت مسئوالن برگزاری 
مســابقات بتوانیم پوشــش مناســبی به این 

رقابت ها بدهیم.

همدان میزبان 
پهلوانک های  
کشور 
 پایتخت تاریخ و تمــدن از امروز میزبان 
پهلوانک های کشــتی آزاد کشور خواهد بود. 
مسابقات کشتی آزاد المپیاد استعدادهای برتر 
کشــور امروز و فردا در ســالن امام علی)ع( 
دانشگاه آزاد اســالمی واحد همدان برگزار 

می گردد.
در این رقابت  بیش از ۶00 کشتی گیر و همراه 
از ۳۲ اســتان و منطقه آزاد حضور دارند که 
طی دو روز مســابقات خــود را در10 وزن 

برگزار می کنند.
تیم کشتی استان همدان یکی از مدعیان این 
رفاقت ها می باشد و دســتگاه ورزش استان 
روی مدال آوری پهلوانک های کشــتی دیار 

الوند حسابی جداگانه باز کرده است.

تیم کشتی استان در روزهای گذشته تمرینات 
خوبی را زیر نظر مربیان خود پشــت ســر 
گذاشــته اســت و چندین اردو نیــز برای 
آماده سازی بیشتر تشکل شده است و هیأت 
کشــتی اســتان تالش می کند تا مدال آوری 

کشتی را از همین مسابقات المپیاد آغاز کند.
در آستانه برگزاری این رقابت ها رئیس هیأت 
کشــتی اســتان گفت: تمامی امکانات برای 
میزبانی مطلوب در این رقابت ها فراهم شده 
اســت که امیدوارم به خوبی این رقابت ها را 

میزبانی کنیم.
حمیدرضا یاری با اشاره به شرایط تیم همدان 
در این مســابقات گفت: از چنــد ماه قبل با 
تمام توان تیم همدان زیر نظر برترین مربیان 
استان در حال آماده سازی و تمرین هستند و 
به طور قطع گرفتن مدال در این رقابت ها در 
برنامه های ما وجود دارد و تالش می کنیم تا 

یکی از سکوهای سه گانه را فتح کنیم.
اســتان همــدان در این رقابت ها بــا دو تیم 

حضور دارد.

 علی مجیدی شــادان شــطرنج باز 
همدانی همچنان در مســابقات المپیاد 

شطرنج یکه تاز است.
در دور پنجم مســابقات شطرنج المپیاد 
و استعدادهای برتر کشور که در رشت 
برگــزار می شــود علی مجید شــادان 

شــطرنج باز خوب همدانی موفق شــد 
مقابل حریــف گیالنی خود به پیروزی 
برســد و با 5 امتیاز بــه تنهایی به صدر 

جدول رده بنــدی تکیه بزنــد. در این 
رقابت هــا داوود عقیلــی مفیــد دیگر 
شــطرنج باز استان برابر حریفی از البرز 

به تساوی رسید و ۳/5  امتیازی شد.
مهــران زاهری نیز نماینــده آذربایجان 
غربــی را شکســت داد و ۳ امتیازی و 
دیدار محمدارشیا آقامحمدی بر حریف 
خراسان جنوبی به تساوی رسید و ۲/5 

امتیازی شد.

یکه تازی همدان در شطرنج پسران 

خیز ستاره سرخ 
تویسرکان به سکوی 
قهرمانی 
 هفتــه دوم از مرحله دوم رقابت های 
لیگ فوتبال نوجوانان قهرمانی باشگاه های 
اســتان یادواره شهید امیر امیرگان امروز 
با انجام دو بازی در شــهرهای مالیر و 

همدان دنبال می شود.

در ورزشــگاه شهید شمسی پور همدان 
تیم اکباتان این شــهر پذیرای ســتاره 
اســت. تویسرکانی ها  سرخ تویسرکان 
که هفته نخســت را با پیروزی سپری 
کردند در این دیدار نیز به دنبال کسب 
۳ امتیاز هســتند تا راه خــود را برای 
قهرمانی هموار کنند. تیم اکباتان نیز که 
با اقتــدار از دور مقدماتی صعود کرد 
برای قهرمانی و صعود به صدر جدول 
تالش می کنــد و این بــازی می تواند 

فوتبال زیبایی باشد و دو تیم در تالش 
هســتند تا فوتبال خوبی را به نمایش 
بگذارند. این دیدار را ســامان سحاب 
منش بــه همراه مجیــد حبیبی و متین 

مصباح قضاوت خواهند کرد.
اما همزمان با این بازی یک دیدار نیز در 
ورزشگاه تختی مالیر برگزار می شود و 
طی آن تیم یاوران مالیر میزبان تیم پاس 

همدان است.
مالیری ها که هفته نخست را با شکست 

ســپری کردند امروز بــه دنبال پیروزی 
هســتند تا خود را در صف مدعیان قرار 
دهند تیم فوتبال نوجوانان پاس نیز پس 
از تســاوی با اکباتــان در مالیر به دنبال 

پیروزی است.
دیدار دو تیم یاوران مالیر و پاس همدان 
را علی اصغر گوهــری قضاوت خواهد 
کــرد و ابوالفضــل رحیمی و یوســف 
جبــاری نیــز وی را در امــر قضاوت 

همراهی خواهند کرد.
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استارتاپ های جدید برای ترویج 
کتاب خوانی راه اندازی شوند

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: ســاختار آموزش در 
کشور باید متحول شود و بر اساس مدل های جدید کتابخوانی در دنیا 
و استفاده از اســتارتاپ ها تغییر یابد. به گزارش ایسنا، سورنا ستاری 
در سفر به اســتان بوشهر و در آیین افتتاح کتابخانه عمومی بوشهر با 
تاکید بر ترویج و توســعه فرهنگ کتابخوانی، اظهار کرد: از طرح های 
نوین در ساختار آموزش کشور اســتفاده شود.وی افزود: با توجه به 
ظرفیت بسیار باالی استان بوشهر باید زیرساخت های کتابخانه ای در 
این استان توسعه یابد.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به 
اینکه شرکت های نوپا در حوزه کتاب باید گسترش یابند، گفت: باید 
استارتاپ های جدید برای ترویج کتاب و کتاب خوانی راه اندازی شود.

حفاظت از سازه های فلزی در برابر خوردگی 
با عصاره ریحان

 محققان دانشــگاه تربیت مــدرس با اســتفاده از عصاره ریحان 
نانوپوشش هوشمندی را سنتز کردند که قادر است سازه های فوالدی 

را در طوالنی  مدت از خوردگی در امان نگه دارد.
بــه گزارش ایســنا، مزدک ایزدی، پوشــش های آلــی را یکی از 
رایج ترین پوشــش های ضدخوردگی در صنایع مختلف دانســت 
و افزود: پوشــش های آلی یکی از رایج ترین روش های محافظت 
از ســازه های فلزی در برابر خوردگی محسوب می شوند. اعمال 
این پوشــش ها روی سطح سازه و جلوگیری از نفوذ آب، اکسیژن 
و یون های خورنده مکانیســم اصلی حفاظت در پوشش های آلی 

است.

ساعت اتمی فضایی ناسا فعال شد
 ناســا تایید کرده که ســاعت اتمی جدید خود را برای فعالیت در 
عمق فضا فعال کرده اســت. این ســاعت فعال در مداری در نزدیکی 

زمین مستقر شده است.
به گزارش مهر،این ساعت که با استفاده از راکت فضایی فالکون هوی 
اسپیس ایکس به فضا پرتاب شده، یک ابزار فوق دقیق طراحی شده با 
استفاده از جیوه است که کوچک تر، بسیار دقیق تر و بسیار مستحکم 

تر از ساعت های اتمی است که قبال به فضا پرتاب شده بودند.
ساعت یادشده که ابعادی به اندازه یک برشته کننده نان ) توستر( دارد، 
پس  از استقرار موفق در مدار خود از 5 پیش فعال شده و علت پرتاب 
آن به فضا کمک به برخی مشــکالت مربوط به طراحی فضاپیماهایی 

است که برای انجام ماموریت های طوالنی مدت ساخته می شوند.

یک ویروس خطرناک آبزی با موبایل 
تشخیص داده می شود

 یک سیستم ساده مبتنی بر اســتفاده از تلفن همراه برای نخستین 
بار برای شناسایی یک نوع ویروس خطرناک موسوم به نوروویروس 

استفاده شد که باعث ابتال به بیماری گاستروانتریت می شود.
به گزارش مهر، بیماری گاستروانتریت یکی از بیماری های خطرناکی 
است که به علت نوشــیدن آب آلوده به نورو ویروس در بدن انسان 
ایجاد می شود و التهاب معده و روده، اسهال، استفراغ، درد شکمی و 

گرفتگی عضالت از جمله نشانه های آن است. 
در ادامه اپلیکیشــن تلفن همراه ابداع شــده بدین منظور با دریافت 
اطالعات تراشه و همین طور با استفاده از یک لنزمیکروسکوپی ارزان 
جمع بندی نهایی را در مورد آلوده بودن یا نبودن آب انجام می دهد.

تبلت های هواوی مجهز به سیستم عامل 
روسی می شوند

 هواوی مشغول مذاکره با روسیه است تا یک سیستم عامل ساخت 
این کشور را در ۳۶0 هزار تبلت خود نصب کند.به گزارش مهر ،به گفته 
دو منبع آگاه هواوی مشغول مذاکره با روسیه است تا یک سیستم عامل 
ساخت این کشور به نام Aurora  را در ۳۶0 هزار تبلت خود نصب 
کند. این دستگاه ها برای سرشماری نفوس روسیه در سال آینده استفاده 
می شــوند. البته در حال حاضر از سیستم عاملAurora استفاده نمی 
شود.این درحالی است که پس از تحریم آمریکا، هواوی مشغول بررسی 
سیستم جایگزین اندرویدOS است. از سوی دیگر سخنگوی هواوی 
اعالم کرده این شرکت مشغول مذاکره با وزارت مخابرات روسیه است 

اما جزئیات بیشتری در این باره اعالم نکرده است.

به کدامین گناه ناکرده
همه احوال من پریشان گشت

همه افکار من جدا زخدا
همه خالی زدین و ایمان گشت 

من و دل عهد عاشقی بستیم
تا نفس هست پیش هم هستیم

دل من ناگهان از اینجا رفت
غافل از قول و عهد و پیمان گشت 

یک زمان دل همچو یاور بود
روز و شب دل شادی آور بود

چونکه او رفت تن زهم پاشید
روح بود که بی سروسامان گشت 

به تنش هرچه بود ازعرفان بود
جامه اش از خلوص ایمان بود

ناگهان او چه دید که درهم ریخت
جامه اش پاره کرد و عریان گشت 

خنده یک دم از لبش چیده نبود
قطره اشکی به رخش دیده نبود

روزگارش آنچنان کاری کرد
چشم خندان دلم گریان گشت 

چه کنم حال جای دل خالیست
غصه و غم جای خوشحالیست

یاد دارم برای چند سالیست
در هوای دل و دین طوفان گشت 

ساحل سینه پر از آرامش
دل بروی بستر آسایش

فتنۀ زمانه ناگه آمد
موج آرام دل خروشان گشت 

دل بی تاب اضطرابی داشت
روزگار بد و خرابی داشت

بر نیامد زدست من کاری
ترک خانه مگر که درمان گشت؟ 

پس دگر بحث بیهوده چرا
قصه ی سینه ی فرسوده چرا

من دگر یادی از آن دل نکنم
قصه  دل همین جا پایان گشت 
* کاوه گرشاسبی

اعمال محدودیت های ترافیکی 
در فرودگاه همدان برای تسهیل درتردد حجاج

 مدیر فرودگاه همدان بابیان اینکه نخســتین پرواز حجاج فردا وارد 
فرودگاه همدان می شود، گفت: محدودیت های ترافیکی داخل فرودگاه 

برای تسهیل در رفت و آمد حجاج اجرا می شود.
ســهراب کلوندی در جلســه هماهنگی پروازهای برگشت حجاج به 
فرودگاه بین المللی همدان که بــا حضور کارکنان، یگانها و واحدهای 
عملیاتــی دخیل در امور حج برگزار شــد، بر حفــظ و رعایت حقوق 
شهروندی توســط کارکنان فرودگاه و واحدهای عملیاتی تاکید کرد و 
گفت: محدودیت های ترافیکی داخل فرودگاه برای تسهیل در رفت و 

آمد زائرین اجرا می شود. 
بــه گزارش مهر، وی با تاکید بر انجــام تدابیر الزم در خصوص کنترل 
درب هــای ورودی و خروجی بر آماده ســازی نمازخانه های داخل 
فرودگاه تاکید کرد و گفت: عملیات برگشت حجاج از هفتم شهریور ماه 

از مدینه منوره به فرودگاه بین المللی همدان آغاز می شود.
کلونــدی از آمادگی کامل فرودگاه بین المللی همدان برای اســتقبال از 
زائرین خانه خدا ســخن گفت و افزود: عملیات برگشت حجاج استان 

های همدان و کردستان تا 1۳ شهریور ادامه خواهد داشت.
وی بابیان اینکه 4 هزار و ۷۷0 زائر خانه خدا با اســتفاده از 19 پرواز از 
مدینــه منوره به فرودگاه بین المللی همدان منتقل خواهند شــد، اضافه 
کرد: فرودگاه همدان چهارمین ایســتگاه پروازی است که در آن شرکت 
هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران مســئولیت انتقال زائران را برعهده 

دارد.

"تاریخ غیرت"
 کتابی که ۱۱6 سال گمشده می پنداشتیم

 "تاریخ غیرت" که به گفته معاون فرهنگی حوزه هنری همدان 11۶ 
سال پیش نوشته شــده و پژوهشگران تصور می کردند گم شده است، 
توسط نوه نویسنده در اختیار دانشــنامه قرار گرفت و به همت"مهدی 
بــه خیال" برای چاپ آماده شــد.تیمور آقامحمدی گفت: این کتاب را 
به لحاظ شــیوه  و اســلوب نگارش و زیبایی هــای ادبی و نیز ترکیب 
عشق و حماسه در روایت بخشــی از تاریخ ایران زمین می توان حلقه 
گمشــده رمان نویسی دانست. وی از چاپ و نشر رمان" تاریخ غیرت" 
به نویسندگی"آقا شیخ موسی دســتجردی" معروف به"نثری همدانی" 
خبر داد که به تازگی مراحل انتشــار آن پایان یافته است.معاون فرهنگی 
حــوزه هنری همدان در گفت وگو با ایرنا، خاطرنشــان کرد: این رمان 
در 1۲ فصل وقایع تاریخی همدان در زمان لشگرکشــی قوای عثمانی 
به رهبری"احمد پاشــا" به غرب ایران و مقاومت و ایســتادگی خونبار 
همدانی ها را به شیرینی نقل می کند.به اعتقاد وی "تاریخ غیرت" جزو 
نخستین رمان هایی اســت که به شیوه و اسلوب غربی در ایران نوشته 
شده و ماهرانه عشق و حماسه را در هم آمیخته و بخش مهمی از تاریخ 

ایران زمین را روایت می کند که بسیار شیوا و دلنشین است.

■ دوبیتي:
شو و روزان در آزارم ازین دل خدایا خسته و زارم ازین دل  
زمو بستان که بیزارم ازین دل مو از دل نالم و دل نالد از مو  

باباطاهر

■ حدیث:
پیامبراکرم )ص(: 

 بهترین های اّمت من ، همسرداران اند ، و بدترین های اّمتم ، بی همسران اند .            
 جامع األخبار : ص 273 ح 748

قسم

 »قســم« دومین ساخته 
»محســن تنابنده« به عنوان 
کارگــردان اســت. قبل از 
دیدن این فیلم بهتر اســت 
هر آنچه تا امروز از محسن 
تنابنــده در ذهن دارید " از 
گینس به عنــوان فیلم اول 
تا ســریال پایتخــت" کنار 
بگذاریــد چون ایــن فیلم 
به شــدت با دنیای شاد و 
تنابنده  قبلی  کارهای  مفرح 
داســتان  اســت.  متفاوت 

این فیلم درباره قتل زنی به نام رضوان اســت کــه خانواده و اقوام آن به دنبال 
این هســتند که قاتل بودن همســر زن را در دادگاه ثابت کنند. افراد فامیل به 
ســرکردگی راضیه با بازی مهناز افشــار خواهر مقتول برای قسم خوردن از 
زادگاه شان گرگان راهی مشهد هســتند تا روبه روی حرم امام رضا )ع( دست 
روی قرآن بگذارند و قسم بخورند که همسر او قاتل است اما در میان جمع این 
گروه با تنش همراه می شود. نمایش این فیلم در سی و هفتمین جشنواره فجر با 
بازخوردهای متفاوتی همراه بود. مهناز افشار برای بهترین بازیگر نقش اول زن، 
حسن پورشیرازی برای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و محسن تنابنده برای 
بهترین فیلمنامه برای فیلم قسم کاندیدا شدند اما سیمرغ بلورین این جشنواره 
از آن هیچ کدام از آنها نشد. اما بر خالف داوران جشنواره، منتقدان این فیلم را 

یکی از بهترین آثار امسال سینمای ایران می دانند.

پارک سیفیه

  پارک ســیفیه در سال 1۳04 
توسط ســیف الدوله، حاکم مالیر 
که از نوادگان قاجار بود تاســیس 
شــد. تا قبل از آنکه سیف الدوله 
ایــن پارک را به مردم مالیر تقدیم 
کند از آن به عنوان باغ شــخصی 
خاندان سطلنتی استفاده می شود. 
این پارک در ســمت شمال شرقی 

مالیر و در دامنه های کوه گرمه نیز واقع شده است و مساحتی در حدود 10 هکتار نیز دارا 
می باشــد. پارک سیفیه در سال 1۳84 در فهرست آثار تاریخی و ملی ایران به ثبت رسیده 
اســت. طراحی پارک سیفیه بنا به درخواست سیف الدوله توسط مهندسین ایتالیایی انجام 
شد. اما ســاختار کلی پارک ایرانی است و تاثیراتی از معماری پیش از صفویه و قاجار در 
آن مشــهود است. قطعا پارکی به این بزرگی باید منبع آب بزرگی هم داشته باشد تا بتواند 
طراوت و سرسبزی را در آن حفظ کند، پس از مقنیان یزدی درخواست شد تا قناتی را در 
کوه های اطراف )در 8 کیلومتری زرک( حفر کنند و آب آن را به پارک انتقال دهند. همین 
ویژگی های مهم تاریخی کافی است که به شما پیشنهاد بدهیم اگر تا به حال پارک سیفیه را 
ندیده اید و در میان درختانش راه نرفته اید و هوایش را نفس نکشیده اید، دست بجنبانید. 

روزهای شهریوری جان می دهد برای گشت و گذار در این پارک.

خانه سبز

در هفته ای که گذشــت، »داریوش اسدزاده« 
بازیگر پیشکســوت ایرانی در ســن 9۶ سالگی 
درگذشت. اسدزاده کارنامه پربار و درخشانی قبل 
و پس  از انقالب در ســینما و تلویزیون داشت. 
اما اگر بخواهیم یکی از آثار این بازیگر را معرفی 
کنیم قطعا جز به ســریال خاطره انگیز خانه سبز 
نخواهیم رســید. افرادی که سن شان باالی سی 
سال اســت حتما به خاطر دارند که اواسط دهه 
هفتاد سریالی از شــبکه دو پخش می شد به نام 
خانه سبز. این ســریال قصه خانواده بزرگی بود 
که هر کدام " پدر و مادر، پســر و عروس، دختر 
و پسر کوچکش و نوه بزرگ و همسرش" در آن 
زندگی می کردند. این ســریال را بیژن بیرنگ و 
مسعود رسام ساخته بودند. در خانه سبز داریوش 

اســدزاده، حمیده خیرآبادی، خسرو شکیبایی، مهرانه مهین ترابی، رامبد جوان، اکرم محمدی و آتنه 
فقیه نصیری بازی می کردند. در روزهایی که دیدن یک ســریال خوب و درســت و حسابی خیلی 
ســخت شده، پیشنهاد جدی مان به شما بازبینی خانه سبز است. مطئن هستیم دلتان برای آن روزها، 

خسرو شکیبایی، حمیده خیرآبادی و حاال داریوش اسدزاده بدجور تنگ می شود.

جای خالی سلوچ

 اگــر اهل 
کتاب  خواندن 
»محمود  های 
آبادی«  دولت 
باشــید، مــی 
دانید که »جای 
سلوج«  خالی 
هــی  یگا جا
ویــژه در آثار 

این نویســنده دارد. این کتاب داستان خانواده ای در یک روستای 
کویری، اوایط دهه چهل خورشیدی را روایت می کند که پس  از 
رفتِن ناگهانی و پرابهام پدرشــان " ســلوچ- زندگی سختی را می 
گذرانند. کتاب در حقیقت روایت سخت کوشی های مادر خانواده 
و مشکالت فرزندانش است. جای خالی سلوچ کتاب مهمی است 
چون هم به شــکل بســیار دقیقی پر از جزییات زندگی آدم های 
روســتایی است" جزییاتی که کل داســتان را شکل می دهند " و 
رابطــه آدم ها با یکدیگر در یک روســتای فقیر را به طرز عجیبی، 

درست و واقعی نشان می دهد. 
از طرفی جای خالی سلوچ بین آثار دیگر دولت آبادی قلمی روان 
تر، ســاده تر و در عین حال وزین و زیبا دارد. پیشنهاد این هفته ما 
به شما خواندن این کتاب ارزشمند است. جای خالی سلوچ بارها 
تجدید چاپ شــده و یکی از پرفروش ترین داســتان های ایرانی 

پس  از انقالب است.

پیشنهادات فرهنگی هفته

کتاب خوب بخوانیم، فیلم خوب ببینیم، هوای خوب نفس بکشیم
مالیرگردی

سینما

 نوستالژی 

کتاب

کیومرث سلطانی راد)کسراد( «

 نوربخــش دبیر انجمن پروین همدان می گوید:  
گردشگران ، خصوصا گردشگران ایرانی به هر منطقه 
ای کــه می روند، عالقمندند که با خصوصیات تازه 
ای که خاص بوم زاد آن منطقه اســت  روبرو شوند 
و اگر این  خصوصیات تازه بتواند از لحاظ فرهنگ 
منطقه به گردشگران چیزهای تازه ای را نشان دهد 
، وخصوصیت افزایشی هم داشته باشد که چه بهتر؛ 
که همدان وگویش همدانی از این لحاظ بسیار غنی 
اســت ؛ گویشی که در اصل از پایه های اصلی زبان 
فارسی است ، پس باید از ظرفیت های این گویش 
بیشــتر اســتفاده، وآثار جذابتری را در این گویش 
بعنوان "سفیر فرهنگ شهر"تولید کنیم؛ واز این طریق 
ظرفیت های کشف نشده این گویش را بیشتر به کار 

بگیریم؛ ودر ترویادبیات شــهر از طریق باال تر بردن 
سطح آثار بکوشیم

در این زمینه اگر نگاهی حتی کوتاه وسطحی  به کتاب  
مهم فرهنگ اصطالحات همدان ، تحقیق محمد علی 
نوریون ، به سرپرستی دکتر پرویز اذکایی بیندازیم با 
ضرب المثل های بســیا ر زیبائی موا جه می شویم   
که کیفیت فوق العاده دارند . یا اصطالحاتی که بسیار 
بدیعند، که در صورتی که در ترانه های همدانی کار 
شوند، براحتی  گویش همدانی را دوباره بر سر زبان 
ها خواهند انداخت،  یعنی هیچ راهی نیســت ، جز 
این که با ارائه ی جذابیت های بیشتر در گویش، در 
ادبیات ودر ترانه های همدانی، هویت همدان وشیوه 
ی تفکر این فرهنگ را باز نمایی کنیم ، ودر این راه ، 
نقش مقاله ها وخود نمایی های احتمالی خود ستا در 

واقع هیچ است، وفقط موجب گریز جوانان خواهد 
بود ونه گرایش آنها به کشــف ظرفیت های توجه 

نشده در این گویش ودر این فرهنگ
 مثال چندی پیش  ترانه ای ظاهرا همدانی شــنیدم ، 
که تنها در آن یک کلمه لری وجود داشــت ، وبقیه 
صرفا فارســی بود ، چرا کــه در آن ترانه  توجه به 
پیش زمینه های فرهنگی کم بوده ، وفقط از ظرفیت 
های شخصی گوینده استفاده شده بود ؛ودر واقع از 
فرهنگ عــام تاثیر نگرفته بود؛ چون توجه عمیق به 
ضرب المثل های خــاص همدانی ، در بیدار کردن 
دوباره خاطرات جمعی مردم همدان وتوجه جوانان 

به آن درهر صورت تاثیر ویژه خواهد داشت
 این بود که این قلم  که قبال نویســنده شاعر وترانه 
سرا بود تصمیم گرفت که  در انعکاس این خاطرات 

جمعی در ترانه ها هم فعالیت کند و همین است که 
تا کنون با اســتفاده از همین ضرب المثل ها بیش از 

بیست ترانه همدانی سروده ام
  بــا ایــن توضیح که مثــال تنها  در ترانه ی ِســِر 
تون  هشــت ضرب المثل همدانــی با چند تایی از 
اصطالحات  جالب همدانی، استفاده شده است؛ که 
رد پــای فکر وفرهنگ قبلی همــدان را بخوبی می 

توانیم در ضرب المثل هایش می توانیم ، ببینیم
 پس در ســه ترانه زیر  ابتدا بــه ترانه" گل آفتاب" 
می پردازیم که از ضرب المثل های سربان و"سنگ 

گنده" در آن استفاده شده است
 البته ، کســر میزان  بند اول شش هشتم  بقیه چهار 
چهارم است ؛  چون بند اول با رکن فعالتن وبقیه با 

رکن مفاعیلن است

نگاهی به ظرفیت های ادبیات همدانی

 
ترانه گل آفتاب

گل آفتابه زِده  آمِِدمانه
رو به َمه کرده ِجوانِه

بِگو که خانه نِمانِه
گل آفتابه ماخوانه

د ال  الال   الالال

تِکان ِ آ تِیشم َمه
االن بِّزا1 خوشم َمه

زده دااُل۲ /بگو / باال نونده
بگو! /که قالیم . خالی نَِونده

سربان/ قالی ِ . پاکه / تِکان می ده)داده(
که بی خاکه تکان می ده)داده(
گل رو بانه، َوخمیزه) وخزاده(

دِرِ باغه، نشان می ده)داده(

دِرِ باغ گله داره می خنده
که اِقوالُم زِدِه .بّخُدم بُلنده

اَِگه رِخّدم اَِگه رخدم به پای تو
اَگه پّسغامه پسغامِ نگای تو

 یه سنگی، نندازی، که  هیچ بِشم َمه 
نگوکه پُشتُِمه/ ماچ بکنم /میلیچ بشم َمه
نگو که پشتُمه ماچ بکنم میلیچ ۳بشم مه

■ ترانه دوم»ئی شــان ئو شان « در باره فروتنی 
وهمدلی وهمراهی در هر روابط است

ترانه ئی شان ئو  شان

یه ِسِره  اِدا مِدا  می واره
 ِسِر بانه ،  یه  ِورِ ، دیواره

نِگو که قِوای  َمه قدِّ  تو  نی
قِنجه هام وصله ی قامدِّ تو نی

دِرِ خانه ت نازیال !  
ِسِر ئی کیا بیا 
نِکنی مِنِه سیا
ِسِرئی کیا بیا

رسم بزرگا نِِرو
ئی شان  ئو شان را نِِرو

زینجیال  4رِ ِگر  نِِده
 ابروا بِرام  لِر نِده

 
بارِ ِسّفر  می کِشم

پاشنه  رِ َور  می کشم
اونجانه اینجانه  میام
هر جا ِورِ  جانه میام

 کفِشُم و  وصل پاتم
قماش وصله هاتم

اصل  َمه اصل شما

وصل مه وصل شما. 

نازیال ! بیا بیا!
تو داری کیا بیا... تا

گر می دم گّری کالمه
جای تو  گاّلّره هامه

 تیر وتر که هات می شم
جیگیا ی همیشه م

تیر وتر که هات می شم
 بات/ جیگیا ی همیشه م

 شیتیالی همیشه م/ شیتیالی همیشه م

■  ترانه ســوم در مورد لــزوم کاردانی، ورد 
ادعاهای بی جاست

ترانه ِسِر تون

نِِیاره. بی .رِواجی/ ئه سر نا ِعالجی
 گروه بشه شاواجی

که مِنِه، سوار یی ور5 نِکنه
گروه رم ،بری دادا، َقر نِکنه

 قمپزه َدر نِکنه/قمپزه در نُِکنه

که اَِگه بگم َمه گروه نیمی خوام
اشکاره یه واره شر می ده بِرام

اَِگه دایزه۶ ریش دِراره

نیمی تانه دای بشه
اُنی که می پای بشه

رِغ رودش ِغِمشه / َجم نیمی شه
شی خیال کرده خوروس نخوانه ُصبم نیمی شه

ئن َقذه رو داره قلبیر نیمی خوا
 نیمیُجّمه /بِره ُجمه بیل وکفگیر نیمی خوا

هشده تا هی ِسِر َطخجه ِسِر َرف
ُشل نِگیری ُمخوری ِسفد ئه ِطرف

لیالجم۷ باشه سر تون بی یَلِش
پی ُخله ؛ باشه ؛ ِسِر تون8 بی یلش

البته بعنوان  پیشــنهاد همین قلــم، در باره امالی 
حروف همدانی ، می شــودکه  به جای نوشــتن  
،حرف های»اَ ، اُ ،  َم«امالی » ئه ، ئو ،، َمه «نوشــت 
کــه خصوصا  در هنگام ریز بودن رســم الخط و 
در نتیجه ریزی حرکت ها. خواندن آنها را ســاده 

تر می کند
  دیگر این که تهیــه وتولیدترانه یا تصنیف هایی 
با موضوع، غار علی صــدر، یا گنج نامه ضروری 

به نظر می رسد
1-االن بــَزا:  خیلی عجله کن ۲- دال :  شــانس 
، تاس- ۳-میلیچ گنجشــک4-زینجیال:  در اینجا 

چین  پیشانی
5-سوار یی ور. ســوار در حال پیاده شدن، دولت 
مستعجل ۶-دایزه : خاله ی بزرگ ۷-لیالج: بزرگ 

قمار باز8-تون:  دودکش داغ حمام


