
 2019 مـــارس    16   1440 رجـــب   9   1397 مـــاه  اســـفند   25 شـــنبه  
ســـال شـــانزدهم  شـــماره 3437  12 صفحـــه روزنامـــه + نيازمنديهـــا  1000 تومـــان 

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

C M

يها
زار

رگ
خب

ه-
يز
پاك
ريا
-پو

دى
حم

يرم
ى ش

طف
مص

ها:
كس

ن/ع
مدا

) ه
(ره

نى
خمي

ام 
ى ام

صل
م

يها
زار

رگ
خب

ه-
يز
پاك
ريا
-پو

دى
حم

يرم
ى ش

طف
مص

ها:
كس

ن/ع
مدا

) ه
(ره

نى
خمي

ام 
ى ام

صل
م

خبر

4

ران
خبراي

2

ري
شگ

گرد

8

صاد
اقت

6

لزوم بسيج 
حداكثرى همه 
نيروها مقابل 
تهاجم حداكثرى 
دشمنان ايران

ارم را به همدان 
برگردانيد

كساني كه 
مستحق مجازات 
زندان نيستند
فرصت داده شود

قاچاق دام 
مديريت شده 
نيست

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

3
مدرسه سازي يك تجارت معنوي و سرمايه گذاري براي آخرت است

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

پ

آگهى مناقصه عمومي(نوبت دوم)

محمد حسين پور-   شهردار نهاوند

مبلغ سپرده شركتمبلغ پايه  (ريال)             عنوان پروژهرديف
  در مناقصه(ريال)

پايه مورد قبول

اصالح رفيوژ وسط بلوار شهيد قدوسى 1
شامل:اجراى سنگ جدولى بلوار،سنگ 

كف و باغچه اى و...

حداقل 5 ابنيه4/500/000/000230/000/000

شهـرداري نهـاونـد در نظر دارد درا جراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها و رعايت قوانين و مقررات مالي مربوطه پروژه 
عمراني اصالح رفيوژ وسط بلوار شهيد قدوسي را كه شامل اجراي سنگ جدولي بلوار ،سنگ كف و باغچه اي و... را طبق جدول ذيل از 
طريق آگهي مناقصه عمومي به شركت هاي پيمانكاري واجد صالحيت مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه كه در سامانه ساجار صالحيت 

آنها تاييد شده است را با شرايط ذيل واگذار نمايد:

 متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد مناقصه به اداره عمران شهرداري مهندس زريني و امور قرارداد ها مراجعه 
نمايند و يا با شماره تلفن 7-33237445-081 داخلي 105و 208 تماس حاصل فرمايند

شركتهاي متقاضي مي بايست داراي گريد حداقل 5 ابنيه باشند.
شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهاد ها مختار است.

هزينه انتشار آگهي و ديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه است 
مورخه 98/1/15تحويل  اداري  به شرح ذيل تكميل نموده و تاپايان وقت  آنهارا  تهيه نموده و  عدد پاكت  متقاضيان ميبايست سه 

دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايد
پاكت الف:متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را كه مبلغ آن 230/000/000 ريال ميباشد بصورت وجه نقد به حساب 
0104868466003 بانك ملي شعبه زاگرس شهرداري واريز نموده و فيش واريزي را داخل پاكت الف قرارداده ودرب پاكت را ممهور به 
مهر و امضا نموده و يا به جاي وجه نقد ميتوانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد سه ماه باشد 

استفاده نمايند.
پاكت ب: متقاضيان ميبايست رزومه شركت ،آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي ،اساسنامه شركت ،صالحيت شركت ،فتوكپي 
شناسنامه وكارت ملي مدير عامل و رئيس هيئت مديره و اسناد مناقصه را در داخل پاكت ب قرارداده و درب پاكت را ممهور به مهر و 

امضا نمايد.
پاكت ج:متقاضيان ميبايست فرم ارائه قيمت پيشنهادي خود را داخل پاكت ج قرارداده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضا نمايند.

 متقاضيان ميبايست هر سه پاكت الف ،ب،ج را درداخل پاكت ديگر قرارداده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضا نموده و آنرا تحويل 
دبيرخانه شهرداري نمايند.

 متقاضيان ميبايست بر روي پاكت ها مشخصات كامل ،آدرس دقيق شركت،كد پستي ،كدملي ،تلفن تماس و نامه پروژه را قيد نمايند 
و همچنين كليه پاكت هارا ممهور به مهر و امضا نمايند 

 به پيشنهاد هاي مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلي شهرداري  ميباشد.

 كليه كسورات قانوني برعهده برنده مناقصه ميباشد.
 قيمت پيشنهادي بر اساس فهرست بها ابنيه سال 97 و بدون تعديل ميباشد.

 كميسيون عالي متقاضيان مي بايست تا پايان وقت اداري پنجشنبه مورخه 98/1/15پيشنهاد خودرا تحويل دبيرخانه شهرداري نموده 
ورسيد دريافت نمايند.

 كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 98/1/17درمحل شهرداري تشكيل و پيشنهاد هاي رسيده را در صورتيكه حداقل سه 
پيشنهاد باشد بازگشايي و برنده مشخص ميگردد.

 پس از اعالم كميسيون عالي معامالت چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع 
شهرداري ضبط ميگردد و بانفر دوم قرارداد منعقد ميگردد ودرصورتيكه نفر دوم نيز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد 

سپرده وي نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد./ش
چاپ آگهي نوبت اول:97/12/16

چاپ آگهي نوبت دوم:97/12/25

تبريك و تهنيت

مدير و كاركنان آموزش و پرورش ناحيه يك همدان

حضرت حجت االسالم حبيب اله شعباني 
انتصاب شايسته حضرتعالي را به عنوان

 نماينده محترم ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان 
به محضر مردم شريف استان همدان تبريك و تهنيت عرض نموده 

و از تالش شبانه روزي 
حضرت آيت ا... غياث الدين طه محمدي 

در طول تصدي نمايندگي ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان تقدير 
و تشكر مي نماييم. سالمتي و سربلندى هر دو بزرگوار را از خداوند منان 

خواستاريم.

يادداشت روز

2

محبت؛ درس بزرگ 
آيت اهللا محمدى

 جمعه 24 اســفند ماه سالن اجتماعات 
شهداى استاندارى ميزبان رئيس دفتر مقام 
معظم رهبرى و جمعى از مسوولين و علما 
بود تا با حضور آنها  آيين تكريم و معارفه 
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 

همدان برگزار شود.
آنچه در اين مراســم پيش از هر موضوعى 
جلوه گرى مى كــرد، محبت حاضرين به 
آيت اهللا محمدى به عنوان شــخصيتى بود 
كه 15 سال از عمر شريف خود را در كنار 

مردم همدان زندگى كرده بود.

يادداشت

2

تكريم و معارفه اى در شان 
نماينده ولى فقيه در استان

  با برگزارى مراسم معارفه و اقامه اولين 
نماز جمعه همدان به امامت حجت االسالم 
شــعبانى، نماينده ولى فقيه در استان رسما 

كار خود را شروع كرد.
ديروز هم در شــوراى ادارى استان و هم 
ميعادگاه نماز جمعه شــاهد دو اتفاق مهم  
يعنى تكريم و تجليل از آيت اهللا محمدى و 
استقبال از نماينده جديد مقام معظم رهبرى 

در استان بوديم.
از يكســو به شايستگى و آنگونه كه انتظار 

مى رفت.

5

تجليل رسمي از خدمات آيت ا... طه محمدي

  نخستين نماز به امامت نخستين نماز به امامت 
حجت االسالم شعبانيحجت االسالم شعباني

 رئيس دفتر مقام معظم رهبرى:

با اقتدار مسير انقالب را 
پيش مى بريم
 حجت االسالم شعباني:

بيانيه گام دوم انقالب 
مورد توجه جوانان قرار گيرد

 آيت ا.. طه محمدي:
از لطف مردم نسبت به خودم سپاسگزارم

 حجت االسالم برقراري:
طه محمدى منشا بركت استان است

  پورمختار:
گام دوم انقالب بلندترخواهد بود

  شاهرخي:
آيت ا... طه محمدى محور وحدت و همدلى

 5 و 4
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

حركت در مسير «گام دوم انقالب» به تمدن سازى كمك 
مى كند 

 سرپرســت دبيرخانه نظارت بر كانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد همدان با بيان 
اينكه هدف بيانيه «گام دوم انقالب» كمك به تمدن ســازى و تشكيل جامعه اسالمى 
اســت گفت: به طور حتم با فعاليت هاى مسجدى مى توانيم گامى بزرگ براى تحقق 

اين بيانيه برداريم. 
حميدرضا ناهيدى در مراســم اختتاميه استانى ســيزدهمين جشنواره فرهنگى هنرى 
«مدها متان» ضمن گراميداشت بيست و ششمين سالروز تاسيس كانون هاى فرهنگى 

هنرى مساجد از كارويژه هاى اصولى و انقالبى اين كانون ها سخن به ميان آورد.
وى با بيان اينكه اين مجموعه به منظور مقابله با تهاجم فرهنگى دشمن راه اندازى شد 
افزود: با گذشت 26 سال از تأسيس كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد اين مجموعه به 

درختى تنومند تبديل شده است.

سرپرســت دبيرخانه نظــارت بر كانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد همدان با 
اشــاره به اينكه با تالش جوانان كانون مســاجد در 24 هزار مســجد كشور 
شــبكه گســترده فرهنگى تشكيل شــده اســت گفت: اين نهادها توسط خود 

مى شوند. اداره  مردم 
به گزارش  فارس ، وى از فعاليت 590 كانون فرهنگىـ  هنرى در مســاجد اســتان 
خبــر داد و با بيــان اينكه در حال حاضر 30 هزار نفر را زير پوشــش اين كانون ها 
هستند گفت: برگزارى ســرود 40 هزار نفرى به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى به صورت همزمان در سراسر كشور از جمله اقدامات كانون هاى 
فرهنگى هنرى مساجد بود كه 25 كانون فرهنگى هنرى همدان در اين برنامه شركت 

كرده بودند.
ناهيدى  در ادامه با اشاره به برگزارى سيزدهمين دوره مسابقات قرآنى مدهامتان در پنج 

بخش شهرستانى و استانى از مشاركت يك هزار و 200 نفر در آن خبر داد.

وى با گراميداشــت 22 اســفندماه ســالروز بزرگداشت شــهدا، اين دالورمردان را 
پرورش يافته تفكر مســجدى دانست و گفت: شــهدا با ايثار و از خودگذشتگى براى 

حفظ نظام اسالمى از هستى خود گذشتند.ر
سرپرســت دبيرخانه نظارت بر كانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد همدان در ادامه 
گريزى به بيانيه «گام دوم انقالب» زد و گفت: اين بيانيه ضمن اينكه به شبهات بسيارى 

پاسخ مى دهد، براى كشور تحول آفرين است.
وى با تاكيد بر اينكه هدف اين بيانيه كمك به تمدن ســازى و تشكيل جامعه اسالمى 
است بيان كرد: به طور حتم با فعاليت هاى مسجدى مى توانيم گامى بزرگ براى تحقق 

اين بيانيه برداريم.
ناهيدى با اشــاره به نقش كانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد در كاهش آسيب هاى 
اجتماعى افزود: اين مراكز توانســته اند به شكل گيرى سبك زندگى اسالمى در جامعه 

كمك كنند كه در سال آينده نيز مسير را با قدرت دنبال مى كنيم. 

 فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: 
نوه 15 ساله به همراه چهار تن از دوستانش 
اقدام به سرقت حدود 100 گرم طال و ظروف 
مسى مادر بزرگ براى برگزارى جشن تولد 

كرد.
جمشيد باقرى در گفت و گو با ايرنا يادآورى 
كرد: 18 اسفند سال جارى يك مورد سرقت 
در منطقه پرديس به مركز فوريت هاى پليسى 

اطالع رسانى شد.
وى اضافــه كرد: پس از حضور ماموران 
انجام  و  محــل  در  رســالت  كالنتــرى 
تحقيقات فنى مشــخص شــد ســارقان 
مقــدارى طــال و ظــروف مســى را به 
ســرقت بردند.فرمانده انتظامى شهرستان 
همــدان ادامــه داد: با انجــام تحقيقات 
فنى و كارشناســانه توسط دايره تجسس 
15 ساله  كالنترى رســالت، رد پاى نوه 
صاحب خانه در اين سرقت ها مشخص 

شد.
باقرى بيان كــرد: در بازجويى از مظنون، 
او به ســرقت با همكارى چهــار تن از 

دوستان اعتراف و عنوان كرد كه به همراه 
دوســتانش به منزل مــادر بزرگ رفت و 
آمد داشــته اســت.وى افزود: نوه شاكى 
متوجه طالهاى مادر بزرگ در منزل شده 
و با تعريف اين موضوع براى دوستان و 
وسوسه شدن آنها، براى سرقت نقشه اى 

كنند. مى  طراحى 
فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: پنج 
ســارق نوجوان پس از اطمينــان از حضور 
نداشتن اعضاى خانواده در منزل، وارد حياط 
شــده و قفل درب راهرو را با ســنگ فرز 

موجود در اين خانه بريدند.
باقرى ادامه داد: 2 روز پس از سرقت طال و 
تعدادى ظروف مسى از اين منزل مسكونى، 
آنها با حضور در خيابان اكباتان بخشــى از 
آن را به يــك دوره گرد فروختند.وى اضافه 
كرد: ســارقان نوجوان پول به دست آمده را 
براى خريد پيتزا، شيرينى و كيك جشن تولد 
هزينه كرده بودند كه در نهايت با همكارى نوه 
شاكى سه سارق ديگر دستگير شدند و تالش 
پليس بيراى دستگيرى يكى از آنها ادامه دارد.

محبت؛ درس بزرگ آيت اهللا محمدى
 جمعه 24 اسفند ماه ســالن اجتماعات شهداى استاندارى ميزبان 
رئيس دفتر مقام معظم رهبرى و جمعى از مســوولين و علما بود تا با 
حضور آنها  آيين تكريم و معارفه نماينده ولى فقيه در اســتان و امام 

جمعه همدان برگزار شود.
آنچه در اين مراسم پيش از هر موضوعى جلوه گرى مى كرد، محبت 
حاضرين به آيت اهللا محمدى به عنوان شــخصيتى بود كه 15 سال از 
عمر شريف خود را در كنار مردم همدان زندگى كرده بود و با غم آنها 

گريسته و با شادى آنها خوشحال شده بود.
مردم دارى آيت اهللا محمدى نكته اى اســت كــه همگان بر آن باور 
دارند، مردم دارى خاصى كه كوچك و بزرگ، شــهرى و روســتايى، 
باال نشــين و پايين نشــين  و فقير و غنى در آن فرقى با هم ندارند و 
همــه از محبت آيت اهللا در اين مدت بهره منــد بوده و باز هم  بهره 

مند خواهند شد.
در اين مراســم امام جمعه مالير كه به نمايندگى از ائمه جمعه استان 
سخن گفت، بحثى را شروع كرد كه پيش از اين مردم همدان بارها از 
آيت اهللا محمدى شــنيده بودند و پايه اين سخن و بحث هم حديثى 
است كه دين را همان محبت مى داند و تنها خلقت خداوند در جهان 

را محبت معرفى مى كند.
شايد همين بحث باعث شد تا آيت اهللا محمدى در آخرين سخنرانى 
خود در شــوراى ادارى باز هم ســراغ مفهوم محبت و جايگاه آن در 

شرع و عرفان برود و برخورد محبت آميز با مردم را خواستار شود.
اين ســخنان يك توصيه خشك و خالى نبود بلكه اين درخواستها از 
سوى كســى مطرح مى شد كه در عمر خود  تا به اينجا به آنها عمل 
كرده و هر كجا بوده رابطه پرمهر و محبتى بين او با مردم شكل گرفته 

است.
فضاى اســتان در هفته گذشــته و عالقه و محبتى كه مردم با شنيدن 
خبــر كناره گيرى آيت اهللا محمدى از امامت جمعه شــهر همدان به 
ايشان ابراز كردند و جلســه ديروز همه نشان از اين داشت كه پيوند 
عاطفى عجيبى بر اســاس محبت بين مردم اســتان همدان و آيت اهللا 
محمدى برقرار است و اين عالم فرزانه توانسته نمونه اى اعال از پيوند 
روحانيت اصيل و بى پيرايه و مردمى با مردم استان را ايجاد و در اين 

فضا فعاليتهاى علمى و دينى را با كمك مردم پيش ببرد.
با اين اوصاف ســخنان آيت اهللا محمدى را مى توان درس و بيان رمز 
موفقيت براى مديران، ائمه جمعه و همه كســانى دانست كه با مردم 
ســروكار دارند و مى خواهند مردم خدمت آنها را مانند خدمات آيت 

اهللا محمدى به ياد سپرده و به نيكى از آنها  ياد كنند.
البته شــرط اين محبت دوطرفه ، بى توجهى به تخريبها، آزار و اذيتها 
و دريغ نكردن محبت براى همه كســانى اســت كه در اين مسير غير 
اخالقى قدم بر مــى دارند،چنانكه آيت اهللا محمدى دريغ نكرد و در 
پايان ســخنان خود نيز از زبان مير سيدعلى همدانى براى آنها دعاى 

محبت آميز داشت: 
هركه مارا ياد كرد ايزد مر او را ياد باد

هر كه مارا خوار كرد از عمر برخوردار باد 
هر كه اندر راه ما خارى فكند از دشمنى

هر گلى از باغ وصلش بشكفد بى خار باد
در دو عالم نيست مارا باكسى گرد و غبار 
هر كه مارا رنجه دارد، راحتش بسيار باد

1- نخســتين اطلس جامع فرهنگى ،اجتماعى كشور دراستان همدان 
تدوين مى شود.

گفته مى شــود نخستين شهركشــوركه داراى اين اطلس خواهدبود 
شيرين سواست. 

گويا برنامه مطالعاتى اين اطلس آغازشــده ودرســال آينده به نتيجه 
خواهد رسيد. 

گفتنى است با تدوين اين اطلس ضمن ثبت اطالعات ورعايت اصول 
شهرسازى، رديف اعتبارى ويژه براى منطقه تخصيص مى يابد.

2- ردپاى يكى از مسئوالن اسبق استان درپرونده اختالس كشف شده 
مطرح شده است.

گفته مى شــود درپرونده 14 هزارميلياردى جديد، نام فرزند يكى از 
مسئوالن اسبق ارشد استان نيز ديده مى شود.

گويا اين فرد با3 فرد ديگرمتهمان اصلى پرونده هستند.
3- بازارخريد وفروش مواد محترقه و اتش بازي ازرونق افتاده است. 
گفته مي شــود با افزايش قيمت انواع ترقه و مواد اتش زا چهارشنبه 

سوري امسال آرام خواهدبود. 
پيش بيني مي شــود اخرين چهارشنبه ســال طبق سنت هاي گذشته 
برگزارشــود.گويا پيشنهاد برگزاري جشــن عمومي دراماكن خاص 

توسط شهرداريها داده شده است.

رئيس كميسيون برنامه ، بودجه و مالى شورا:
تأكيد بر تعامل و تعاون مديريت شهرى 

با دستگاه تعليم و تربيت
 رئيس كميســيون برنامه ، بودجه و مالى شوراى شهر همدان با 
تأكيد بر اينكه تعامل و تعاون مديريت شــهرى با دستگاه تعليم و 
تربيت از اهميت بااليى برخوردار است، گفت: مديريت شهرى بايد 
در اين زمينه گام هايى اساسى بردارد و شهردارى به عنوان نخستين 
دستگاه خدمت رسان در اين راستا بايد بيش از گذشته پيش برود و 

به عنوان شهر الگو مطرح شود.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اســالمى شــهر همدان، اكبر 
كاوسى اميد در كميســيون برنامه ، بودجه و مالى شورا با محوريت 
بررســى و رفــع دغدغه هــاى مراكــز آموزشــى و غيرانتفاعى 
آموزش وپرورش در حوزه مديريت شــهرى، اظهار كرد: در مراكز 
آموزشــى هدف بلندمدت در حوزه مديريت شــهرى وجود دارد 
كه در هر مدرســه، يك شهردار داشته باشيم تا شايد شهردار آينده 
همدان (حدود 10 تا 15 سال آينده) از بين اين افراد، انتخاب شود، 
زيرا اعتقاد بر اين اســت، شــخصى كه مدرسه را مديريت مى كند 

مى تواند شهر را هم مديريت كند.
كاوسى اميد يادآور شد: آموزش و پرورش اولويت اصلى كشورهاى 
توســعه يافته در مديريت كالن و مباحث امور شــهرى محسوب 
ميشود.به گفته وى، مديريت شهرى و آموزش و پرورش هم راستاى 
يكديگر داراى چندين اهداف مشترك هستند؛ اما آموزش شهروندى 

يكى از اهداف اصلى و مشترك اين دو مجموعه در جامعه است.
رئيس كميسيون برنامه ، بودجه و مالى شوراى شهر همدان ادامه داد: 
چالش اصلى مديريت شهرى، آموزش شهروندان است و رسالت 
آموزش و پرورش نيز تعليم و تربيت جامعه در راســتاى ســبك 

زندگى ايرانى اسالمى است.
رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر 
همــدان در ادامه با بيان اينكه حمايت خــود را مجموعه اثرگذار 
آموزش و پرورش اعالم ميكنم، گفت: بر اســاس قانون اساسى هر 
ايرانى حق آموزش رايــگان را دارد كه آموزش و پرورش در اين 

موضوع ميبايست نقش خود را پررنگ تر ارائه كند.
حسين قراباغي يادآور شد: دريافت بهاى خدمات از آموزشگاه هاى 
غيرانتفاعى صرفاً نقش بازدارنده دارد؛ زيرا جانمايى هاى مناســب 

صورت نگرفته است.

«مينى ُورد» براى جشن هاى مالير 
مهيا مى شود

 شــهردار مالير مجموعه تفريحى و توريســتى «مينى ورد» يا 
جهان كوچك اين شــهر را يكى از ظرفيت هاى مهم گردشگرى 
استان همدان و غرب كشور دانست و گفت: تمام تالش ما بر اين 
اســت تا بتوانيم اين مجموعه را براى برپايى جشن هاى مختلف 

آماده كنيم.
حسين بابايى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر از 
138 اثر تاريخى ايران و جهان كه قرار بود در مجموعه مينى ورد 

قرار گيرد، بيش از 10 اثر شاخص نصب شده است.
وى برج پيزا، پل ورسك، تخت جمشــيد، آكروپليس و آرامگاه 
حافظ و خيام را از جمله آثار نصب شــده در اين مجموعه عنوان 
و بيــان كرد: در حال حاضر برج ايفــل، محوطه تاج محل و باغ 

مشاهير نيز در حال اتمام است.
به گزارش ايرنا شــهردار مالير با بيــان اينكه تاكنون بيش از 
30 درصــد از اهداف ما در مجموعه مينى ورد محقق شــده 
اســت ادامه داد: مينى ورد امروز يك مطالبه محلى نيســت، 
بلكه يك طرح گردشــگرى فرا محلى اســت و به عنوان يك 
طرح اســتانى منحصر به فرد، مقرر شــد ســازمان برنامه و 
بودجــه پيگيرى هاى الزم را براى اختصــاص اعتبار به اين 

دهد. انجام  طرح 

تكريم و معارفه اى در شان 
نماينده ولى فقيه در استان

  با برگزارى مراســم معارفه و اقامه اوليــن نماز جمعه همدان به 
امامت حجت االســالم شعبانى، نماينده ولى فقيه در استان رسما كار 

خود را شروع كرد.
ديروز هم در شــوراى ادارى استان و هم ميعادگاه نماز جمعه شاهد 
دو اتفاق مهم  يعنى تكريم و تجليل از آيت اهللا محمدى و استقبال از 

نماينده جديد مقام معظم رهبرى در استان بوديم.
از يكسو به شايستگى و آنگونه كه انتظار مى رفت از نماينده سابق ولى 
فقيه در اســتان تجليل شد كمااينكه آيت اهللا محمدى به جهت تالش 
ها و خدمات ارزشــمندى كه در 15 سال گذشته داشت، شايسته اين 
تجليل و تكريم بود. نكته حائز اهميت در مورد امام جمعه سابق تداوم 
حضور و نقش آفرينى ايشان در استان به عنوان نماينده مردم در مجلس 
خبرگان رهبرى، رياست بنياد بوعلى و به ويژه نقشى كه در حوزه علميه 
و هدايت علمى و معنوى داشته و دارند، براى هميشه است تا سايه اين 
عالم بزرگ همچنان مستدام بماند و مردم از وجود ايشان بهره مند شوند. 
از ســوى ديگر استقبال پرشــور از نماينده ولى فقيه در استان و امام 
جمعه همدان نشان دهنده اهميت و جايگاه نمايندگى ولى فقيه است 

كه امروز حجت االسالم شعبانى آن را عهده دار شده اند.
 اين دو اتفاق بار ديگر واليت مدارى، حس قدرشناسى، ايمان و بزرگ 
منشى مردم شريف استان را نشــان داد. مردمى كه همواره در صحنه 

هاى انقالب حضور داشته و نقش خود را به خوبى ايفا نموده اند.
بدون ترديد اين حضور و نقش آفرينى، مســئوليت بزرگان و دســت 

اندركاران امور را مضاعف مى كند.
بر اين اســاس انتظار مى رود برنامه هاى توســعه اســتان با جديت 
بيشترى دنبال شود و همه نيروهاى فعال و تاثيرگذار استان با انسجام 

و يكپارچگى حول محور نماينده ولى فقيه در استان حركت كنند.
 نــگاه و توجه خاص مقام معظم رهبرى به همدان كه در حكم معظم 
له به حجت االسالم شعبانى نيز به نوعى تبلور يافته است، نيز  بيانگر  

جايگاه مهم اين خطه عالم پرور است .
اين مهم ايجاب مى كند كه تحرك و پويايى در اســتان بيش از پيش 

باشد و روند توسعه و پيشرفت استان شتاب بيشترى به خود گيرد.
به هر حال  معرفــى امام جمعه جديد همدان مى تواند دوره تازه اى  
از تالش ها و فعاليت ها براى رشــد و توسعه استان در ابعاد مختلف 
باشد و با محوريت نماينده ولى فقيه به عنوان محور وحدت در استان 
شاهد اتفاقات خوب و حركت هاى رو به جلو در سطح استان باشيم.

 بحث كاهش جمعيت كيفري زندان ها 
راه هاي متعددي دارد كه يكي از اين راه ها 
اســتفاده از مجازات هاي جايگزين حبس 
مي باشد البته راه هاي ديگري در اين زمينه 
نيز وجود دارد كه اگر به آنها توجه داشته 
باشــيم ممكن است در كوتاه مدت به يك 

نتيجه مطلوبي دست پيدا كنيم.
رئيس كل دادگستري استان همدان با بيان 
ايــن مطلب در همايــش كاهش جمعيت 
كيفــري زندان ها گفــت: فرهنگ حقوقي 
و قضايــي آحاد جامعه و همچنين فرهنگ 
ارزش هاي اســالمي و حاكم شدن آنها در 

جامعه بسيار كم رنگ شده است.
توكل حيدري افزود: فرهنگ چيزي نيست 
كه به زودي اثر خود را بگذارد و به نتيجه 
برسد سال ها بايد در اين زمينه كار شود تا 

به يك نتيجه مطلوبي دست يافت.
وي بيان كرد: دشــمنان در بخش فرهنگ 
و تخريب فرهنگ جامعه اسالمي كارهاي 
مهمي انجام داده انــد و تالش مي كنند كه 
زمينه تخريب فرهنگ جامعه اســالمي را 

فراهم كنند.
حيدري گفت: به غيــر از كارهايي كه در 
زمينه فرهنگي براي كاهش جمعيت كيفري 
زندان ها صــورت مي گيرد قانون گذار بايد 
در گرايش استفاده از مجازات هاي حبس  

در تقنين تجديد نظر كند.
وي افــزود: از جملــه ايرادهايــي كه از 
قضات گرفته مي شــود اين اســت كه اگر 
مجازات هاي زندان نامطلوب اســت چرا 
مجازات  موضوعي  هــر  براي  قانون گذار 

حبس مقرر مي  كند.
رئيس كل دادگستري استان بيان كرد: بايد 
اين ديــدگاه و بينــش در قانون گزاري ها 
بــه وجود آيد كه وضعيــت زندان به چه 
شكل است نمايندگان مجلس معتقدند كه 
مشــكالت زندان و زنداني به درســتي به 
ما منتقل نمي شــود و از ديــدگاه بنده اين 

صحبت ها تا حدودي درست مي باشد.
حيدري گفت: اين امتيــاز به قضات داده 
شده اســت كه هر جا شــرايط در كشور 
حاكم باشــد در جامعه قضــات مي توانند 
مجازات مجرم را بــه جزاى نقدي تبديل 

كنند.
وي افزود: هوشمندي قضات در استفاده از 
ضروري  امري  حبس  جايگزيني  مجازات 
است نبايد از تمام احكام چشم پوشي كرد 
و بايد فرصتي داده شــود به كســاني كه 

مستحق مجازات زندان نيستند.
حيــدري بيان كرد: مجــازات حبس براي 
كساني كه اولين بار جرم مرتكب شده اند 
مجازات حكم متناسب نمي باشد همچنين 
مجازات زندان براي اقشــار شــاخص و 
فرهيخته جامعه هم امري متناسب نيست.

مجازات هاي  از  اســتفاده  بــا  افزود:  وي 
جايگزين حبس بهتر مي توانيم نســبت به 

كاهش جمعيت كيفري زندان اقدام كنيم.
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مشمول عف شدند
در ادامه مدير كل زندان هاي استان گفت: 
هيــچ كس از بدو تولد مجرم زاده نشــده 
است بسياري از فرايندها در طول زندگي 
انســان ها اتفاق مي افتــد از قبيل فرهنگ 
معيشــت خانواده كه سبب مي شود انسان 

وارد زندان شود.
افزود:  پرويــن  پژمــان 
زنــدان يــك ماهيــت 
بــراي اجتماع اســت و 
تمامي ورودي هاي ما به 
زندان از جامعه است و 
خروجي ها نيز به جامعه 

برمي گردد.
وي بيان كرد: اگر همت 
آمار  مي توانيــم  كنيــم 
دهيم  كاهش  را  زندانيان 
هر چقدر حجم زندانيان 
كارهاي  يابــد  كاهــش 
صورت  بهتر  اصالحاتي 
حجم  متأسفانه  مي گيرد 
زندان  فيزيكــي  فضاي 
بــا تعــداد زندانيان در 
همدان همخواني ندارد.

پروين ادامه داد: قبل از عف عمومي بيش 
از 1700 نفر كف خواب در زندان وجود 
داشــت كه اين عامل در كارهاي تربيتي و 

اصالحي تأثيرگذار مي  گذارد.
 از هر 100 هزار نفر حدود 400

نفر زندانــي در زندان همدان وجود 
دارد

مدير كل زندان هاي اســتان در خصوص 
وضعيت كيفري استان افزود: اگر جمعيت 
اســتان را يك ميليــون و هفتصد و پنجاه 

هزار نفر در نظر بگيريم به اين معنا اســت 
كه از هر 100 هزار نفــر حدود 400 نفر 

زنداني در زندان همدان وجود دارد.
پروين گفت: از لحاظ جنسيت 97 درصد 
زندانيــان را مردان و 3 درصد آنها را زنان 
تشــكيل مي دهند كــه اين نشــان دهنده 

عفيف بودن زنان است.
وي بيــان كرد: از لحاظ ســن بيشــترين 
فراواني در ســن 25 تا 41 سال قرار دارد 
كه حدود 53 درصــد از محكوميت ما در 
زنــدان در ســن كار و 

نوجوان هستند.
مديــر كل زندان هــاي 
لحاظ  از  افزود:  اســتان 
گفت  بايد  تحصيــالت 
زندانيان ما  95 درصــد 
ديپلم  تحصيالت  داراي 
و زير ديپلم هستند و 5

درصد داراي تحصيالت 
مي باشند. آكادميك 

پرويــن در خصــوص 
اســتان  در  برتر  جرايم 
گفــت: 36 درصــد از 
جرايم مربــوط به مواد 
درصــد   26 مخــدر، 
درصــد   7 ســرقت 
محكوميت هــاي مالي و 
عليه  جرايــم  درصد   3

اموال و مالكيت مي باشد.
وي افزود: در اســتان همدان 54 درصد از 
زندانيان مشمول عف شدند كه قابل تقدير 
مي باشــد و در اين فرآينــد حدود هزار و 
نهصد و چهــل و دو نفــر از زندان آزاد 
شــدند و يبش از 1300 نفر مشمول تقليل 

مجازات شده اند.
پرويــن گفت: اقامت زندانيان بر اســاس 
شــاخص ورودي 15 درصد زندانيان يك 
روز در زنــدان بودند 24 درصد، يك الي 

دو روز و 44 درصــد تــا ده روز و 64
درصد كمتر از 31 روز را در زندان شاهد 

بوديم.
وي در خصــوص وضعيت قضايي افزود: 
كــه حــدود 20 درصد زندانيــان مربوط 
بــه افراد متهــم و 80 درصــد مربوط به 

مي باشد. محكومين 
مديــر كل زندان هــا اســتان گفــت: در 
خصوص مقايســه ورودي هاي زندان در 
ســال هاي 96 و 97 حــدود 11 درصد با 
كاهــش ورود زندان در ســال 97 مواجه 

بوديم.
پروين ادامه داد: بيشترين فراواني و محله 

جرم خيز مربوط به حصار امام مي باشد.
وي در پايان گفت: از آن جا كه رســوب 
آمار ارتباط تنگاتنگــي با مديران زندانيان 
دارد ما مي توانيــم با در نظر گرفتن برنامه 
خاص 61 درصد از افــرادي كه 31 روز 
كمتر در زندان هســتند كمتر وارد زندان 

شوند.
اســتان  در  خيز  جرم  محله   54

همدان وجود دارد
در ادامــه معاون اجتماعي و پيشــگيري 
از وقــوع جــرم دادگســتري كل گفت: 
54 محله جــرم خيز در اســتان همدان 
وجــود دارد كــه از ايــن 54 محله 18
محلــه، بــا محوريت مســجد شــوراي 
است  شــده  تشــكيل  محالت  اجتماعي 
كه معتادان محل را شناســايي و آنها را 
درمان مي كنند.ســعيد گلستاني افزود: در 
اســتان همدان از مجازات هاي جايگزين 
حبس كمتر اســتفاده مي شود زندان هاي 
ما داراي ظرفيت  2500 نفر مي باشــد در 
حالــي حدود 7000 نفــر در آن زنداني 

وجود دارد.
وي بيــان كرد: ما مي توانيم با اســتفاده از 
مجازات جايگزيــن حبس االم حاصل از 
زنداني شــدن را كم كنيم و با اســتفاده از 
انجمن هــاي محلــي در راســتاي كاهش 
زندانيان قــدم برداريم. گلســتاني گفت: 
آســيب هايي كه زندانيان بــه خاطر قرار 
گرفتــن در آن مي بيننــد از جمله افزايش 
بزهكاري و از دســت دادن شــغل خود 

است.
وي در خصــوص اقدامات پس از آزادي 
محكومين گفت: با تشــكيل تشــكل هاي 
مردمــي و NGOهــای مردمي  مى توان 
از وضعيتى كه زندانيان  در آن قرار دارند 

خارج شوند.
فرزندان  تأثيرپذيري  داد:  ادامه  گلســتاني 
از زنداني شدن والدين تأثيرات نامطلوبي 
دارد  كه مى توان بــه وضعيت نامطلوب 
تحصيلــي، بزهكار شــدن، ناســازگاري، 

اشاره كرد.

رئيس كل دادگسترى استان:

كساني كه مستحق مجازات زندان نيستند
فرصت داده شود

جرايــم  از  36درصــد 
مخدر،  مــواد  به  مربوط 
26درصد سرقت 7درصد

و  مالي  محكوميت هــاي 
۳درصد جرايم عليه اموال 

و مالكيت مي باشد

 انفجار گاز ال پى جى و سوختگى 2 تن 
منجر به زندانى شــدن مالك 24 ساله مركز 

عرضه سوخت شد.
مديرعامل ستاد ديه استان همدان با بيان اينكه 
فردى اقدام به اجاره قاليشويى از شهروندى 
و تبديل آن به مكان عرضه ســوخت ال پى 
جى كرد ادامه داد: اين مستاجر مكان عرضه 
ســوخت ال پى جى را به فرد ديگرى اجاره 
داده تــا وى در اين محل فعاليت و كســب 
درآمد كند. يــدا... روحانى افــزود: در روز 
حادثــه 2 تن از دوســتان در مغــازه عرضه 
سوخت حضور يافتند كه پس از مدتى مالك 
براى انجام كارى محل را ترك كرده و مغازه 
را به دوســتان سپرد. روحانى منش منش در 
گفت و گو با ايرنــا ادامه داد: فردى براى پر 
كردن گاز به اين محــل مراجعه مى كند كه 
جوانان بدون مهــارت اقدام به اين كار كرده 
كه در اين هنگام كپسول منفجر شده و 2 تن 

دچار سوختگى شدند.
وى بيــان كرد: پس از شــكايت مصدومان 
حادثــه از مالك مغازه، پرونده در دســتگاه 
قضايى تشكيل شده و مددجو به پرداخت ديه 

محكوم مى شود.
مديرعامل ستاد ديه همدان اظهار داشت: طبق 

حكم قاضى فردى كه اقدام به اجاره قاليشويى 
و تبديل آن به مركز عرضه گاز كرده بود 10 
درصد، نفر دوم به علت فعاليت بدون مجوز 
و اجــاره دادن مغازه به شــخص ديگر 30 
درصد، نفر سوم به علت نداشتن مهارت الزم 
براى فعاليت در اين حرفه و سپردن مغازه به 
دوستان 40 درصد و 2 مصدوم حادثه هر يك 

10 درصد مقصر شناخته شدند.
روحانى منش بيان كرد: با شكايت محكومان 
، مجدد پرونده در دادگاه بدوى بررســى شد 
كه قاضــى راى دادگاه بدوى را تاييد كرده و 

راى نهايى شد.
وى اضافه كرد: مالك 24 ساله مغازه عرضه 
ســوخت ال.پى.جى در منــزل محقر پدرى 
ساكن بوده و متاهل و داراى يك فرزند است.
مديرعامل ستاد ديه همدان بيان كرد: ميزان ديه 
پيش بينى شده 425 ميليون ريال بود كه 225 
ميليون ريال آن توسط شاكيان پرونده بخشيده 
شد با اين وجود مددجو توان پرداخت مابقى 

ديه را نداشت.
روحانى منش افزود: پس از قرار گرفتن اين 
پرونده در دست ستاد ديه همدان، موضوع با 
دقت بررسى و براى دريافت كمك و آزادى 

زندانى به تهران ارسال شد.

انفجار گاز، جوان همدانى را راهى زندان كردسرقت 100 گرم طال براى جشن تولد
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97 در صد جمعيت شهرستان بهار باسوادند
 مديــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بهــار گفــت: يكــي از سياســت هــاي عمــده در 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان بهــار، توجــه بــه مســائل پرورشــي و تربيتــي مي باشــد و 

در ايــن راســتا امســال بيــش از دههــا برنامــه در ســطح مــدارس اجرايــي شــده اســت.
ــه كــرد:13  ــرورش شهرســتان بهــار اضاف يوســف ســعيدي در شــوراي آمــوزش و پ
ــار اســت و 7  ــوروزي در به ــان ن ــي از ميهمان ــاده پذيراي ــا 77 كالس آم آموزشــگاه ب

مركــز اســكان اضطــراري پيــش بينــي شــده اســت.
وي گفــت: 97 در صــد جمعيــت شهرســتان بهــار باســوادند و بــراي 3 درصــد باقــي 

مانــده نيــز تدابيــر الزم انديشــيده شــده اســت.
وي گفــت: در ســالجاري 37 نفــر بازمانــده از تحصيــل در شهرســتان بهــار شناســايي 
شــده كــه 20 نفــر از آنــان جــذب و 17 نفــر بازمانــده از تحصيــل بــه دليــل ازدواج هاي 

زود هنــگام بازمانــده از تحصيــل هســتند.
ــرد و  ــاره ك ــاز اش ــي خيرس ــاي آموزش ــه فضاه ــه ب ــعيدي در ادام ــف س يوس
ــه  ــري ب ــي خي ــع فضــاي آموزش ــر مرب ــزار مت ــته 5 ه ــال گذش ــت: در 3 س گف
شهرســتان بهــار اضافــه شــده كــه 4ميليــارد تومــان خيريــن هزينــه كــرده انــد.

ــه  ــگاه خيري ــي آموزش ــات اجراي ــه عملي ــورت گرفت ــاي ص ــي ه ــا رايزن ــه ب ك
ــون  ــارد و 500 ميلي ــك ميلي ــر ي ــغ ب ــاري بال ــا اعتب ــز ب ــالمي ني ــت االس حج

تومــان آغــاز شــده اســت و همچنيــن ســاختمان اداري مديريــت نيــز از محــل 
ــده اســت. ــاز ش ــن آغ ــع خيري مجم

فرمانــدار بهــار گفــت: سياســت اصلــي دولــت تدبيــر و اميــد كيفيت بخشــي آموزشــي 
اســت كــه همــه بايــد دســت بــه دســت هــم دهيــم تــا ايــن مهــم در شهرســتان تحقــق 
يابــدو كســب رتبــه هــاي برتــر در زمينــه هــاي گوناگــون نشــان از بــاال رفتــن كيفيــت 

ــي است. آموزش
احســان قنبــري خاطــر نشــان كرد:معلمــان افــرادي بــا وجــدان كاري بــاال در ســطح 
ــوزان  ــش آم ــي دان ــد و پيشــرفت علم ــتاي رش ــوزانه در راس ــتند و دلس ــه هس جامع

تــالش مــي كننــد.

خبـر

اجراى طرح تاكسى توريست 
در نهاوند آغاز شد

 رئيس ميراث فرهنگى نهاوند از آغاز اجراى طرح تاكسى توريست 
در آستانه نوروز 98 در نهاوند خبر داد.

طرح تاكسى توريست و تاكسى كتاب پيش از ظهر پنجشنبه با حضور 
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى و شهردار و 

اعضاى شوراى اسالمى شهر نهاوند كليد خورد.
محســن جانجــان بابيان اينكه هــدف از اجراى ايــن طرح معرفى 
اماكن گردشــگرى با ارائه راهنمايى از طــرف رانندگان حمل ونقل 
شهرى و نقشه گردشــگرى شهرستان است، گفت: در اين راستا طى 
هماهنگى هاى صورت گرفته با شهردارى و شوراى شهر نهاوند در ايام 
نوروز تعدادى از ناوگان حمل ونقل شهرى نهاوند با بيلبورد مشخص 
در ســطح شهر آماده ارائه خدمات به گردشگران و مسافران نوروزى 

هستند.
به گزارش مهر، شهردار نهاوند نيز در اين خصوص گفت: با توجه به 
بهره مندى نهاوند از اماكن گردشگرى، تاريخى و فرهنگى و ضرورت 
شناساندن بيش ازپيش اين دارايى ها به مردم؛ امروز و در آستانه سال نو 

طرح تاكسى توريست و تاكسى كتاب در نهاوند اجرا شد.
محمدحســين پورعنوان كــرد: اين طرح باهدف شناســاندن مناطق 
تفريحى و گردشــگرى و افزايش سرانه مطالعه به همت اداره ميراث 
فرهنگى و ســازمان حمل ونقل عمومى شهرستان نهاوند اجرايى شده 

است.

600 ميليون ريال جهيزيه به نوعروسان 
نهاوندى اهدا شد

 رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند گفت: سرويس كامل جهيزيه 
به ارزش 600 ميليون ريال توســط خيرين ازدواج اين شهرســتان به 

نوعروسان اهدا شد.
مهرداد ســعدى نژاد در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: اين ميزان 
جهيزيه به 12 نوعروس شهرستان نهاوند اهدا شده و سومين مرحله از 
تامين جهيزيه توسط مجمع خيرين ازدواج شهرستان نهاوند در سال 
جارى اســت.وى خاطرنشان كرد: از ابتداى امسال تاكنون بيش از 70 
زوج توســط كمك هاى نقدى و غيرنقــدى خيران نهاوندى جهيزيه 
دريافت كرده اند.ســعدى نژاد از افراد خير و نيكوكار خواست براى 
مساعدت به نوعروسان نيازمند با اهداى كمك هاى نقدى و غير نقدى 

خود مجمع خيرين ازدواج شهرستان نهاوند را يارى كنند.
مجمع خيرين ازدواج شهرســتان نهاوند رتبه نخست كشورى را در 

امور خيريه در اختيار دارد.

آگهى تجـديد  مزايده اجـاره  

اداره كل بهزيستى استان همدان

  بهزيستى استان همدان  در نظر دارد بهره بردارى  ( اجاره) فروشگاه طبقه  همكف بهزيستى ( ژيك فعلى ) را از طريق مزايده عمومى 
مزايده  شماره  با  و    www.setadiran.ir دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  از  گيرى  بهره  با   ، مزايده   اسناد  در  مندرج  جزئيات  با  و 

5097000103000003  به صورت الكترونيكى واگذار نمايد 
زمان انتشار در سايت ساعت 14 روز شنبه 1397/12/25 مهلت دريافت اسناد مزايده ساعت 14 روز چهار شنبه  1398/1/7

تاريخ بازديد : از 1397/12/25 لغايت 1398/1/7  آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : ساعت 14 روزپنج شنبه 1398/1/22
زمان بازگشايى : ساعت 10 روز شنبه1398/1/24زمان اعالم به برنده : 1398/1/25

قيمت پايه  مبلغ 2/040/000/000 ريال  ساليانه  مبلغ تضمين  شركت در مزايده 102/000/000 ميليون ريال  ضمانت نامه معتبر بانكى داراى 
اعتبار  سه ماهه و يا واريز نقدى  به حساب شماره 2173455628006  به نام تمركز وجوه سپرده 

 اعتبار آگهى 90 روز مى باشد .
■ ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است :

1-برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات  الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرايند مزايده شامل دريافت اسناد مزايده  
پرداخت تضمين شركت در مزايده ( وديعه) ، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان 

پذير مى باشد . 
2-كليه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزايده ، قابل مشاهده ، بررسى و انتخاب 

مى باشد 
3- عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى ( توكن ) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند :

4-مركز پشتيبانى و راهبردى سامانه : 021-41934 
5-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سايت سامانه( www.setadiran.ir )  بخش " ثبت نام / پرو فايل مزايده گر" موجود است 

(م الف 4204)

 كبودراهنگ - اكرم حميدي - خبرنگار 
همدان پيام: مدرسه سازي يكي از كارهاي 
خير اســت كه مردان و زنان شــيردل به 

پيشواز اين جهاد مقدس رفته اند.
به راســتي چگونه مي تــوان قدردان اين 
خيران بــود خيراني كه با ســاخت يك 
مدرســه در جايي كه كودكانشــان آرزو 
دارند درس بخوانند و باسواد شوند، آنها 
مي آيند و با تمام اخالص خود دســتان 
گرم اين كودكان را مي فشــارند و آنها را 
همانند فرزندان خود به آغوش مي كشند 
و با بوســه پــر مهر خود بــر گونه هاي 
بچه هــاي مظلــوم احســاس همدردي 

مي كنند.
افراد بي شماري هستند كه با دستان خالي 
منشــأ خدمات ازنده اي بــراي خلق خدا 
شــده اند و خيران مدرسه نيز از اين قاعده 
مستثني نيستند و نام نيكشان در صفحات 

تاريخ گنجانده شده است.
خوشــبختانه امروز شــاهد آن هستيم كه 
خيران مدرسه ســاز با كارهاي ارزشــمند 
خــود خدمت بزرگــي بــراي جامعه ما 
كرده اند و با انفاق اموال خود شور و نشاط 
و شــادي را براي دانش آموزان به ارمغان 

آورده اند.
بنابرايــن حركت هاي خودجــوش تمام 
خيريــن مجموعــه اي از هم انديشــي و 

همفكري آنان اســت كه براي پيشــرفت 
جامعه تالش مي كنند و آنان با شركت در 
مي توانند  مدرسه ساز  خيرين  همايش هاي 
زبان گويا براي بازتاب اين انديشــه هاي 

بلند باشند.
حميد ترابي فرزند مختارعلي متولد 1358
داراي ســه فرزند در كار ســاخت و ساز 
مشــغول به فعاليت اســت و به تازگي به 

جمع خيرين مدرسه ساز پيوسته است.
وي بــا حضــور در بيســت و يكميــن 
شهرستان  مدرسه ســاز  خيرين  جشنواره 
كبودراهنگ تعهد ســاخت يك مدرسه 9

كالســه  با زيربناي 700 متر در دو هزار 
متر زمين با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و 
500 ميليون تومان را داده است و با ياري 
خداوند متعال ساخت اين پروژه به زودي 
در روستاي داق داق آباد از توابع شهرستان 

كبودراهنگ ساخته مي شود.
حميد ترابي در گفت وگــو با همدان پيام 
مي گويد: كار خير مدرسه سازي به عنوان 
يك تجارت معنوي و سرمايه گذاري براي 
آخرت اســت كه براي هميشه جاويدان 
و مانــدگار خواهــد ماند و ايــن افتخار 
بزرگي اســت كه نصيب بنده شده است 

اميدوارم كه ســاخت اولين مدرســه در 
روســتاي داق داق آباد انگيزه اي باشــد تا 
بتوانيم خدمت بيشــتري به مناطق محروم 

داشته باشيم.
وي عنوان كرد: كمك به ساخت مدارس 
تنها كمك به علم آموزي نيســت بلكه در 
واقع كمك به ساخت جامعه است بنابراين 
دانش آموزان ما بايد آينده اي روشن داشته 
باشــند و خيريــن مي توانند با ســاخت 
مدارس خوب انگيزه بهتر درس خواندن 

را در دانش آموزان تقويت كنند.
اين خيــر نيك نام افزود: اگر در كشــور 

پيشرفته علم خوب و صنعت و اقتصادي 
قوي وجــود دارد و توانســته اند راه هاي 
توسعه و پيشــرفت را به خوبي طي كنند 
از مدارس شروع كرده اند چرا كه مدارس 
مهمترين مكاني هســتند كه مي توانيم در 
آن اصول انســاني را به فرزندان بياموزيم 
بنابراين در چنين موقعيتي مدرسه مي تواند 
در همه لحظه هاي زندگي افراد تأثيرگذار 

باشد.
ترابــي در ادامه از تمام افــرادي كه توان 
مالــي دارند و مي تواننــد در اين كار خير 
سهيم باشند خواست كه دست در دست 

هــم دهند و بــا كار خير مدرسه ســازي 
دانش آمــوزان مناطق محــروم را حمايت 
كنند تا آنهــا بتوانند پله هاى ترقي را طي 

كنند و آينده سازان ايران اسالمي باشند.
در  كــرد:  خاطرنشــان  همچنيــن  وي 
كنــار كار خيــر مدرسه ســازى يكي از 
اهداف ســاخت كلينيك يا درمانگاه در 
شهرستان كبودراهنگ با اولويت روستاي 
داق داق آباد است كه براي حمايت بيشتر 
مردمان اين ديار ســاخته مي شود تا آنها 
بتوانند به راحتي از خدمات بهداشــتي، 

درماني استفاده كنند.

مدرسه سازي تجارت 
معنوي و سرمايه گذاري 
براي آخرت است

گرانى دالر 
سفال را 
نجات داد

 رئيس انجمن ســفال و ســراميك 
شهر اللجين، گرانى دالر را عامل رونق 

توليدات داخلى دانست. 
محمد ســليمى، بيان كرد: در دو سال 
اخيــر، به علــت افزايش نــرخ دالر، 
واردات محصوالت سفالى و سراميكى 
بســيار كاهش داشته و موجب افزايش 

ميزان توليدات داخلى شده است. 
وى در خصوص وضعيت سال جارى، 
محصوالت  واردات  امسال  كرد:  اظهار 
به صفر رسيده و نســبت به سال هاى 
گذشــته آمار قابل توجهى از توليدات 

داشته ايم. 
وى در گفتگو با ايســنا، در خصوص 

صادرات خاك اللجين، تصريح كرد: تا 
كنون صادرات خاك نداشــته ايم اما در 
هر ســال مقدار 20 تن گل رس براى 
كشور هاى اروپايى و آمريكايى صادر 

مى كنيم. 
وى ادامه داد: چندين ســال پيش براى 
كوره هــاى آجرپزى از خــاك اللجين 
استفاده مى شــد كه اكنون از جايگزين 

براى اين امر استفاده ميكنند. 
محمــدى با بيــان اينكه كار ســفال و 
سراميك دو مشــكل اساسى دارد، ذكر 
كــرد: اصلىترين مشــكل اين حرفه، 
شناســنامه  بدون  محصــوالت  عرضه  
اســت، هنگامى كه يك اثــر تاريخى 
بدون توضيح كاربرد، تاريخ ســاخت، 
نام سازنده و نوع مواد استفاده شده، به 
فروش مى رسد موجبات سوءاستفاده و 

كالهبردارى را فراهم مى كند. 
وى افــزود: تمــام اجناس ســفالى و 
سراميكى با مواد يكسان در مغازه هاى 

مختلف بــا مبالغ متفــاوت به فروش 
مى رســد كه علت اين امر شناســنامه 

دارنبودن اجناس است. 
وى با اشــاره به اينكه روش توليد آثار 
بــه صورت ســنتى و نبود اســتفاده از 
روش هــاى دانش بنيان اســت، اعالم 
كرد: اين موضوع باعث بي رونقي بازار 
صنايع دســتى اللجين شــده است، به 
خصوص كه ما شهر جهانى هستيم بهره 
نبردن از روش هاى پيشرفته براى توليد 

آثار، ظاهر خوبى براى شهر ندارد. 
محمدى در خصوص تأثير رويداد2018
در معرفى اين شهر اظهار كرد: اين اتفاق 
تغيير چشمگيرى در اللجين ايجاد نكرد 
و در جهت معرفى اين شهرجهانى بسيار 

كوتاهى شده است. 
وى با اشاره به نبود همكارى و هميارى 
مسئوالن، گفت: ما براى معرفى اللجين 
و رونق بازار خواستار تبليغات گسترده 
هســتيم كه هيچ يك از مديران استانى 

از اين پيشــنهاد اســتقبال نمى كنند در 
صورتــى كه انجــام اين امــر، باعث 

تحوالت چشمگيرى خواهد شد. 
وى اظهار كرد: متأســفانه هيچ آمارى 
كارگاه ها  و  توليدكننــدگان  تعــداد  از 
در دســت نداريم زيرا نظارت مستقيم 
و همه جانبه در ايــن خصوص انجام 

نمى شود. 
محمدى در خصــوص برنامه هاى اين 
شهرستان براى عيد نوروز، اضافه كرد: 
تاكنون بخشــنامه و دستورى براى اين 
ايام صادر نشــده اســت اما اميدواريم 
كه در تصميم گيرى هاى خود رشــد و 
پيشرفت اللجين مورد نظر قرار بگيرد. 
رئيــس انجمــن ســفال و ســراميك 
شهرستان اللجين، يادآور شد: پروژه اى 
با همكارى جهاد دانشــگاهى در حال 
انجام است كه محصوالت با كيفيت و 
با استفاده روش هاى دانش بنيان توليد 

و عرضه مى كند. 
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خبـر

مقام معظم رهبرى تاكيدكردند
لزوم بسيج حداكثرى همه نيروها مقابل 

تهاجم حداكثرى دشمنان ايران
 در مقابــل تهاجم حداكثرى 
دشمنان بايد به بسيج حداكثرى 
امكانات و توانايى ها و نيروهاى 
خــود اقدام كنيم تا در پرتو باور 
عميق مردم و مســئوالن به ذكر 
الهى و توكل به خدا، پروردگار 
وعده هاى صادق خود را درباره 

ملت بزرگ ايران محقق سازد.
رهبر معظم انقالب اسالمى صبح 
پنج شــنبه در ديــدار نمايندگان 
منتخــب ملت در مجلس خبرگان رهبرى، با تأكيد بر ضرورت ايجاد 
يك گفتمــان و فهم عميق عمومى درباره نــوع و چگونگى مواجهه 
كشــور و افراد مؤثر با چالشها و حوادث به تبيين يازده دوگانه مطرح 
در اين زمينه پرداختند و خاطرنشــان كردند: گاهى اوقات برخورد ما 
در مواجهه با حوادث و رويدادها فعال و چاره جويانه است و برخى 
مواقــع نيز برخورد ما انفعالــى و مبتنى بر گاليه صرف و بى تحركى 

است.
بــه گزارش ايرنا ، آيت ا... خامنه ايى تأكيد كردند: در مواجهه عكس 
العملى، حركت ما تابعى از حركت دشــمن اســت امــا در مواجهه 
ابتكارى، ابتكار عمل را به دســت مى گيريم و از ناحيه اى كه دشمن 

تصور نمى كند، به او ضربه مى زنيم.
ايشــان فرمودند: يك دوگانه ديگر مواجهه از روى ترس و مواجهه با 

دليرى و شجاعت است.
رهبر معظم انقالب خاطرنشــان كردند: يك نمونه براى اين دوگانه، 
موضوع نحوه مقابله با دشــمنى امريكا است كه مى توان تهديدها و 
فرصتها را با هم ديد و يا اينكه فقط تهديدها و يا فقط فرصتها را ديد 

كه هريك از اين دو نوع برخورد، قطعاً پيامدها و آثارى دارد.
حضرت آيت ا... خامنه اى فرمودند: يك نمونه ديگر، مســائل منطقه 
است؛ اگر ما از موقعيت و جايگاه خود را در منطقه و از اين واقعيت 
كه دشمن در منطقه از ما حساب مى برد، مطلع نباشيم، يك جور عمل 
خواهيم كرد اما اگر نســبت به اين واقعيات آگاهى داشته باشيم، جور 

ديگرى عمل خواهد شد.
ايشان افزودند: تجربيات ما از نحوه عملكرد امريكايى ها و اروپايى ها 
بســيار زياد اســت اما تجربه اخير مربوط به برجــام و تعهداتى كه 
امريكايى هــا بايد انجام مى دادند اما زيــر آن زدند، در برابر ديدگان 
ما اســت و بايد در برخورد با امريكا و جبهه مقابل، از اين تجربيات 

استفاده شود.
حضــرت آيت ا...  فرمودند:قرآن مى گويــد در مواجهه با پيروزى ها 
دچار غرور نشويد و با تسبيح و استغفار، آن پيروزى را مربوط به خدا 

بدانيد و نه مربوط به خودتان.
ايشان افزودند: امام بزرگوار در مواجهه با پيروزى ها، آن را نتيجه لطف 
و عنايت خداوند متعال مى دانســتند همانگونه كه گفتند خرمشهر را 

خدا آزاد كرد.
رهبر معظم انقالب فرمودند:نظام اسالمى توقع نداشت كه سلطه گران 
جهانى در مقابل حركت ملت ايران ســاكت بمانند البته ما بايد كارى 
كنيم كه دشــمنان حتى به فكر تحريم و اقدام نظامى و ديگر اقدامات 
نيفتند اما اگر هم افتادند بايد كارى كنيم كه سركوب و دچار شكست 
شوند. حضرت آيت ا... خامنه اى با وجود تأكيد فراوان بر مرزبندى با 
دشمن، يك نكته حاشيه اى اما ظريف را هم توصيه كردند و آن اينكه 
نبايد بخاطر تعصب بجا عليه دشمن، مخالفان نظر خود را به همراهى 

با دشمنان منتسب كرد.
ايشان خاطرنشان كردند: دشمن يعنى امريكا و صهيونيستها امروز همه 
امكانــات و توانايى هاى خود را بر ضد ملت ايران بســيج كرده اند و 
غربى ها و اروپايى ها نيز به نوعى در حاشــيه آنها با ايران دشمنى مى 

كنند.

اهميت استراتژيك 
روابط فرهنگى ايران و عراق  

وحيد عابدينى »
 در كنار روابط مستحكم سياســى و روابط رو به توسعه اقتصادى 
دو كشور ايران و عراق آنچه امروز بيش از گذشته اهميت دارد، روابط 
فرهنگى دو همســايه است، اين روابط به خصوص با توجه به اشتراك 

هويت شيعى از قدمت و عمق بسيار زيادى برخوردار است
ســفر رئيس جمهورى كشورمان به عراق يكى از مهمترين اتقافات در 
سياست خارجى دولت دوازدهم محسوب مى شود. ايران و عراق بيش 
از هر زمان ديگرى امروز به يكديگر نياز دارند؛ با پايان كار داعش، عراق 
خسته از جنگ داخلى امروز بيش از گذشته به همسايه قدرتمند خود 
نياز دارد تا ضمن تثبيت امنيت داخلى به بازســازى و ترميم زخم هاى 
باقى مانده از جنگ بپردازد؛ ايران نيز تحت فشــار شديد تحريم هاى 
آمريكا به همسايه غربى خود مى نگرد و اميدوار است روابط خوب دو 

همسايه فرصت تنفس اقتصادى ايران را فراهم كند.
در كنار روابط مســتحكم سياســى و روابط رو به توسعه اقتصادى دو 
كشور آنچه امروز بيش از گذشته اهميت دارد روابط فرهنگى دو همسايه 
است. دو سرزمين ايران و عراق از نظر تاريخى و فرهنگى در هم تنيدگى 
هاى فراوانى دارند و عاليق و ساليق فرهنگى مردم دو كشور از نزديكى 
بسيارى برخوردار است. تسلط حكومت بعث بر عراق و جنگ تحميلى 
البته وقفه اى براين روابط انداخت اما با فروپاشى حكومت صدام،  دوباره 
دو ملت ايران و عراق روابط نزديك و صميمانه خود را از سر گرفته اند.

اين روابط به خصوص با توجه به اشــتراك هويت شيعى از قدمت و 
عمق بســيار زيادى برخوردار است. اماكن متبركه ائمه شيعه در عراق 
همواره زيارتگاه ايرانيان بوده است و نجف و قم چونان دو برادر، كانون 
انديشه اسالمى و مرجعيت شيعه در طول تاريخ بوده اند. اما آنچه ممكن 
اســت به اشتباه صورت گيرد اين اســت كه اين روابط به روابط صرفا 

مذهبى يا شيعى فروكاسته شود.
تقليل روابط فرهنگى ايران و عراق به روابط شيعى اشتباه استراتژيكى 
است كه مى تواند عواقب سياسى و امنيتى به دنبال داشته باشد. شكى 
نيست كه راهپيمايى بزرگ اربعين و حضور پررنگ ايرانيان در مراسم 
سوگوارى ائمه اطهار نشانه اى بسيار پررنگ از نزديكى و همدلى مردم 
عاشق اهل بيت در دو سوى مرز است و در سالهاى گذشته به درستى 
و به داليل هويتى و سياسى بر حضور پررنگ ايرانيان از هر قشرى در 

مراسم اربعين تاكيد شده است.
خبرى در رسانه ها منتشر شد كه برهم صالح رئيس جمهورى عراق در 
ديدار با هيأت رسانه اى ايران ضمن ستايش از هنر ايرانى از عالقه شديد 
خود به موسيقى سنتى ايران به خصوص استاد شجريان سخن گفته بود. 
بيان اين نكته از سوى رئيس جمهورى عراق تذكرى است به صاحبان 
امر در روابط دو كشور كه از غناى فرهنگى كشور غفلت نشود و روابط 

فرهنگى دو كشور به صرف تبادل زائران فرهنگى تقليل داده نشود.
آيا در اين ســفر دولت دوازدهم به توسعه روابط علمى، فرهنگى و 
هنرى دو كشــور توجه دارد؟  آيا دانشگاه هاى دو كشور براى تبادل 
استاد و دانشــجو به صورت دوره هاى كوتاه مدت اقدام مى كنند؟  
آيا دوره هاى آموزش فارســى در عراق و آموزش مكالمه عربى در 
ايران توســط مراكز مرتبط به صورت گسترده صورت مى گيرد؟  در 
سال چند كنسرت، تئاتر، شب شعر، رونمايى از كتاب و نمايش فيلم 
ايرانى در عراق صورت مى گيرد و بر عكس؟  دولت دوازدهم تا چه 
اندازه اين موضوع را در دستور كار خود قرار دارد؟  چرا جاى وزير 
ارشاد و علوم و يا فعاالن فرهنگى و هنرى و علمى در هيأت همراه 

رئيس جمهورى خالى است؟
اهميت اين موضوع از اينجاســت كه دشمنان ايران تالش مى كنند كه 
رابطه ايران و عراق را در راستاى فرقه گرايى در سياست خارجى ايران 
ترسيم كنند. در حالى كه در عمل اينگونه نيست و ايران روابط سياسى 
خوبى با گروههاى غير شــيعى عراقى به خصوص كردها برقرار كرده 
است و از همه گروههاى سياسى در اين كشور براى ثبات و امنيت اين 
كشور حمايت مى كند. اما متاســفانه به نظر مى رسد در سطح روابط 
فرهنگى به داليل مختلف ما از همه ظرفيت هاى دو كشور استفاده نكرده 

ايم و اين روابط بيشتر به روابط شيعى محدود مانده است.
اگر ايران نتواند روابط فرهنگى غيرشيعى با عراق برقرار كند بخشى از 
جامعــه عراق را ناديده گرفته اســت و در درازمدت اين مى تواند آثار 
سياســى،  اقتصادى و امنيتى به دنبال داشــته باشد. اگر بخش هاى غير 
شــيعى و حتى غيرمذهبى جامعه عراق احساس كند از روابط بين دو 
كشــور كنار گذاشته شده است ممكن است اين بخش را در درازمدت 

وادار به واكنش كند و اين خطرى مهم براى روابط دو كشور است.
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آمريكايى ها با اتهام هاى ساختگى به دنبال
 ايجاد تنش درغرب آسيا هستند

 مقــام هاى آمريكايى با طرح ادعاها و اتهام هاى ســاختگى و غيرواقعى به 
دنبال حفظ شــرايط فعلى غرب آسيا به صورت محيطى تنش زا با بحران هاى 

متعدد و پيچيده و در ظاهر غيرقابل حل هستند.
به گزارش ايرنا ، ســخنگوى وزارت امــور خارجه گفت: روابط ايران و عراق 
كامال با اراده رهبران دو كشــور و براساس خواست ملت هاى ايران و عراق و 

بر پايه احترام، اعتماد و منافع متقابل شكل گرفته است .
بهرام قاســمى افزود: برخى از مقامات آمريكايى تحت تأثير البى صهيونيسم، 
تمام هم و غم خود را بر ضديت و فضاســازى عليه ايران گذاشــته اند و مى 
كوشــند با طرح ادعاها و اتهامات ساختگى  شرايط را به طور غيرواقعى حفظ 

كنند.

حضور احزاب در رقابت هاى انتخاباتى
 امر مباركى است

 بر اســاس قانون جديد وقتى كســى پاى صنــدوق راى مى رود عالوه بر 
اشــخاص مى تواند نام فهرست ها و ليست هاى احزاب را هم بنويسد و اين 

اتفاق بسيار مباركى براى بها دادن به نقش احزاب است.
به گزارش ايرنا، دبيركل حزب مردم ساالرى در مجمع عمومى خانه احزاب 
گفت: آنچه در دســتور كار مجلس قرار دارد، طرح اســتانى شدن انتخابات 

است.
مصطفى كواكبيان افزود: در اين طرح براى نخســتين بار پس از 40 سال اتفاق 
تازه اى افتاده اســت، وقتى كسى پاى صندوق راى مى رود عالوه بر اشخاص 
مى توانيد نام فهرست ها و ليست هاى احزاب را هم بنويسد و اين اتفاق بسيار 

مباركى است براى بها دادن به نقش احزاب.

ايران به قدرت بزرگ غرب آسيا تبديل شده است
 هشت سال دفاع مقدس باعث شد ايران به دژى مستحكم و قدرتى بزرگ 

در غرب آسيا تبديل شود.
مشــاور عالى نظامى رهبر معظم انقالب گفت: امروز به واســطه شــهامت و 
شجاعت ملت ايران، رهبرى خردمندانه رهبر معظم انقالب و قدرت نيروهاى 

مسلح هيچ قدرتى از پس ايران برنمى آيد.
بــه گزارش ايرنا، يحيى رحيم صفوى افزود: به حرمت خون هزاران شــهيد و 
ايثارجانبازان و آزادگان اين ســرزمين امــروز به عنوان يك قدرت الهى تبديل 
شــده و عظمت، عزت و اقتدار ملت ايران از شهيدان و رهبرى خردمندانه امام 

راحل و جانشين ايشان است.
وى گفت: مهمترين پيام شــهدا به ملت اين اســت كه مردم اميدوار و اطمينان 

داشته باشند كه پيروزى از آن ماست.

طرح روز

اينفوگرافيك: ايرنا

هر استان به يك هسته 
مقاومت در حوزه اقتصاد 
تبديل شود
 تالش همه مديران و مسئوالن براي حل مشكالت مردم و 
رشد و توسعه جامعه است و هر استان به يك هسته مقاومت 

در حوزه اقتصاد تبديل شود.
وزير كشــور گفت: در ســال 98 تالش مى شود با واگذارى 
اختيار بيشــتر به اســتان ها و توجه بــه ظرفيت هاى مناطق 
مختلف، برنامه هاى اقتصاد مقاومتى را با قدرت بيشــترى به 

پيش ببريم.

به گزارش ايرنــا، عبدالرضا رحمانى فضلى اظهار داشــت: 
حدود 36 هزار دهيار در كشــور مشغول فعاليت هستند كه 
مسئوليت مهم پيوند ميان مديريت محلى با مديريت منطقه اى 

و ملى را برعهده دارند.
وى بيان داشت: امسال آمريكا با خروج از برجام برنامه هاى 
مختلفى براى اعمال تحريم ها و ضربه زدن به نظام جمهورى 
اسالمى ايران داشــت اما به لطف خداوند و همراهى مردم، 
تاكنون توانسته ايم مديريت مطلوبى در كشور نسبت به اين 

موضوع ها داشته باشيم.
رحمانى فضلى تاكيد كرد: با ادامه اين روند سال 98 نيز سالى 
سراسر موفقيت و استقامت براى ملت ايران خواهد بود و اين 

سال را به شكست ديگرى براى آمريكا تبديل خواهيم كرد.

سكان اقتدار در دريا در 
گام دوم انقالب، به جوانان 
سپرده مى شود

 در عرصه هاى مختلف، كار تمدن ســازى آغاز شــده و 
تكليف بزرگ ما ، احياء تمدن دريايى ايران اســت و امروز 
در آغاز راهى هستيم كه نيروى دريايى مكلف است كه مظهر 

اقتدار در منطقه باشد.
فرمانده نيــروى دريايى ارتــش جمهورى اســالمى ايران 
گفت:ايمان، شــجاعت و دانش ســه ويژگــى مهم كاركنان 
ناجاست كه در كنار حفظ روحيه و اميد، بايد از آن برخوردار 

باشند.
به گزارش ايرنا ، حسين خانزادى اظهار كرد: جوانانى كه گام 

دوم انقالب بايد به دست آنان محقق شود؛ توجه داشته باشند 
كه قرار گرفتن در منطقه خاورميانه ، ظرفيت هاى بزرگى را 
از نظر گذرگاهى و محور بودن در كره زمين و به عنوان نقطه 

اتصال سه قاره بزرگ جهان براى ايران مهيا كرده است.
وى تاكيد كرد: درياى خزر در شــمال ايران فرصت بزرگى 
براى افزايش تعامل و دوستى و همكارى با كشورهاى منطقه 
اســت و اتصال اين دريا به جنوب از طريق كريدور شمال - 
جنوب ، ظرفيت هاى عظيمى در جهت انتقال و جابجايى كاال 

با بهايى كمتر فراهم ساخته است.
خانزادى افزود: نگاه به گذشــته، چهار دهه افتخار و غرور را 
نمايش مــى دهد و كارى كه فرزندان انقالب در دوران دفاع 
مقدس و دهه اول انقالب انجام دادند، باعث شــد تا دست 
دشــمنان براى هميشه از ايران اسالمى كوتاه شود و با اقتدار 
اجازه نداديم يك وجب از خاك ايران به دست دشمن بيفتد.

 رئيس دفتر مقام معظم رهبرى با بيان اينكه 
با اقتدار مسير انقالب اسالمى را پيش مى بريم 
گفت: مدعيان حقوق بشر كه خود در كشتار 
مردم بيگناه دست دارند ما را نصيحت مى كنند 

كه خنده دار است.
حجت االســالم محمــد محمدى گلپايگانى 
در ســخنان پيش از خطبه هــاى نماز جمعه 
همدان در حسينيه امام خمينى(ره) اظهار كرد: 
حجت االسالم شــعبانى كه جوانى شايسته و 
انقالبى هستند با حكم مقام معظم رهبرى به 
عنوان نماينده ولى فقيه در استان همدان معرفى 

شدند.
وى بــا قدردانــى از زحمــات آيــت اهللا 
طه محمدى، ايشــان را شــخصيتى فاضل، 
اديب، دانشمند برشــمرد و گفت: ان شاءا... 
جايگزين او جاى خالى  آيت ا... طه محمدى 

را پر خواهد كرد.
وى با بيان اينكه با اقتدار مسير انقالب اسالمى 
را پيــش مى بريم گفت: صدور بيانيه گام دوم 
انقالب با بهره گيرى از ظرفيت نيروهاى جوان 

انقالبى در همين راستاست.
وى با بيان اينكه تريبون دارها بايد واقعيت ها 
را به مردم بگويند افزود: امام خمينى(ره) حق 
حيات بر گردن ما دارد چراكه ما را آزاد كرد و 
امروز ايران اسالمى بهترين نقطه براى زندگى 

مسلمانان است.
رئيس دفتــر مقام معظم رهبــرى در بخش 
ديگرى از ســخنانش با اشاره به اينكه همدان 
داراى حوزه هاى علميه قوى است خاطرنشان 
كرد: بايد مثل گذشته افراد شايسته  بيشترى را از 

اين شهر تربيت كنيم.
وى با بيان اينكه يك هزا ر و 200 روســتا در 
اســتان همدان وجود دارد گفت: تنها مى توان 
200 روحانى به روســتاها فرســتاد كه با اين 
اوصاف يك هزار روستا بدون روحانى مى ماند، 
بايد حوزه هاى علميه اين موارد را پوشــش 

دهند.
گلپايگانى در پايان سخنان خود حكم نماينده 
ولى فقيه در همدان را براى نمازگزاران قرائت 
كرد و سالم مقام معظم رهبرى را به آنها ابالغ 

كرد.

بيانيه گام دوم انقالب مورد 
توجه جوانان قرار گيرد

بيانيه «گام دوم انقالب» بايد به صورت جدى 
مــورد توجه جوانان قرار گيــرد و نخبگان و 
دانشگاهيان برنامه عملياتى اجراى آن را تدوين 

كنند.
حجت االسالم و المسلمين «حبيب  ا... شعبانى 
 موثقى» در آئين عبادى و سياسى نماز جمعه 
همدان افزود: نخبگان و دانشگاهيان بايد به اين 
بيانيه ورود كنند و برنامه عملياتى براي اجراى 
آن را فراهم كنند چراكه امروز پرچم انقالب به 

دست ما رسيده است.
خطيب جمعه همــدان تاكيد كرد: واجبات 

نمــاز جمعه از نخســتين خطبه هاى پيامبر 
اعظم(ص) بود كه پس از هجرت به مدينه 

قرائت كردند.
وى با بيان اينكه يكــى از توصيه هاى پيامبر 
اســالم (ص) در خطبه هاى نمــاز دعوت به 
تقوا بود اظهار داشت: تريبون نماز جمعه محل 

تجلى توحيد و فرياد نبوت است.
امام جمعه همدان با اشــاره به اينكه قرأن به 

معيشت مردم توجه ويژه دارد ادامه داد: براى 
رهايى از جنگ اقتصادى بايد تالش بيشترى 
كرد و اگر گرفتارى هايى در اقتصاد پيش آمد 

نبايد از معنويت غافل شد.
حجت االسالم شعبانى تصريح كرد: سياست 
ورزى جايگاه نماز جمعه براساس عقالنيت و 
عدالت است و امروز در جنگ حق عليه باطل، 

ما در جبهه حق ايستاده  ايم.

امــام جمعه همدان با بيان اينكه مردم همدان، 
نيروهاى انقالبى، جوانان و دانشگاهيان با تمام 
توان اين مسير را ادامه خواهند داد خاطرنشان 
كرد: مــردم واليتمدار همدان مســير حق را 
با اميدوارى، شــجاعت، شناخت فرصت ها 
و تهديدها، بصيرت و دشمن شناســى دنبال 

مى كنند.
وى با اشــاره به اينكه جايگاه نماز جمعه از 
همان ابتدا با تقدس شروع شده و فراجناحى 
اســت تصريح كرد: بايد تقدس جايگاه نماز 

جمعه حفظ شود.
حجت االسالم شــعبانى تاكيد كرد: مردم با 
وجود مشكالت پاى اين نظام ايستاده  اند و 
اين انقالب توسط همين مردم حفظ مى شود 
تا پرچم اسالم را به دست صاحب اصلى اش 

برسانند.
امام جمعه همدان اضافه كرد: سه محور اسالم، 
نظام و مردم بايد در نماز جمعه حفظ شــود 
و باالترين تعامل را با مســئوالن براى رسيدن 
به اهداف اسالمى و شــتاب دادن به حركت 
اسالمى و انقالبى و رسيدگى مشكالت مردم 

خواهيم داشت تا به اهداف خود برسيم.

رئيس دفتر مقام معظم رهبرى

با اقتدار مسير انقالب را پيش مى بريم

متن انتصاب نماينده جديد ولى فقيه و امام جمعه شهر همدان 
جناب حجت االسالم 

آقاى حبيب اهللا شعبانى موثقى دامت افاضاته

 اكنون با پايان يافتن مســئوليت جناب حجت االســالم آقاى حاج شــيخ محمد 
طه محمدى دامت توفيقاته و با تشــكر فراوان از فعاليت هاى علمى و اجتماعى ايشان 
در دوران آن مســئوليت خطير، جنابعالى را به امامت جمعه  همدان و نمايندگى خود 

در آن استان منصوب مى كنم.
همدان در شمار پيشروان حركت انقالبى و مفتخر به تقديم چهره هاى برجسته جهاد 
و شــهادت و نيز شخصيتهاى عاليقدر علم و عرفان است. انتظار مى رود با همه  توان 

در خدمت حركت دينى و انقالبى آن خطه تالش نمائيد.
با علماى دينى و فرزانگان دانشــگاهى و فعاالن عرصه هاى اجتماعى همكارى و از 

جوانان مؤمن و انقالبى پشتيبانى كنيد.
سلوك مردمى با همه  قشرها به ويژه جوانان و تكريم خانواده هاى شهيدان و ايثارگران 
را ممشــاى هميشگى خود قرار دهيد و از فضل و تقوا و بصيرت كه بحمدا... از آن 

برخورداريد محتواى خطبه هاى جمعه را غنا ببخشيد.
توفيق جنابعالى را از خداوند متعال مسالت مى كنم.

والسالم عليكم و رحمت ا...
«سيد على خامنه اى»

 نماينــده ولى فقيــه و امام جمعه 
جديد همدان روزگذشــته پس از اداي 
احترام به مقام شــهدا در آستان مقدس 
امامزاده عبدا... با اســتقبال گرم مردم و 

مسئوالن اين استان مواجه شد.
موثقى  شعبانى  حبيب ا...  حجت االسالم 
با همراهى استاندار، فرماندار، نمايندگان 
مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى 
اسالمى، نماينده مردم بهار و كبودراهنگ 
در مجلــس، معاون سياســى شــوراى 
سياست گذارى ائمه جمعه كشور و مردم 
واليتمدار و انقالبى همدان با حضور در 
آستان مقدس امامزاده عبدا...، به اين مكان 
مقدس و مردم دارالمومنين اداى احترام 
كرد و ســپس در نماز جمعه اين شــهر 

حضور يافت.
اين مراســم اســتقبال از ميدان امامزاده 
عبدا... تا حســينيه امام خمينى(ره) اين 
شهر برگزار شد و مردم شعارهاى "صل 
على محمد ياور رهبر آمد"، "دسته گل 
محمدى به شــهر خود خوش آمدى" و 
"ولى امر مسلمين تشــكر تشكر"، سر 

مى دادند.
شوراى هماهنگى احزاب و تشكل هاى 
اصالح طلب استان همدان نيز با صدور 
پيامى با تقدير از زحمات آيت ا... «غياث 
الدين طه محمدى» براى حجت االسالم 
«حبيب ا... شــعبانى موثقى» امام جمعه 

جديد اين شهر أرزوى موفقيت كرد.

استقبال مردمي از 
نماينده ولي فقيه 

در استان



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

شنبه  25 ا سفندماه 1397  شماره 3437 

5
جامعهجامعه

 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

تعيين ماليات پزشكان عادالنه و محترمانه باشد
 رئيس كل سازمان نظام پزشكى از بررسى مساله مالياتى پزشكان براى سال آينده، 
در كميته اى مشترك خبر داد.به گزارش ايلنا، محمدرضا ظفرقندى، با  تاكيد بر نادرست 
بودن آمارهاى مطرح شده درباره ماليات پزشكان، گفت: در اين جلسه هم اعالم كردم 
كه هيچ يك از اين آمارها صحت ندارد و واقعى نيست و مطالب طرح شده با عدد و 
رقم هاى سازمان نظام پزشكى، بسيار مغاير است؛ به طورى كه در آمار مركز پژوهش ها 
هر كسى كه شماره نظام پزشكى گرفته بود را براى بحث ماليات طرف مخاطب قرار 
داده بودند.ظفرقندى ادامه داد: بايد توجه كرد كه پزشكانى كه جواز فعاليت در حوزه 
پزشكى عمومى را دريافت كرده اند، 46 درصد ميزان پزشكان عمومى است كه شماره 

نظام پزشكى گرفته اند. 

ساالنه 7 درصد درآمد ناخالص ملى صرف تصادفات 
رانندگى مى شود

 ســاالنه هفت درصد درآمد ناخالص ملى صــرف هزينه هاى تصادفات رانندگى 
مى شود كه در صورت حل مشــكالت زير ساختى، اين آمار ساالنه 10 تا 15 درصد 
كاهش مى يابد.رئيس پليس راهور ناجا گفت: كاهش آمار تصادفات جاده اى تالش و 
كوشش تمامى دستگاه هاى دخيل در امر ترافيك و حمل و نقل را مى طلبد و بايد در 
اين زمينه بيش از گذشته تالش كرد.به گزارش ايرنا، سيد كمال هاديانفر اظهار داشت: 
پليس راهور ناجا با هدف گذارى مشترك به منظور هم افزايى و همسو كردن ظرفيت 
سازمان هاى مربوط همه ســاله اقدام به اجراى طرح هاى مشترك تابستانى، زمستانى، 

اربعين حسينى و نوروزى در امر ترافيك مى كند.

الگوى شهريه مدارس غيردولتى براى سال جديد 
تغيير مى كند

 الگوى شهريه مدارس غيردولتى تغيير كرده است و در هر استان كارگروه مشخصى 
براى اين منظور تعيين شده اســت.به گزارش مهر، رئيس مدارس و مراكز غيردولتى 
گفت: الگوى شهريه را متناسب با الگويى كه سال هاى گذشته داشته ايم آسيب شناسى 

كرديم و مواردى كه بايد اصالح مى شد اصالح شدند.
مجتبى زينى وند تأكيد كرد: بايد متناســب با احكام با متخلفان رفتار شود و آنها بايد 

شهريه اضافى كه گرفته اند را بازگردانند.
وى اظهار داشت: سال آينده اســتان ها بايد فعاليت بيشتر و نظارت كافى بر عملكرد 

مدارس از حيث دريافت شهريه متناسب با قانون را داشته باشند.

جام جم: كاسبي هزار پايي؟!!
 با همون دو پا هم مى شه كاسبى كرد!!

جوان: سينما رفتن هم مثل گوشت خريدن الكچري شد
 از اولشم همين بود!! 

رسالت: سفر در سبد خانوار مي ماند؟؟
 البته سفر به دور ميدان!!

شروع: خانه تكاني 10 هزار ميلياردي
 مگه داريم مگه مى شه؟!!
اصالحات: بمب حاشيه نشيني

 بدون شرح!! 
آفتاب: پاستيل با پودر استخوان خوك 

 سال خوك كه مى شه همين مى شه!!
عصر ايرانيان: دولت روحاني پير و سير است 

 شناسنامه و شكمش دست شماست؟!!
همدان: تاكسي نخريد؟
 چى بخريم خوبه!!

جام جم: بهترين و بدترين تصميم اقتصادي 98 چيست؟
 گرانى و نگرانى!!

صنعت: 30 نهاد مشكل وانت آبي ها را حل كنند
 يه نهاد از پس وانت آبى بر نيامد!!

ابرار: آقاي رئيس جمهور كجاي كارزار جنگي اقتصادي ايستادي؟
 مطمئنم خط مقدم نبوده!!

خراسان: ارد خواري شروع شد
 نوبت اينم رسيد!!

صنعت: فقر همه گير شد
 همه ميريم تحت پوشش!! 

تجارت: برق ايران كشورهاي همسايه را روشن مي كند 
 يادتون نره چراغى كه خانه فرض است مسجد حرام است!!

هگمتانه: دستگاه هاي صوتي مساجد سرقت مي شود
 فقط مانده بود همين سرقت بره!! 

محموله هفت ميلياردى تلفن همراه 
در همدان توقيف شد

 فرمانده انتظامى اســتان همدان گفت: 401 دســتگاه تلفن همراه 
قاچاق به ارزش هفت ميليارد ريال از يك خودروى كشنده در همدان 

كشف شد.
به گزارش پايگاه خبرى پليس، بخشــعلى كامرانــى صالح بيان كرد: 
كارآگاهان مبارزه با قاچاق كاال در حين كنترل خودروهاى عبورى در 
ايست و بازرسى شهيد زارعى به يك دستگاه خودرو كشنده مشكوك 

شده و آن را توقيف كردند.
وى افــزود: در بررســى هاى فنى ماموران پليس از خودرو كشــنده 
توقيف شــده، 401 دستگاه انواع گوشى تلفن همراه به ارزش تقريبى 

هفت ميليارد ريال كشف شد.
كامرانى صالح اضافه كرد: خودرو ياد شــده به پاركينيك منتقل و يك 

متهم نيز براى رسيدگى به همراه پرونده تحويل مرجع قضايى شد.
 كشف 60 راس دام قاچاق در همدان

فرمانده انتظامى شهرســتان همدان گفت: ســاعت ســه صبح امروز 
ماموران يگان امداد در حين گشــت زنى در بلوار امام خمينى (ره) به 

يك دستگاه كاميون بنز مشكوك شدند.
جمشيد باقرى افزود: ماموران در بازرسى از اين وسيله نقليه 60 راس 
گوسفند قاچاق را كشف كردند و راننده مدعى بود كه اين محموله را 

از مياندواب به مقصد بروجرد بارگيرى كرده است.
وى اضافه كرد: ماموران در بررسى هاى مقدماتى متوجه شدند كه اين 
تعداد دام فاقد مجوز است بنابراين عالوه بر بازداشت راننده و مالك، 

دامها را توقيف و به مقر انتظامى منتقل كردند.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: مالك احشام قاچاق به منظور 
فرار از چنگال قانون به ماموران پيشــنهاد 14 ميليون ريال رشــوه داد 
كه ماموران با رد رشــوه، مراتب پيشنهاد رشوه را نيز ضميمه پرونده 
متهمان كردند. باقرى بيان كرد: ارزش دام هاى كشف شده برابر اظهار 
كارشناســان 12 ميليارد ريال اســت كه پس از هماهنگى به مراجع 

قضايى تحويل داده شد.
كشف كاالى قاچاق در همدان

فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: ماموران يگان امداد موفق به 
كشف بيش از 130 جفت كفش قاچاق از يك سوارى پژو شدند.

جمشيد باقرى افزود: روز گذشته ماموران يگان امداد در حين گشت 
زنى در خيابان شــريعتى به تردد يك دستگاه سوارى پژو 405 شيشه 

دودى مشكوك شده و براى بررسى آن را متوقف كردند.
وى اضافه كرد: ماموران در بازرســى از اين خودرو 137 جفت كفش 
ورزشى خارجى فاقد مجوز با مارك هاى مختلف كشف كردند و به 
همراه متهم توقيف و براى ســير مراحل ادارى تحويل مراجع قضايى 

شد.

 نماينده ولى فقيه و امام جمعه همدان صبح جمعه 
در آئينى با حضور رئيس دفتر رهبر معظم انقالب، 
اســتاندار همدان، رئيس شوراى سياستگزارى ائمه 
جمعه كشــور و جمعى از مســئوالن مورد  تكريم 

قرار گرفت. 
در اين آئيــن پس از تكريم از خدمات 15 ســاله 
آيت ا... محمدى امام جمعه ســابق همدان، حجت 
االســالم والمسلمين حبيب ا... شــعبانى به عنوان 

نماينده جديد معرفى شد.
شــعباني در ابتدا با ورود به همدان در مزار شــهدا 
حضور يافت و پس از اداى احترام به مقام شــامخ 
شهداى 8 سال دفاع مقدس، در جمع شوراى ادارى 

استان حاضر شد.
در اين جلســه رئيــس دفتر رهبــر معظم انقالب 
ضمن اشاره به انتخاب حضرت على( ع) به عنوان 
جايگزين حضرت رسول اكرم(ص) گفت: آنچه در 
حال حاضر ضرورى است بيعت مردم با كسى است 

كه از سوى نماينده ولى فقيه انتخاب شده است.
حجت االســالم و المســلمين محمــد محمــدى 
گلپايگانى اصلى  ترين خط مشى امامان جمعه را كه 
رهبرى نيز بــر آن تاكيد دارند حضور در بين مردم 
و به ويژه تكريم خانواده  شــهدا و حل مشكالت 

آنان دانست.
وى با اشاره به اينكه اين انقالب با برپايى نماز جمعه 
ســنت اسالم را زنده كرد، افزود: بسيارى از جوانان 

آرزويشان شهادت است. 
وى تاكيد كرد: مسئوالن استان همدان بايد دست به 
دست يكديگر بدهند تا گذشته خوب همدان را بهتر 
كنند و اميدوارم امام جمعه جديد اين شهر در تحقق 

اهداف انقالب در اين استان موفق باشد.
حجت االســالم محمدى گلپايگانــى اضافه كرد: 
بــزرگان همدان در تاريخ سرشــناس هســتند و 
تاريــخ و تمدن بــزرگ اين خطه براى هميشــه 

ماندگار است. 
وى با اشــاره بــه اينكه ديدار با خانواده شــهدا از 
برنامه هاى اصلى رهبر معظم انقالب اســت عنوان 
كرد: معظم له تاكنون به ديدار بيش از 100 خانواده 

شهداى ارمنى رفته اند. 
وى اظهار داشــت: هر هفته نزديــك به يك هزار 
نماز جمعه در نقاط مختلف كشور برپا مى شود كه 
دعوت به تقوا، درســتى، راستى و پرهيز از گناه از 

اهداف آن است.
رئيــس دفتر رهبــر معظم انقــالب در ادامه گفت: 
جوانانى كه مى گويند از دســت رفتيم بايد بدانند 
كه اشــتباه مى كنند، چراكه ريزش داريم اما رويش 

دهها برابر است.
نماينده سابق ولى فقيه در استان همدان با بيان اينكه 
در دوره مسئوليتم در هيچ كجا كوتاهى نكردم و در 
حد توانم براى مردم و رضاى خدا كار كردم گفت: 

 از لطف مردم نسبت به خودم 
سپاسگزارم

آيت ا... غياث الدين طه محمدى مردم استان همدان 
را مهربان و قدرشــناس دانســت و گفت: وقتى از 
فامنين به همدان آمدم مــردم به خاطر لطفى كه به 
من داشتند از رفتنم گريستند، جمعه گذشته هم در 
خطبه هاى نماز جمعه پس از خداحافظى ام، مردم در 

قدرشناسى سنگ تمام گذاشتند.
نماينده سابق ولى فقيه در استان همدان بودند اظهار 
كــرد: با هيچ زبانى از خوبى  مــردم، ادب، لطف و 

بزرگوارى شــان نمى توانم تشــكر كنم و تا قيامت 
مديون محبت آنها هستم.

وى بــا بيان اينكه بنده هم در كارم هيچ جا كوتاهى 
نكردم و تا جايى كه در توانم بود امانت الهى را در 
حد توان بر دوش كشــيدم گفت: ما بر اساس تعهد 

اين امانت را بر عهده گرفتيم.
طه محمدى با اشاره به اينكه اگر مديريت پيامبرگونه 
امام(ره) و خلف صالح او رهبر معظم انقالب نبود، 
پيروزى هاى چشمگير انقالب اسالمى ممكن نبود 
افــزود: بنده در ديــدار خبرگان با رهبــرى دو بار 
دست ايشان را بوســيدم كه اين وظيفه را از دوش 

من برداشتند.
وى با اشــاره به اينكه مقام معظم رهبرى، ولى امر 
مسلمين جهان هستند خاطرنشان كرد: همه وظيفه 
داريم با اتحاد در برابر دنياى شرك و نفاق بايستيم تا 

زمينه ظهور فراهم شود.
نماينده ســابق ولى فقيه در استان همدان در ادامه از 
همكارى مسئوالن نيز تقدير كرد و گفت: در خاطر 
ندارم نامه اى نوشــته باشم و كارگزارى درخواست 
مرا انجام نداده باشــد مگر اينكه قانون اجازه نداده 

باشد.
وى بــا بيان اينكه كار بايد براى مردم باشــد گفت: 
كاركنان دفتر نماينده ولى فقيه كه انصافا از نيروهاى 
انقالبى و واليى هستند، كمترين حقوق را مى گرفتند 
كــه از حجت االســالم  ا... شــعبانى مى خواهم از 

نيروهاى زبده استفاده كنند.
  احترام ويژه طه محمدى

در ادامه نماينده ولى فقيه و امام جمعه جديد همدان 
نيــز از اعتماد رهبر انقالب بــه جوانان در گام دوم 
انقالب تقدير كرد و گفت: بنده احترام به مقام شامخ 

آيت ا... محمدى را از تكاليف خود مى دانم.
حجت االسالم شعبانى سپس در نمازجمعه همدان 
شــركت و بخش دوم صحبتهاى خود را در جمع 

نمازگزاران بيان كرد.

آيت ا... طه محمدى محور 
وحدت و همدلى

 استاندار همدان با اشــاره به خدمات صادقانه امام 
جمعه سابق شهر همدان، گفت: آيت ا... طه محمدى 

استوانه اى براى وحدت، همدلى و وفاق بود.
سيد سعيد شــاهرخى بيان كرد: در استان همدان به 
يكى از سفارش ها و توصيه هاى اساسى امام راحل و 
رهبر فرزانه انقالب به شايستگى توجه شده و تمام 
اركان حاكميت نظام در حوزه هاى مختلف وحدت، 

همدلى و هماهنگى كم نظيرى دارند. 
شــاهرخى افزود: همه مسئوالن يك صدا هستيم تا 
وقت خود را صرف خدمت به مردم، اهداف مقدس 
نظام و كشــور كنيم. وى ادامه داد: امام جمعه سابق 
همدان و مجمع نماينــدگان نيز دغدغه اى جز رفع 
موانع و مشــكالت ندارند و در حــوزه امنيتى نيز 

هماهنگى خوبى در شوراى تأمين وجود دارد. 
اســتاندار همدان ادامه داد: اين اتحاد موجب شده 
در تمامى شــاخص ها با وجود موانــع و كمبودها 
داراى رتبه برتر باشــيم و ما درصــدد تقويت اين 
وفاق هســتيم تا در خدمت به مردم كه شايستگى 

خدمت رسانى هستند، باشيم. 
شــاهرخى اظهار داشت: امام جمعه سابق همدان با 
15 ســال خدمات صادقانه، نام خــود را در تاريخ 
اين استان جاودانه كرد و اين فاضل عالم، دانشمند، 

فيلسوف، استاد اخالق و عرفان است. 
وى افزود: درس اخالق ماهانه با حضور امام جمعه 
برگزار شــد تا از بيانات وى استفاده كنيم و آيت ا... 
طه محمدى چهره اى محبوب براى همه اقشار بود. 
شــاهرخى ادامــه داد: با وجود اختــالف نظر بين 
احزاب، شــاهد يك وحدت در اســتان هستيم كه 

محور آن امام جمعه است.
شاهرخى در بخش ديگرى از اظهاراتش بيان كرد: از 
ابتداى امسال 32 هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى 
در اين استان صورت گرفته كه 23 هزار ميليارد ريال 

آن در بخش توليد است. 
وى ادامه داد: بيش از 20 هزار فرصت شغلى با ين 

ميزان سرمايه گذارى در اين استان ايجاد شد. 
به گفته استاندار همدان، اولويت استان در سالجارى 
توجه به معيشت و رونق اشتغال بود و در اين راستا 
تمام تالش و منابع به كار گرفته شد تا ضمن حفظ 
مشــاغل موجود، فرصت هاى شغلى جديد ايجاد 

شود. 
استاندار همدان اضافه كرد: رويكرد مسئوالن استان 
با تأسى از منويات رهبر معظم انقالب، اولويت قرار 

دادن اشتغال و معيشت در حوزه اجتماعى است. 
شاهرخى ادامه داد: توجه به سازمان هاى مردم نهاد، 
توجه به جوانان با تشكيل هيات انديشه ورز جوان 
در تمامى شهرستان ها براى نخستين بار در كشور و 
ايجاد فرصتى براى توجه به جوانان از ديگر اولويت 

هاى استان بشمار مى رود. 
وى گفــت: توجه به احزاب سياســى با راه اندازى 
خانه احزاب، توجه به قشــر بانوان با توجه به اينكه 
نيمى از جمعيت استان را تشكيل مى دهند نيز مورد 

تاكيد و توجه بوده است. 
  طه محمدى منشا بركت استان 

است
امام جمعه مالير نيز با بيان اينكه آيت ا... طه محمدى 
از اوايل انقالب در استان همواره منشأ خير و بركت 
بودند گفت: با تمام توان در خدمت حجت االسالم 

شعبانى خواهيم بود.
حجت االســالم محمدباقــر برقــرارى گفــت: 
شــخصيت هاى  از  نمونه اى  طه محمدى  آيت ا... 
دينى و قرآنى هستند كه استان همدان از وجود 
ايشــان برخوردار بوده اســت و از اين به بعد 
در ســنگرهاى ديگر در حوزه علميه و تدريس 
از ايــن چشــمه زالل معرف، تشــنگان معارف 

مى شوند. سيراب 
امام جمعه مالير كه در اين مراسم به عنوان نماينده 

ائمه جمعه در استان سخن مى گفت ادامه داد: بناى 
دنيا بر اســاس مهر و محبت است و خداوند متعال 
نيــز حقيقت دين را محبــت و مودت معرفى كرده 

است.
وى با اشــاره به اينكه خدمات آيت  ا... طه محمدى 
را فراموش نمى كنيم تصريح كرد: هر دو شخصيت 
آيت ا... طه محمدى و حجت االسالم شعبانى براى ما 

حبيب، محبوب و غياث الدين هستند.
برقــرارى با بيان اينكه با تمام توان در خدمت عالم 
ربانــى و مجتهد جوان، حجت االســالم شــعبانى 
خواهيم بود گفت: حكــم مقام معظم رهبرى را بر 
چشمان گذاشته و در كنار نماينده ولى فقيه در استان 

خواهيم بود. 

 گام دوم انقالب بلندترخواهد 
بود

رئيس مجمع نمايندگان اســتان همــدان هم ديگر 
ســخنران اين جلسه بود كه گفت: خدمات آيت ا... 
«غياث الدين طه محمدى» در تاريخ اســتان همدان 
ماندگار خواهد بود و حضور حجت االسالم «حبيب  
ا...شــعبانى موثقى» روح تازه اى به همدان خواهد 

داد.
محمد على پورمختار افزود: گام دوم انقالب بلندتر 
از گام نخســت خواهد بود و در دهه پنجم انقالب 
حضــور نيروهــاى توانمند و روحيــه اى آرمانى، 

سرعت موتور محركه انقالب را دوچندان مى كند.
وى اظهار داشــت: بزرگان و همه عزيزانى كه براى 
انقالب عمر گذاشــتند سرشار از تجربه هاى گران 
بهايى است كه مى توانند در پيشبرد اهداف انقالب 

اسالمى موثر باشند.
پورمختار اضافه كرد: پرچمدارى اســتان همدان در 
پيروزى انقالب اســالمى، حضور در دوران هشت 
ســال دفاع مقدس و مدافعان حرم بى نظير است و 
حضور افرادى از اين خطه در كشور شاخص است.

وى عنــوان كرد: انتخاب مجتهد جوان و توانمند به 
عنوان نماينده ولى فقيه و امام جمعه همدان باز هم 
افتخار ديگرى براى مردم همدان محسوب مى شود.

رئيس مجمع نمايندگان اســتان با اشاره به اينكه با 
حضور حجت االسالم شــعبانى استان همدان جان 
تازه اى خواهد گرفــت، اظهار اميدوارى كرد كه در 
حوزه هاى مختلف سياســى، فرهنگى، اجتماعى و 

اقتصادى بتوانيم موفق تر از گذشته باشيم.
وى تاكيد كرد: حال حمايت و پشتيبانى استاندار و 
نمايندگان و مردم همدان با حجت االسالم شعبانى 
را مى طلبد و همه با هم با همت و هميارى مسير را 

ادامه خواهيم داد.
وى در ادامه با اشــاره به شخصيت مردمى آيت ا... 
طه محمدى، افزود: ايشان با وجود سختى ها همواره 
به دعوت دورترين روســتاهاى اســتان هم پاسخ 
مى دادند، ضمن اينكه باز بودن دفتر ايشــان باعث 
مى شــد  همه مردم در هر زمانــى بتوانند نماينده 

حضرت آقا را مالقات كنند.
رئيس مجمع نمايندگان اســتان همدان اظهار كرد: 
به طور حتم از حضور آيــت ا... محمدى در قامت 
نماينــده مردم همــدان در مجلس خبــرگان بهره  

خواهيم برد. 
پورمختار گفت: در مســير تحقق تدابير و مطالبات 

رهبر معظم انقالب، از وى حمايت مى كنيم.

 حجت االســالم والمســلمين حبيــب ا... 
شعبانى موثقى در ســال 1356 در شهرستان 

بهار به دنيا آمد .
در سال 1375 وارد حوزه علميه همدان شد و 
با تلمذ در محضر اساتيد بزرگ توانست سطح 
1 حوزه را با ســطح عالى به پايان برساند، در 
ســال 1380 براى ادامه تحصيل در ســطوح 
2 وارد حــوزه علميه قم شــد و در همانجا 
توانست سطوح 3 و 4 را نيز به پايان رسانده 

و مدرك اجتهاد خود را دريافت كند .
تحصيل در رشــته «عمومى حوزوى ـ فقه و 
اصول» كه با اتمام ســطح 4 حوزه، قبولى در 
آزمون اجتهاد مجلس خبرگان پنجم و سابقه 
12 سال تحصيل در درس خارج (فقه، اصول 

و فلسفه) همراه بود .
وى همواره در طول تحصيل جزء طالب برتر 
بودند، تحصيل در رشته «تخصصى ـ حقوق 
و قضا» با اتمام ســطح 3 و حقوق خصوصى 
در ايــن رشــته از ديگر ســوابق تحصيلى 

حجت االسالم شعبانى است .
سابقه بيش از 10 سال تدريس نماينده جديد 
ولى فقيه در اســتان در ســطوح عالى حوزه 
علميه قم با تدريس كتــب كفايةاالصول در 
مدرســه آيت ا... بروجردى(خان) و مدرســه 
لنگرودى و مدرســه امام كاظم(ع)، تدريس 
المكاسب و رســائل در موسسه آموزشى و 
پژوهشــى امام خمينى(ره) و مدرسه آيت ا...  
بروجردى و حلقه ثالثه شهيد صدر در مدرسه 
آيت ا... بروجردى  از جمله سوابق امام جمعه 

جديد همدان است.
 جايگاه علمى 

حجت االسالم و المسلمين شعبانى 
تدريس كتب المنطق، مكاسب، فلسفه اسالمى، 
آموزش عقايد و تاريخ عمومى اديان درموسسه 
عالــى جامعه المصطفــى (ص) قم و تدريس 
ادبيات عرب و تدريس در مراكز دانشگاهى از 

ديگر سوابق علمى شعبانى است .

وى تدريس كتب آموزش فلســفه، تفيســر 
المكاســب،  الميزان)،  و  البيان  قرآن(مجمع 
اصول فقه(حلقه ثالثه شهيد صدرره)، اسالم 
و حقوق بين الملل، مقدمه علم حقوق، فقه 
اسالمى، دروس تمهيديه و لمعه در موسسه 
آموزش عالى حوزوى تهران، شهررى را نيز 

در كارنامه علمى خود دارد .
بررسى فقهى، حقوقى سپرده هاى بانكى(پايان 
نامه دفاع شــده سطح 3) ، مبانى قانون گرايى 
در اســالم (پايان نامه دفاع شــده سطح 4)( 
مرتبط با مساله واليت فقيه) و شرح فارسى بر 
كتب فقهى و اصولى (كفايه االصول ،مكاسب 
و رسايل شيخ انصارى و حلقه ثالثه ) از جمله 

سوابق پژوهشى وى است .
به گزارش ايســنا، حجت االســالم شعبانى 
مقاالت بســيارى در كارنامــه علمى خود 
دارد، نــگارش مقاالت مختلــف با عناوين 
مبانى قانون گرايى در اسالم (مقاله برگزيده 
همايش فقه حكومتــى)، مقاله واليت فقيه 
و قانونگرايــى مقاله فقه و ســبك زندگى، 
مقالــه ماهيــت گزاره هاى اخالقــى، مقاله 
روش تحقيق در علم اصول، و مقاله بررسى 
فقهى جوايز بانكى از ديگر سوابق پژوهشى 

ايشان است .
شعبانى استاد مشــاور و راهنما چندين پايان 
نامه ســطح 3 حوزه بــرادران و خواهران با 
عناوين مبانى احكام ثانويه در فقه اســالمى، 
هرمونتيك و رابطه ان با تفسير به راى، مبانى 
فقهى اخالق نقد در فقه اماميه، بررسى حقوق 
زنــان در كنوانســيون هاى بين المللى و فقه 
اسالمى و مبانى فقهى و قانونى مقابله با فرقه 

انحرافى عرفان كيهانى بودند .
تحليــل قضاياى حقيقــه و خارجيه و تاثير 
آن در علم اصول، تاثير بدعت هاى ادبى در 
تفسير  در  ادبى  اختالف  تاثير  تفســيرقرآن، 
آيــات كالمى بــا محوريت آيــات واليى، 
كاميابى و رســتگارى از ديــدگاه آيات و 

روايات، بررســى تطبيقــى تحريم موبد در 
مذاهب خمســه و حقوق مدنى ايران، اصل 
اولى در شــبهات بدوى و تحليل ســنت از 
منظر كالم و اصــول از ديگر عناوين پايان 
نامه هايى است كه ايشان مشاوره و هدايت 

آنها را برعهده داشته اند .
جوان منتخب فعال در عرصه تبليغى در سال 

87 جزء سوابق تبليغى ايشان است .
شعبانى در مباحث علمى به ويژه در مباحث 
اقتصادى، حقوق و فقيه و اصول صاحب نظر 
است، حجت االسالم شعبانى در طول تحصيل 
به دليل برخــوردارى از نبــوغ باالى علم و 
آگاهى همواره مورد توجه اساتيد برتر حوزه 

عليمه قم بودند .
برگزارى گروه هــاى مختلف علمى در قم و 

همدان به صورت بحث و تبادل نظر با حضور 
اساتيد برجسته دانشگاه ها و حوزه هاى علميه 
با موضوعات مختلف از ديگر ســوابق كارى 

وى است .
برگــزارى كالس و كارگاه هــاى مختلــف 
با موضوعات دينــى، فرهنگى و علمى در 
سطح دانشگاه هاى اســتان توسط «موسسه 
فرهنگى و علمى كالمى احياء» به رياســت 
حجت االسالم شعبانى، برگزارى و مشاركت 
در برنامه هاى صدا سيما و دوره هاى ضمن 
خدمت ويــژه فرهنگيان آموزش و پرورش 
و ارتبــاط با گروه هاى سياســى و احزاب 
مختلف اســتان از ديگر مواردى اســت كه 
مى توان در كارنامه كارى ايشــان مشــاهده 

نمود .

تجليل رسمي از خدمات آيت ا... طه محمدي
 نخستين نماز به امامت حجت االسالم شعباني

طه محمدى 
مردم اخالق و عرفان

 آيــت ا... غياث الدين طه محمــدى در عرصه هاى 
مختلف انقالب اســالمى حضور فعال و پر ثمر داشــته 
و پيش از 15 خرداد ســال 1342 شمسى به فعاليت هاى 
سياسى عليه رژيم پهلوى پرداخت و بارها بازداشت شد 
و در واقعه مدرســه فيضيه مورد ضرب و شــتم فراوان 
قــرار گرفت؛ همچنين در بيشــتر راهپيمايى هاى طالب 
حوزه علميه قم حضور داشــته و در سفرهاى تبليغى و 
ســخنرانى هايش، چند مرتبه از سوى ساواك دستگير و 

زندانى شد.
پس از پيروزى انقالب اسالمى، مدتى در دفتر حضرت امام 
(ره) در قم به فعاليت پرداخته و در دوران دفاع مقدس نيز 
با حضور در جبهه هاى دفاع مقدس فعاليت داشته و مشغول 
جمع آورى كمك هاى مردمى براى رزمندگان اســالم در 

استان بود.
وى در ســال 1361 از ســوى دفتر حضرت امام (ره) به 
امامت جمعه فامنين منصوب شد و در طول 23 سال امامت 
جمعــه به انجام خدمات فراوانــى در زمينه هاى فرهنگى، 
حوزوى، عمرانى، اقتصادى و اجتماعى پرداخت كه نمونه 
بارز آن فعاليت ايشــان در سنگر فرهنگى دانشگاه صدا و 

سيما است.
وى پــس از كناره گيرى مرحــوم حضرت آيت ا... موســوى 
همدانى از امامت جمعه همدان با عنايت به شخصيت و جايگاه 
مذهبى علمى، فرهنگى و سياســى از طرف رهبر معظم انقالب 
به عنوان نماينده ولى فقيه در اســتان همدان و امامت جمعه اين 

شهر منصوب شد.
آيت ا... غياث الدين طه  محمدى 15 سال مسئوليت نمايندگى ولى 

فقيه و امام جمعه همدان را بر عهده داشت.
آيت ا... محمدي به عنوان نماينده مردم همدان در مجلس خبرگان 
رهبري در حال حاضر حضور دارد و عالوه بر اين رئيس بنياد بين 

اللملي علمي و فرهنگي بوعلي سينا را برعهده دارد.

جوان ترين امام جمعه همدان را بيشتر بشناسيم
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فعاليت 45 عامل توزيع ميوه در همدان
 رئيس تعاون روســتايى شهرستان همدان با بيان اينكه 45 عامل توزيع در سطح شهر 
همدان مستقر خواهد شد گفت: امسال متولى توزيع تعاون روستايى است و شهردارى و 

اتحاديه ميوه و تره بار نبايد اين موضوع را به نام خود كنند.
مسعودعلى سعيدى در جلسه توجيهى عامالن توزيع ميوه شب عيد در همدان اظهار كرد: 

متولى اصلى توزيع ميوه شب عيد جهاد كشاورزى و تعاون روستايى است.
به گزارش فارس، وى با بيان اينكه 45 عامل توزيع در شــهر همدان مستقر خواهد شد 
گفــت: از اين تعداد پنج عامل مختص روستاهاســت و پنج عامل در قالب كانكس كار 

توزيع ميوه را انجام خواهند داد و مابقى سهم تعاون روستايى است.
رئيس تعاون روستايى شهرستان همدان يادآور شد: از 26 اسفندماه توزيع ميوه در همدان 
آغاز مى شود كه 500 تا 600 تن سهميه پرتقال و 200 الى 300 تن سهميه سيب در نظر 

گرفته شده است.
وى يادآور شد: اگر كميته استانى تصميم بر افزايش زمان توزيع و افزايش غرفه بگيرد، از 

ذخاير احتياطى كه پيش بينى شده وارد شده و تنظيم بازار اتقاق مى افتد.
سعيدى با تاكيد بر اينكه تنظيم بازار با دولت است افزود: دولت تنظيم بازار را با ابزارهاى 
خود انجام مى دهد بنابراين انتظار نداشــته باشيد ما بازار را تامين كنيم بلكه اينها در حد 

تنظيم بازار است.

وى خاطرنشان كرد: امسال با توجه به اينكه قرار است ابتدا سريع هزينه دريافت سهميه 
ميوه به بانك مركزى برود غرفه داران نيز بايد به اين موضوع توجه كنند.

رئيس تعاون روستايى شهرستان همدان بيان كرد: امسال قرار است ضمن انعقاد قرارداد با 
عامالن ميوه، تضامينى از آنها گرفته شود بنابراين كسانى كه قرارداد نبستند تا آخر وقت 
امروز قرارداد ببندند و تضامين خود را بدهند در غير اين صورت از عامالن ذخيره استفاده 
خواهد شد. وى با بيان اينكه طبق رايزنى صورت گرفته قرار شد توزيع ميوه در خود غله 

باشد افزود: امسال سعى مى شود 20 تن به هر عامل توزيع داده شود.
سعيدى گفت: امسال زمان بندى براى توزيع ميوه قرار شد در سه زمان باشد كه اين برنامه 

به منظور انسجام بخشى و جلوگيرى از ازدحام انجام مى گيرد.

اينترنت

ADSL چگونه كار مي كند؟
 با اســتفاده از زوج سيم  هاي مخابرات براي تلفن خا نگي ما تنها 
از يك پا نصدم امكا نات بالقوه اين ســيم ها استفاده مي كنيم و مابقي 
بالاستفاده مي ماند. ADSL پهناي با ند 1.1 مگا هرتزي خطوط مسي 
را به كا نال هاي 4 كيلو هرتزي تقســيم مي كند و آخرين كا نا ل را 
براى ارســال صدا و فاكس معمولي تخصيص مي دهد و 256 كا نال 
ديگر را براي انتقال دو طرفه اطالعات استفاده مي كند. به اين ترتيب 
كه 64 كا نال را براي خط ارسال اطالعات و 128 كا نال ديگر را براى 
دريا فت اطالعات استفاده مي كند. در بهترين حا لت اگر 192 كا نال 
4 كيلو هرتزي موجود را استفاده كند، در تئوري سرعت بايد به حدود 
9 مگابيت در ثا نيه برسد.در حال حاضر سرعت خطوط ADSL در 
بهتريــن حالت 2 مگا بيت در ثا نيه مي باشــد. در عمل، اين خطوط 
اطالعات زنجيره وار ديجيتال را به اطالعات پارا لل در دو سر انتقال 
اطالع تبديل ميكنند. دقيقا  مشــا بــه كاري كه در مودم هاي خطوط 

عادي انجام مي شود. 
ســرعت انتقال اطالعات در محدوده ذكر شــده به عواملي از جمله 
فاصله ارتبا   طي و نوع سيم استفاده شده بستگي دارد.حال با استفاده از 
ســخت  افزارهايي كه بتوا نند داده ها را فشرده سازي، ارسال و دريافت 
نمايند مي توانيم اين قابليت بالاســتفاده را هــم به كار بگيريم. يكي 
از اين ســخت افزارها در پســت مخابرات نصب و ديگري در محل 
اســتفاده كننده نصب مي شــود. ارتباط از طريق سيم تلفن قبلي شما 
برقرار مي شــود بدون اينكه اختاللي در ارتباطات تلفني بوجود آيد. 
حاال به شــرط اينكه مودم هميشه به خط وصل و روشن باشد ارتباط 
شما با اينترنت هميشــه برقرار خواهد بود در عين حال اينكار براي 

مكالمات تلفني مشكلي پيش نمي آورد.
اتصال دايم و بي وقفه و مطمئن به شبكه مخابرات و شبكه جهاني 
اينترنت برقرار اســت – هزينه ثابت ماها نــه بدون هزينه نصب 
(كمتــر از 400000 ريال براي ۲۵۶Kbps )[ حجم ارســال و 
دريــا فت محدوده و هزينــه اي ندارد ] –تجهيــزات تحويل به 
مشــتري رايگان است –فاصله زمان درخواست تا تحويل سيستم 
كوتاه مي شــود–ازحدا قل تجهيزات در محل كار يا خانه استفاده 
مي شود –سرعت سيستم به قدري باال خواهد بود كه سرويس هاي 
ديگــر اينترنت نيز مانند صوت و تصوير متحرك، براي اســتفاده 
در دســترس خواهند بود –نيازبه كابل كشي مجددنيست– ميتوان 
بيش از يك نفر از هر اتصال اســتفاده نمود- در شــرايط ايده آل 
(نبود نويز بر روي ســيمها، فاصله كم تا مركز مخابراتي) حداكثر 
ســرعت دريافت ۸Mbps و ســرعت ارسال ۱Mbps خواهد 
بــود –اداره وكنترل كارهاي اينچنين نيزبه ســادگي همان كاريى 
اســت كه با تلفن منــزل انجام مي دهيم _ به علت ســرعت باال 
(دريافت و ارسال) امكان برقراري جلسات و سمينارهاي مجازي 
با سهولت ميسر است – بازشدن راه براي انجام پروژه هايي مانند 
دولت الكترونيك، پزشــكي الكترونيك، آموزش ســمعي بصري 
الكترونيك، شــبكه اختصاصي الكترونيك و مجموعه وسيعي از 
ديگر كاربردهاي الكترونيك –مسافت1/8 كيلومتري تحت پوشش 
شبكه براي تامين ســرعت ۸Mbps – ارائه انواع سرويس هاي 
 VODSL، Video مانند DSL مختلف براســاس بستر شبكه

on demand، VOIP.  است.
* منبع:
/https://tdanet.net/what-is-adsl-internet

همدان قطار برقي الزم ندارد 
غزل اسالمي »

 برخي مسئوالن به جاي اينكه براي رسانه ها و مردم خبرسازي و از اين 
طريق خود را تبليغ كنند بايد به منافع مردم و استان بينديشند.

الزم به گفتن نيست وقتي مدير، مسئول و نماينده اي كه در دوران مسئوليتش 
براي مردم كار كرده باشــد نه تنها در ذهن ها مي ماند كه اگر نياز باشد براي 
سال هاي سال منتخب مردم خواهد بود و به خاطر خدماتش مي تواند در هر 

صورت برگزيده آنها باشد. 
برقي كردن قطار 3 سال است كه تيتر اخبار استان همدان شده، دريغ از اينكه 
حداقل كوچكترين اقدامي در اين راســتا صورت بگيرد. برقي شدن قطار 
همدان در حالي به مهمترين بخش ســخنراني و گفتگوي خبري برخي ها 
تبديل شــده كه هرسال اين وعده به تأخير مي افتد. زيرا ايران تحريم است 
و در حال حاضر نه تنها تحت هيچ شــرايطي ملزومات آن را نمي توانيم به 
كشور وارد كنيم كه به سرمايه گذاري كالن هم نياز دارد. و اين سرمايه گذاري 
صورت نخواهد گرفت مگر اينكه توجيه اقتصادي داشــته باشــد كه ريل 

همدان هنوز پرتردد نشده تا قطار همدان اقتصادي شود.
همه مردم همدان و كشور عزيزمان ايران آرزو دارند كه در كشوري مدرن و 
پيشرفته زندگي كنند و داشتن قطار برقي به جاي قطار ديزلي يكي از ملزومات 
زندگي مدرن و توسعه يافته است اما الزم به گفتن نيست هنوز در همدان يك 
روز در ميان قطار مشهد حركت مي كند و به تازگي قطار تهران نيز راه افتاده كه 
مشخص نيست چقدر از آن استقبال شود و روزي چند نوبت اين قطار در اين 

مسير حركت كند. بنابراين همدان هنوز نياز به قطار برقي ندارد.
تابســتان ســال 96 پس از 15 ســال قطار به همدان آمد و دو سال پس از 
حركت قطار مشهد، قطار تهران به خاطر 15 كيلومتر ريل كشي باقيمانده با 
چنين تأخيري راه اندازي شــد. اكنون اگر به دنبال توسعه استان هستيم بايد 
خط آهن همدان به مالير كه تابســتان سال جاري كلنگ بخش اول آن به 
زمين خورد تكميل شود و بخش دوم آن نيز با سرعت به مزايده گذاشته و 
ريل كشي شود. اولويت ديگرمان قطار و اتصال همدان به شبكه طاليي ريلي 
كشور است، يعني ريل فامنين به تاكستان كه به داليل نامعلوم از روي نقشه 

حذف و مطالعات آن كنسل شد به عنوان اولويت مطرح شود.
اما اگر برخي ها تصميم دارند يك كار شاخص انجام بدهند تا مردم با كمال ميل 
از قطار همدان استقبال كنند، مي توانند سرمايه گذاري اين بخش را به سمت 
قطارهاي توربوترن و توربوجت ببرند. طبق تحقيقات و تجربه كشــورهاي 
اروپايي و آمريكايي استفاده از قطارهاي توربوترن و توربوجت در مسيرهاي با 
حجم ترافيك كم بسيار مناسب و اقتصادي تر از خطوط برقي با شبكه باالسري 
است. هم اكنون بازسازي توربوترن ها در ايران امكانپذير شده و علم و فنآوري 
آن در راه آهن ايران پديدار شده است و مي توان اين نوع سيستم ها را بازسازي 
كرد تا موجب اشتغال زايي براي 80 شركت داخلي و نيز كاهش هزينه شود. در 
اين صورت سرمايه گذاري براي تغيير قطار ديزلي در همدان صرفه اقتصادي 

دارد. اگر نه همدان در بخش ريلي اولويت هاي ديگري دارد.
مردم همدان دو خواسته از مسئوالن دارند؛ استانداري كه بتواند جلوي برخي 
اقدامات غيركارشناسي شده را بگيرد حتي اگر فقط حرف آن زده مي شود 
بايد مانع چنين خبرسازي هاي تبليغاتي شود زيرا نگراني مردم و بدتر كردن 

شرايط فعلي جامعه را به دنبال دارد.
دوم اينكه مســئوالن ما قبــل از تصميم گيري و صحبت با مــردم، ابتدا با 
كارشناسان دلسوز و زبده كه فقط منافع مردم را مدنظر قرار مي دهند مشورت 

كنند تا مبادا بودجه كشور صرف تبليغات برخي ها شود.

بهار زهرا 
هدايت جو

النا صالحى 
اشرف

محيا صفرى

حلما ترابى

هليا يعقوبى

عاطفه 
اسالمى

رميصا 
عليمرادى

آتنا
 سلطان محمدى

عسل بخشى

مهسا 
حنيفه برازنده

سايا 
كريمى نسب

آيسان
 انصارى شفيع

تبسم  مختارى

زهرا حق وردى ضحا 
مهرابى دلجو

فاطمه نسا سياحت

محدثه خوشبينمهرسا  احمدى

مبينا شرفى اميد

نصيرى مانيا 

مهسا
 كاووسى رحيم

نازنين
وثيقى شايسته

الهه مرادى

آذين
 محمدى كيا

زهرا يوسفى

شيدا مرادى

مهسان جواهرى

فاطمه جعفرى

فاطمه صفرى

پرى ما ولى كمان

فاطمه سهيلى

آيناز مزرعه

ستاره 
عبادى توفيق

پريا
شوقيان حكمت

مريم شيخلو

پانيذ محمدى

آرشين كريمى

نازنين زهرا 
عبادى

ريحانه
سلطانى سير

مهديس طاهرى

با كمال تشكر از همكاران گرامى و زحمت كش آموزشگاه شهيد شوندى خانم ها نوروزى، مظفرى و يوسف پور دبير پايه اول دبستان

دانش آموزان برتر پايه اول ( دى ماه) 1397 آموزشگاه شهيد شوندى

 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان با تاكيد بر اينكه قيمت مصوب 
هركيلوگرم گوشت مرغ گرم در همدان 12 
هــزار و 800 تومان اســت، گفت: فروش 
گوشــت مرغ با قيمتى غير از نرخ مصوب 

تخلف است.
حميدرضا متين در جمع خبرنگاران با بيان 
اينكه 90 تن گوشــت مرغ طى روز گذشته 
با قيمــت 12 هــزار و 800 تومان و امروز 
نيز 115 تن با همين قيمت در بازار همدان 
توزيع شــده اســت، بيان كرد: در شرايط 
معمولى 60 تن مرغ در روز توزيع و مصرف 
مى شود و در شرايط پيك ميزان مصرف به 

100 تن در روز افزايش مى يابد.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان همدان با تاكيد بر اينكه قيمت مصوب 
هركيلوگرم گوشت مرغ گرم در همدان 12

هزار و 800 تومان اســت و فروش مرغ به 
قيمت ديگر تخلف بــوده و مردم مى توانند 
در صورت مشــاهده تخلف در اين زمينه، 
شــكايات خود را با شــماره 124 در ميان 
بگذارند، گفت: توزيع مرغ در 53 مركز در 

سطح شهر همدان انجام مى شود.
وى يادآور شــد: ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت تنها ســهميه را مشخص كرده و 
پراكندگى توزيع از سوى اتحاديه تعيين شده 

است.
 توزيع 2 هزار و 900 تن شــكر 

در همدان
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان به توزيع يــك هزار و 700
تن شــكر در بخش صنعتى و قنادان و يك 
هزار و 200 تن به صورت مردمى اشــاره و 
عنوان كــرد: در مرحله اول 200 تن قند در 
حال واردات اســت كه بر اساس برنامه در 
مجموع به 500 تن مى رسد و 2 هزار و 250
تن شكر نيز در طول چند روز آينده توزيع 

خواهد شد و مشكل كمبود آن وجود ندارد.
وى افزود: شــكر در بين تمام فروشگاه ها 
عرضه شــده و اگر تــا خردادماه هم توزيع 
شــود ذخيره كافى وجــود دارد و چنانچه 
شهروندان در فروشــگاهى شكر نيافتند با 

124 تماس بگيرند.
متين با اشــاره به سودجويى برخى افراد در 
افزايش قيمت شــكر طى چند روز، عنوان 
كرد: با توجه به ايــن موضوع دولت قند و 
شــكر را به قيمت مناســب در فروشگاه ها 
توزيــع كرد.وى با بيان اينكه 3 هزار و 650

تن برنج هومالى با دو قيمت هر كيلو 5 هزار 
و 700 تومان و 4 هــزار و 400 تومان طى 
3 ماه گذشــته در همدان توزيع شده است، 
اظهار داشــت: 700 تن برنج هومالى خارج 
از سهميه نيز توســط فروشگاه ها با قيمت 
تعيين شده ســازمان توزيع شده و 500 تن 
نيز يكشــنبه هفته آينده وارد خواهد شد كه 
بــا توجه به تكميل نياز توزيع و مصرف، به 

احتمال زياد در سال آينده عرضه مى شود.
متين همچنين اضافه كرد: در ايام اخير يك 

هزار و 300 تن گوشــت گرم و منجمد در 
بازار همدان توزيع شده كه بيشتر در سطح 
كارگــرى بوده و خوشــبختانه انحرافى در 

توزيع صورت نگرفته است.
 قاچاق دام مديريت شده نيست

وى به قاچاق دام اشاره و اضافه كرد: قاچاق 
دام مديريت شــده نيســت و بــه صورت 
مردمى اتفاق مى افتد و متأسفانه هر شخصى 
از شــرايط اســتفاده مى كند و به قاچاق دام 

روى مى آورد.
وى از افزايش 23 درصدى توليد گوشــت 
نســبت به سال قبل خبر داد و افزود: قيمت 
دام زنده در چنــد روز به هر كيلو 86 هزار 
تومان رســيد و در دو روز اخير به 88 هزار 

تومان نيز افزايش يافت.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان با بيان اينكه از يكشــنبه يا 
دوشــنبه 25 يا 26 اسفندماه ميوه شب عيد 
در همدان عرضه خواهد شد، گفت: بخشى 
از ســيب و پرتقال پيش از ايام عيد و مابقى 
در ايام تعطيالت عرضه مى شود كه تا كنون 

يك هزار و 300 تن پرتقال شمال و 670 تن 
سيب ذخيره شده و پرتقال خارجى به هيچ 

عنوان توزيع نخواهد شد.
وى با بيان اينكه ميوه بين 45 تا 60 غرفه د ر 
سطح شهر همدان توزيع خواهد شد، گفت: 
ميزان مصرف ميوه استان در اين ايام 4 هزار 
و 500 تن اســت اما خريــد 7 هزار و 800
تن پيش بينى شــده كه بخشى از آن نيز به 

استان هاى همجوار صادر خواهد شد.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان همدان به كشيك 240 نانوايى از 400
نانوايى همدان در ايام تعطيالت نوروز اشاره 
كرد و با بيان اينكه از سال 93 نرخ نامه براى 
رستوران ها اعالم نشده است، يادآور شد: نرخ 
نامه رستوران هاى سنتى و فست فودها پيش 
بينى شــده كه در ايام نوروز اعمال مى شود. 
وى همچنين با بيان اينكه قرار نيســت لوازم 
خانگى ارزان شود، اظهار داشت: تمام سعى 
ما اين اســت كه قيمت گران نشود و به نظر 
مى رســد كه افزايش قيمت لوازم خانگى در 

سال آينده فاحش نباشد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان:

قاچاق دام مديريت شده نيست
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7
مدرس تنيس همدان چينى ها را آموزش داد

 معاون توســعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان همدان گفت: مدرس بين المللى 
تنيس اين استان مدرسان فعال كشور چين در اين رشته ورزشى را آموزش داد.

عباس قهرمانى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: سيد امير برقعى مدرس بين المللى 
تنيس همدان به دعوت از فدراسيون چين به اين كشور سفر كرد و به مدت چهار روز 

مدرسان چينى را تحت آموزش قرار داد.
وى بيان كرد: در اين دوره مدرســان منتخب مناطق مختلف چين حضور داشــتند و 
با آخرين دســتاوردهاى آموزشــى تنيس جهان و نحوه تدريس دوره هاى مربيگرى 

فدراسيون جهانى آشنا شدند.
قهرمانــى اضافه كرد: عالوه بر اين مدرس همدانى فدراســيون جهانى تنيس، جاناتان 
اســتابز از انگلســتان و يوآن جيا از چين به عنوان كمك مدرس در اين دوره حضور 

داشتند.
به گزارش ايرنا، برقعى مدير توســعه فدراسيون جهانى تنيس در غرب و آسياى ميانه 
و مدرس بين المللى فدراســيون جهانى از ابتداى ســال 2019 تاكنون اســت و كار 
تدريس دوره هاى پيشرفته آموزشى تنيس در كشورهاى امارات، پاكستان و چين را به 

نمايندگى از سوى فدراسيون جهانى اين رشته بر عهده داشته است.
همدان يكى از قطب هاى اصلى پرورش مربيان و داوران رشته تنيس است.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

فوتسال ايران در رده سوم رنكينگ جهانى
ــى  ــاى مل ــده تيم ه ــالم ش ــدى اع ــه بن ــن رتب ــر جديدتري  بناب
فوتســال جهــان در ســايت (world futsal ranking)، تيــم 
ــاز، در  ــا كســب 1663 امتي ــان ب ملــى فوتســال كشــورمان هــم چن

ــرار دارد. ــان ق ــوم جه ــه س رتب
ــده  ــالم ش ــدى اع ــه بن ــن رتب ــر جديدتري ــر، بناب ــزارش مه ــه گ ب
 world futsal) تيم هــاى ملــى فوتســال جهــان در ســايت
ranking)، تيــم ملــى فوتســال ايــران در كنــار آرژانتيــن هم چنــان 

ــرار دارد. ــان ق ــوم جه ــه س ــاز، در رتب ــا كســب 1663 امتي ب
ــه اول و اســپانيا  ــاز در رتب ــا 1901 امتي ــل ب ــدى برزي ــن رده بن در اي
ــم در  ــال ه ــيه و پرتغ ــاى روس ــت. تيم ه ــاز دوم اس ــا 1781 امتي ب

ــد. ــرار گرفته ان ــم ق ــم و شش ــاى پنج رتبه ه

ركوردشكنى ستاره ايرانى با پيراهن زنيت

 شماره هفت زنيت با ادامه گلزنى هاى خود براى صدرنشين روسيه 
توانست ركورد جديدى از خود در تاريخ باشگاه به ثبت برساند.

به گزارش "ورزش ســه"، ســردار آزمون در آخريــن روزهاى نقل 
و انتقــاالت ژانويه 2019 با قراردادى 12 ميليــون يورويى از روبين 
كازان راهى سن پطرزبورگ شد تا با برتن كردن پيراهن شماره 7 اين 
باشگاه ياد و خاطره ستاره هاى بزرگى همچون هالك برزيلى، آندرى 

آرشاوين و ... را براى طرفداران اين تيم زنده كند.
مدت زمان زيادى طول نكشــيد تا ســتاره ايرانــى به چهره محبوب 
طرفداران تبديل شــود. در كنار دلربايى از طرفداران زنيت، ســردار 
توانســت ركورد جاودانه اى نيز در مدت زمــان كمتر از يك ماه در 
اين باشــگاه ثبت كند تا به اولين مهاجم خارجى تبديل شود كه در 5
بازى ابتدايى با پيراهن زنيت پنج بار گلزنى كرده باشد. اما اين ركورد 
ســواى از جاودانه شدن نام ســتاره ايرانى در آسمان سن پطرزبورگ 
باعث شد تا آزمون با سبقت گرفتن از تمام ستاره هاى حاضر در ليگ 
برتر روسيه به عنوان بهترين بازيكن اين رقابت ها معرفى و در صدر 
جدول ارزشمندترين بازيكنان فصل 2019-2018 قرار بگيرد. گلزنى 
هاى متوالى و نمايش درخشــان در جمع شــاگردان سرگئى سماك 
باعث شــد تا ســردار با ميانگين امتياز بهتر از همه رقبا نفر اول اين 

جدول لقب بگيرد.

بيش تمرينى از مهم ترين علل آسيب ديدگى 
قبل از تمرين و مسابقه

 يك دكتراى آسيب شناسى و حركات اصالحى گفت: بيش تمرينى 
و گرم نكردن مهم ترين علل آســيب ديدگى قبل از تمرين و مســابقه 
هستند.على باقر نظريان در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با ميزان شيوع 
آسيب هاى حاد ورزشكاران حرفه اى ورزش دراگون بوت زن در ايران 
اظهار كرد: گرفتگى عضالنى شايع ترين آسيب ها در اين ورزش است.
وى ادامه داد: كمترين آســيب نيز دررفتگى و متورم شدن كيسه هاى 
زاللى است. نظريان اضافه كرد: بيش تمرينى و گرم نكردن مهم ترين 

علل آسيب ديدگى قبل از تمرين و مسابقه است.
اين عضو هيأت علمى دانشــگاه پيام نور لرســتان خاطرنشان كرد: با 
توجه به اينكه ورزشكاران رشته دراگون بوت به طور مكرر عمل پارو 

زدن انجام مى دهند، دچار آسيب هايى مى شوند.
وى افــزود: به هر اندازه كه بار تمرينــى افزايش يابد، مى توان انتظار 
داشــت كه شــيوع آســيب نيز افزايش يابد. نظريان گفت: بين محل 
آســيب هاى رخ داده در ورزشــكاران رشــته دراگون بوت تفاوت 
معنادارى وجود دارد، به طورى كه قســمت ســتون فقرات كمرى و 

انگشتان و شانه به ترتيب وسيع ترين مناطق آسيب ديده اند.

اولين خريد تابستانى 
رئال مادريد قطعى شد

 ادر ميليتائو، مدافع راست و جوان 
پورتو، اولين خريد رئــال مادريد در 

ماه هاى پيش رو خواهد بود.
به گزارش "ورزش ســه"، با بازگشت 
زين الديــن زيدان به رئــال مادريد، 
گمانه زنى ها در مورد بازيكنان جديد 
اين تيم نيز آغاز شــده است و گلوبه 
اسپورته برزيل مدعى شد رئال مادريد 
با مبلغ 50 ميليون يورو (42,6 ميليون 
پوند) براى عقد قرارداد با ادر ميليتائو، 
مدافع پورتو به توافق رسيده است.اين 
مدافع 21 ســاله كه در تابستان گذشته 
از سائوپائولو و با مبلغ 4 ميليون يورو 
راهى پورتو شد، نمايش خوبى در ماه 
هاى اخيــر ارائه داده و بــه جز رئال 
مادريد، توجه منچستريونايتد را نيز به 

خود جلب كرده است.
ايــن نشــريه برزيلى اما مدعى شــد 
توافقات براى انتقال او به رئال مادريد 
قطعى شــده و تســت هاى پزشكى 
ميليتائــو نيز روز دوشــنبه در پرتغال 
برگزار خواهد شــد تا او با قراردادى 
6 ســاله راهى رئال مادريد شود. رئال 
مادريد در فصل جــارى در جناحين 
خــط دفاعى خــود نمايــش موفقى 
نداشت و نه دنى كارواخال، نه مارسلو 
و نه توماس رگيلون نتوانستند عملكرد 
خوبى را خصوصا در بازى هاى بزرگ 
بــه نمايش بگذارند. به جــز ميليتائو، 
اخبارى در مورد توافق رئال مادريد با 

ادن هازارد نيز منتشر شده است.

يوونتوس من را براى 
همين خريد

 ســتاره پرتغالــى يوونتــوس كارى 
كــه مقابــل اتلتيكــو انجــام داد را 
ــك  ــوان ي ــه عن ــودش ب ــه خ وظيف

ــت. ــن دانس بازيك
كريســتيانو  ايلنــا،  گــزارش  بــه 
ــل  ــك مقاب ــس از هت تري ــدو پ رونال
ــوس  ــود يوونت ــد و صع اتلتيكومادري
يك چهــارم  نهايــى  مرحلــه  بــه 
مقتدرانــه گفــت قهرمــان ايتاليــا بــراى 
ــت  ــه خدم ــن شــب هايى او را ب چني
ــه  ــوپ طــال ب ــج ت ــده پن ــه. برن گرفت
ــد شــب  ــت: «باي ــا گف ــكاى ايتالي اس

خاصــى مى شــد و شــد.
درســت اســت كــه هنــوز بــه هيچ جــا 
نرســيده ايم امــا اگــر همينطــور ادامــه 
دهيــم مى توانيــم بــه عملكردمــان 
افتخــار كنيــم. يوونتــوس بــراى چنين 
شــب هايى مــن را خريــد و مــن 
تــالش كــردم بهتريــن بــازى ام را 

ــم. ــام ده انج

كميته ملى المپيك شنبه 
بودجه مى گيرد

 كميته ملى المپيك روز شنبه بخشى 
از بودجه خود را دريافت مى كند.

به گزارش ايســنا، كميته ملى المپيك 
قرار اســت 5 ميليارد بودجه خود را 
روز شــنبه دريافت كند و پس از آن 
با دستور صالحى اميرى رييس كميته 
ملــى المپيك واريزى فدراســيون ها 

انجام مى شود.
البته اين واريزى شامل فدراسيون هايى 
كه 100 درصد بودجه خود را گرفته اند 

نمى شود.
15 درصد از بودجه فدراسيون ها باقى 

مانده كه هفته آينده واريز مى شود.

برگزارى مسابقه دوستانه بهكاپ
 به مناسبت روز شهيد

ــكاپ  ــتانه به ــابقه دوس ــهيد مس ــه مناســبت بزرگداشــت روز ش ب
ــد . ــزار گردي برگ

ــان همــدان  ــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل ورزش و جوان ب
ــان  ــش آقاي ــكاپ در بخ ــتانه به ــابقه دوس ــوزش و مس كارگاه آم
ــوم  در چمــن مصنوعــى ورزشــگاه شــهيد محمــدى دانشــگاه عل
و  ورزشــكاران  از  تعــدادى  حضــورى  بــا  همــدان  پزشــكى 

ــد . ــزار گردي ــج برگ ــته مهي ــن رش ــه اي ــدان ب عالقمن
محمــد علــى قاســمى رئيــس كميتــه بهــكاپ بيــان كــرد : در پايــان 
ايــن مســابقه كــه بــه روش تــك حذفــى برگــزار شــد اميرحســين 
ــهودى  ــا مش ــد رض ــارى و مح ــا بختي ــى رض ــيد عل ــى ، س قدس
ــا  ــن نخســت ت ــب عناوي ــه ترتي ــك ب ــى نزدي ــتند در رقابت توانس

ــد . ســوم را كســب نماين
همچنيــن قاســمى افــزود پــس از اتمــام مســابقه شــركت كننــدگان 
ــا در دســت داشــتن تنديــس شــهداى ورزشــكار يــاد و خاطــره  ب
ــى الخصــوص شــهداى  ــاع مقــدس عل شــهداى هشــت ســال دف

ورزشــكار را گرامــى داشــتند .

برگزارى مجمع عمومى ساليانه هيأت گلف
 مجمــع عمومــى ســاليانه هيــأت گلــف اســتان همــدان برگــزار 

شــد .
ــتان  ــان اس ــى اداره كل ورزش و جوان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
همــدان مجمــع عمومــى ســاليانه هيــأت گلــف اســتان بــا حضــور 
ــع  ــور مجام ــاون ورزش اداره كل ، لطيفــى رئيــس ام ــى مع قهرمان
ــأت گلــف اســتان و ســاير اعضــا در ســالن  ، ســالوند رئيــس هي
جلســات مجموعــه ورزشــى شــهيد شمســى پــور برگــزار گرديــد 
. در ايــن جلســه قهرمانــى ضمــن تشــكر از فعاليــت هــاى انجــام 
شــده توســط هيــأت گلــف خواســتار تــالش و كوشــش بيشــتر در 
گســترش و توســعه رشــته گلــف و زيــر مجموعــه هــاى آن شــد .

ســپس ســالوند طــى گزارشــى عملكــرد اجرايــى هيــأت را در مدت 
ــه دار  ــرى خزان ــن صف ــه نمــود . همچني ــان رياســت خــود ارائ زم
ــه داد . همچنيــن در ايــن  هيــأت نيــز گــزارش مالــى هيــأت را ارئ
جلســه هــر يــك از اعضــا پيشــنهادات و طــرح هــاى خــود را در 
ــوان  ــته عن ــن رش ــتر اي ــه بيش ــكوفايى هرچ ــد و ش ــا رش ــه ب رابط

كردنــد .
در پايــان ســالوند نويــد ســاخت زميــن گلــف را در ســال آينــده 
ــاى  ــاعدت ه ــكارى و مس ــا هم ــرد ب ــدوارى ك ــراز امي داد و اب
ــر  ــه زودت ــر هرچ ــن ام ــان اي ــتاندارى و اداره ورزش و حوان اس

ــد . ــق ياب تحق

دريافت رشوه 2 ميليون يورويى توسط 
قهرمان المپيك براى واگذارى  رقابت ها

 مــارك لوپــز، قهرمــان المپيــك در تنيــس 2 نفــره متهــم 
بــه دريافــت رشــوه هاى كالن بــراى واگــذارى رقابت هــا در 

اســت. جهانــى  تورنمنت هــاى 
ــال  ــه در قب ــت ك ــم اس ــز مته ــارك لوپ ــنيم ، م ــزارش تس ــه گ ب
دريافــت مبالــغ كالنــى بازى هــاى خــود را در تورنمنت هــاى 
ــرده  ــذار ك ــالدى واگ ــا در ســال 2008 مي ــپانيا و ايتالي ــه اس تاراگون

ــت. اس
ــترس،  ــل مس ــا فورن ــپانيا ب ــس اس ــزارش، پلي ــن گ ــاس اي ــر اس ب
ــرده و او  ــت ك ــى صحب ــورت تلفن ــه ص ــز ب ــارك لوپ ــى م هم تيم
اعتــراف كــرد كــه مــارك لوپــز در رقابت هــاى تنيــس 2 نفــره بــراي 

ــرد. ــت مى ك ــى را درياف ــا مبالغ ــذارى بازى ه واگ
فورنــل مســترس دربــاره تبانــى هم تيمــى اش در تورنمنــت تاراگونــه 
اســپانيا بــه پليــس گفــت: افــرادى قبــل از آغــاز بــازى نــزد مــارك 
ــارك  ــد. م ــى دادن ــون يوروي ــه او پيشــنهاد 2 ميلي ــد و ب ــز آمدن لوپ

لوپــز ابتــدا پاســخ منفــى داد امــا ســپس آن را پذيرفــت.
ايــن همى تيمــى مــارك لوپــز در مــاه نوامبــر 2018 ميــالدى 
ــپانيا  ــس اس ــوى پلي ــس از س ــاى تني ــى در بازى ه ــام تبان ــه اته ب

ــد. ــت ش بازداش

آگهي مزايده 
به موجب پرونده اجرايي كالســه 9600009 و 9600010 موضوع اسناد رهني شماره 20589 و 20592 دفتر اسناد رسمي 
شماره 20 شــهر نهاوند استان همدان بانك ملت خيابان ابوذر نبش كوچه بانك جهت وصول مبالغ 603374000 ريال و 

491418000 ريال موضوعات الزم االجرا و خسارت تأخير الي يوم الوصول عليه متعهد (راهن): 
اسفنديار خزائي فرزند علي متولد 1354/7/1 شماره ملي 3960341652 شماره شناسنامه 45 به نشاني نهاوند، دستغيب، 

كوچه علي بن  موسي الرضا پالك 91
مجتبي خزايي فرزند علي متولد 1363/5/1 شــماره ملي 3961927766 شــماره شناســنامه 1404 به نشاني نهاوند، 

دستغيب، كوچه علي بن موسي الرضا پالك 91
متعهد (وام گيرنده):

مجيد جهانيان فرزند شرفعلي متولد 1368/5/31 شماره ملي 3950030085 شماره شناسنامه 3950030085 به نشاني 
نهاوند، روستاي ورازانه 

متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاي بستانكار مورد وثيقه برابر نظريه به شماره مورخ 97/3/12 كارشناس رسمي 
دادگستري مورد ارزيابي كه ارزش و مشخصات آن به شرح ذيل مي باشد.

ششــدانگ يك باب عمارت پالك ثبتي 127 فرعي از 3805 اصلي واقع در بخش 1 حوزه ثبتي نهاوند استان همدان، كه 
برابر نامه هاي شماره 1236/ن/96 مورخ 1396/2/4 اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند به مساحت 124/10 مترمربع به بنام 
مجتبي و اسفنديار كال نام خانوادگي خزائي به ترتيب هر كدام به مقدار پنجاه و هشت شعير و پنج هفتم شعير مشاع و 
سي و هفت شعير و دو هفتم شعير مشاع از نود و شش شعير ششدانگ عمارت ثبت و سند مالكيت صادر گرديده بنا به 
اظهار كارشناسان رسمي دادگستري: واقع در نهاوند خيابان بيست متري دستغيب كوچه جنب مسجد دستغيب كوچه 

گل پر و به قيمت 1319600000 ريال ارزيابي گرديده و محدود است به حدود:
شماالً: به طول 10 متر درب و ديواري است به كوچه 

شرقاً: 12/5 متر ديوار به ديوار پالك 19 فرعي 
جنوباً: به طول 10 متر ديوار به ديوار باقيمانده 91 فرعي 
غرباً: به طول 12/55متر ديوار به ديوار پالك 92 فرعي 

 پالك فوق از ساعت 9 الي 12 روز دوشــنبه مورخ 1398/1/26 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مي رسد. 
مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز 
بدهي هاي مالياتي و عوارض شــهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به 
عهده برنده مزايده اســت و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد مزايده روز 

اداري پس از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 271)
تاريخ انتشار: روز شنبه 1397/12/25

محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
به موجب پرونده اجرايي كالســه 9600164 و 9600165 موضوع اسناد رهني شماره 9205 و 19047دفتر اسناد 
رسمي شــماره 20 شهر نهاوند استان همدان بانك كشاورزي نهاوند جهت وصول مبالغ 763/319/492 ريال و 
280/536/223 ريال موضوعات الزم االجرا عليه و خســارت تأخير الي يوم الوصول عليه متعهد (راهن): رضا 
ظفري نام پدر مرتضي تاريخ تولد 1336/1/2 شماره ملي: 3960687036 شماره شناسنامه 934 به نشاني نهاوند 

شهرك شهيد حيدري بلوك 13 كوچه روبروي ساختمان فرهنگيان 6591877575
متعهد (وام گيرنده):

اكبر ظفري فرزند عين ال له متولد 1353/5/1 شــماره ملي 3960692420 شــماره شناسنامه 1465 به نشاني 
نهاوند روستاي بابارستم متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاي بستانكار مورد وثيقه برابر نظريه به شماره 
وارده 24150/ن/97 مورخ 1397/9/10 كارشناســان رسمي دادگستري مورد ارزيابي كه ارزش و مشخصات آن 

به شرح ذيل مي باشد:
ششدانگ قطعه زمين با بناي احداثي پالك ثبتي 1245 فرعي از 4091 اصلي واقع در بخش 1 حوزه ثبتي نهاوند 
استان همدان كه برابر نامه هاي شماره 5003492/97 مورخ 1397/4/23 و 11514/ن/96 مورخ 1396/10/17اداره 
ثبت و امالك نهاوند به مســاحت 192 مترمربع به نام رضا ظفري ثبت و سند مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار 
كارشناسان رسمي دادگستري واقع در نهاوند، شهرك شهيد حيدري بلوك 13 روبروي ساختمان فرهنگيان و به 

قيمت 1/550/000/000 ريال ارزيابي گرديده و محدوده است به حدود:
شماالً: به طول 12 متر پي به پي پالك 1242 فرعي 

شرقا: 16 متر پي است به پي پالك 1246 فرعي 
جنوباً: به طول 12 متر پي است به خيابان 

غرباً: به طول 16 متر پي به پي پالك 1244 فرعي
 پالك فوق از ساعت 9 الي 12 روز يكشــنبه مورخ 1398/1/25 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش 
مي رسد. مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذكر است 
پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد 
مزايده داراي آنها باشــد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم 
قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت 
هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد 
ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رســمي گردد مزايده روز اداري پس از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر 

برگزار خواهد شد. (م الف 270)
تاريخ انتشار: 1397/12/25

محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

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

برابر رأي شماره 139760326009000486 مورخه 97/11/06 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض 
آقاي جواد قنبري فرزند محمد به شماره شناسنامه 4661 صادره از فامنين به شماره ملي 5029617280 در 
شــش دانگ اعياني ب انضمام عرصه 79 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يك قطعه زمين محصور و بناي 
احداثي در آن (ســوله) به مساحت پانصدوچهل وچهار مترمربع و شصت صدم مترمربع قسمتي از پالك 99 
اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي ماماهان خريداري از مالك رسمي آقاي محمد قنبري محرز گرديده 

است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 331)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/09

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/25
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهى تحديد حدود اختصاصى حوزه شهرستان نهاوند
با استناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالك كشور تحديد حدود قسمتى از بخش دو ثبت شهرستان 
نهاوند به شماره وارده 9285/ن/97 مورخ 97/12/11 به شرح ذيل جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. قسمتى 
از پالك 83 فرعي از يك اصلى بخش دو ثبت نهاوند واقع در گلزرد ملكي بلقيس احمدي برابر كالسه شماره 
139760326005000591 در راســتاي قانون تعيين تكليف مى باشد. تاريخ تحديد حدود فوق روز دوشنبه 
مورخ 98/02/16ساعت 10 صبح مى باشد لذا مراتب به موجب ماده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورين 
پالك فوق الذكر به وســيله اين آگهى اعالم مى شود روز و ساعت مقرر در آگهى در محل وقوع ملك حضور 
به هم رســانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع تحديد حدود حاضر نباشد 
تحديد حدود به عمل آمده واخواهى طبق ماده20 قانون ثبت به حدود و حقوق ارتفاقى رقبه مورد تحديد تا 
يك ماه پس از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود از طريق اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند پذيرفته 

مى شود. (م الف 268)
تاريخ انتشار: يكشنبه 1397/12/25

محمدعلي جليلوند
رئيس اداره و ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند 

آگهي اعالم نظر افراز 
چون برابر درخواســت وارده به شــماره 5307/ه97/1 
مورخ 97/2/29 شركت آبادگران سبز فردا از اين اداره 
تقاضاي افراز سهمي خود را به ميزان يك دوازده سهم 
مشاع از پانصد و چهل و شش يك هزار و يكصد و چهل 
و هفتم شعير مشاع از 4 شعير و 55 صدم شعير مشاع از 
باقيمانده 6 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ، از پالك 
ثبتي 7/2739 واقع در حومه بخش سه همدان نموده و 
آدرس مالكين مشاعي را نيز اعالم نكرده است، همچنين 
با توجه به موافقت شهرداري منطقه چهار همدان با افراز 
طي شماره 4/43222 مورخ 97/6/1 و 4/43762 مورخ 
97/5/11 و اداره راه و شهرسازي برابر 97/50564 مورخ 
97/12/20 و 97/50570 مــورخ 97/12/20 جهت مورد 
درخواست طبق نقشه و صورتمجلس مضبوط در پرونده 

ثبتي رأي افراز صادر گرديده است.
لذا مراتب طبــق ماده 18 آيين نامه اجرايي اســناد 
رســمي جهت اطالع شــركاء مالكين مشاعي و افراد 
ذي نفع منتشــر تا با مراجعه به اين اداره و مشــاهده 
نقشه و صورتمجلس مضبوط در پرونده ثبتي، چنانچه 
اعتراضــي به نظريه افراز دارنــد، ظرف مدت 10 روز 
ابالغ اين اخطار اعتراض خود را به دادگاه شهرســتان 
محل وقوع ملك تقديم و گواهي اقامه دعوي را به اين 

نماييد. تحويل  اداره 
بديهي است در صورت عدم تقديم اعتراض در مهلت مقرر 
نسبت به صدور سند مالكيت قطعه افرازي به نام متقاضي 

فوق اقدام خواهد شد.
(م الف 4202)

علي زيوري حبيبي
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك همدان

 بر اساس اعالم فدراسيون، همدان هيأت 
برتر ورزش هاى همگانى استان هاى كشور 
در اجراى طرح تحول و تعالى ســال جارى 

شد.
رئيــس هيــأت ورزش هــاى همگانــى 
همدان گفت: ســند تحول، توسعه و تعالى 
ورزش هاى همگانى براى نخستين بار امسال 

در كشور اجرايى شد.
هادى ســبزوارى در گفت و گــو با ايرنا 
اظهــار داشــت: راهكارهــا و برنامه  هاى 
اين ســند امســال در قالب 14 طرح اجرا 
و بر اســاس ســند تحول ورزش همگانى 

گزارش ها احصا شد.

سبزوارى اضافه كرد: در سند جديد تحول، 
تعالى و آينده  نگرى فدراسيون ورزش هاى 
همگانى و آموزش درســت ورزش كردن 
به عنوان يك اصــل و مبنا مورد توجه قرار 

گرفته است.
رئيس هيــأت ورزش هاى همگانى همدان 
يادآور شد: سند تحول و تعالى ورزش هاى 
همگانى در قالب 2 جلد كتاب با هفت هزار 
نفر ساعت كار توسط متخصصان تهيه شده 
تا چراغ راهى براى توسعه ورزش همگانى 
باشد و بر اساس منويات رهبر معظم انقالب 

تدوين شده است.
وى افــزود: امســال بــر اســاس ارزيابى 

فدراســيون ورزش هاى همگانى كشور كه 
به تازگى اعالم شد، همدان، خراسان شمالى 
و خراســان رضوى عنوان برترين را در بين 

استان هاى كشور كسب كردند.
سبزوارى اظهار داشــت: همدان هم اكنون 
پيشــتاز در ورزش همگانى كشور است و 
23 درصــد از جمعيت اين اســتان فعاليت 

ورزشى دارند.
بر اســاس آمارهاى موجــود هم اكنون 30
هزار ورزشكار به صورت بيمه شده ورزشى 
و نيز 500 هزار ورزشكار به صورت پراكنده 
و آزاد در سطح استان همدان فعاليت ورزش 

همگانى دارند.

 هدف تيم ما صعود مســتقيم 
بــه ليگ يــك اســت و كار به 
حواشــى برخى تيــم هاى ليگ 

دويى نداريم.
باشگاه  مديرعاملى  سرپرســت 
اكنون  هم  گفــت:  همدان  پاس 
با تفاضل گل كمتر در رتبه دوم 
گروه ب ليگ 2 قــرار داريم و 
تالش ما صعود مستقيم به ليگ 

دسته يك كشور است.
محمدمظهــرى در گفــت و گو بــا ايرنا 
پيرامون اتفاق هاى روز چهارشــنبه بازى 
مقابل پرســپوليس گناوه گفت: در دقايق 
رو بــه پايان اين بازى ســنگربان حريف 
ضربه اى را به عمد وارد شــكم بازيكن 
ما كرد و ســپس نيمكت آنها به اعتراض 
كادر داورى تيم را از زمين بيرون كشيدند 

و حاضر به ادامه بازى نشدند.
وى خاطرنشــان كرد: تيم پاس 2 بر صفر 
از حريــف پيش بود و چه بســا تا پايان 

بازى مى توانســتيم گل هاى بيشترى را 
مديرعاملى  برسانيم.سرپرست  ثمر  به  نيز 
باشــگاه پاس بيان كرد: به هر حال طبق 
قانون سه امتياز اين بازى براى پاس است 
و از اين پس نيز ســه بازى فينال گونه تا 

صعود در پيش داريم.
وى اظهار داشــت: تيم پاس شــخصيت 
صعود گرفته و مى تواند با كســب امتياز 
الزم در اين ســه بازى باقى مانده صعود 

تاريخى را رقم بزند.

مظهــرى تداوم حمايــت ها از 
استان  اجرايى  مســئوالن  سوى 
همدان را بسيار ضرورى دانست 
و گفت: بــازى هاى باقى مانده 
و  است  ســاز  سرنوشت  بسيار 
گذشــته  همانند  داريم  انتظــار 

حمايت ها به موقع باشد.
يازدهــم  شــد:  يــادآور  وى 
فرورديــن ماه آينــده نيز بازى 
مهمى مقابل شــهداى بابلســر 
داريم و عزم مجموعه تيم كسب پيروزى 

ارزشمند در اين مسابقه است.
تيم پاس هم اكنون با 36 امتياز و فقط به 
دليل تفاضل گل كمتر نســبت به نيروى 
زمينى تهران در رده دوم جدول گروه ب 

ليگ دسته 2 كشور قرار دارد.
پاسى ها يازدهم فروردين ماه سال آينده 
در همدان ميزبان شهداى بابلسر تيم رده 
دوازدهمى ليگ دســته دوم فوتبال كشور 

در گروه ب هستند.

هيأت ورزش هاى همگانى 
همدان برتر كشور شد

هدف تيم پاس صعود مستقيم 
به ليگ يك است
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

رجب را «ماه ريزاِن خدا» ناميده اند؛ چون در اين ماه، رحمت بر اّمت من، به شّدت فرو 
مى بارد.

النوادر لألشعري: ص 18 ح 2

■ دوبيتي:
دلى ديرم خريدار محبت                                              كز او گرم است بازار محبت
لباسى دوختم بر قامت دل                                               ز پود محنت و تار محبت

«شير تاريخى خفته» را در همدان ببينيد
 شيرسنگى يادمانى از دوران تاريخى كه سالهاست در همدان خفته و 
قدمت آن به 2 هزار سال قبل برمى گردد كه در يكى از ميادين شهر همدان 
به نام شيرسنگى قابل رويت است. به گزارش فارس، مجسمه شيرسنگى 
از المان هاى قديمى شهر همدان است كه اعراب به هنگام فتح همدان آن 

را «باب االسد» به معنى  «دروازه شير» ناميده اند.
تاريخ ســاخت مجسمه شير سنگى مشخص نيســت، اما گمانه زنى ها 
حكايت از اين دارد كه اين مجســمه مربوط به دوره اشــكانيان است. 
مجسمه شيرسنگى همدان قدمتى  بيش از 2000 سال دارد و از يادمان هاى 
تاريخ باستان در شهر همدان است و در تاريخ 15 دى ماه سال 1310 و به 
شماره 93 در فهرست آثار ملى و تاريخى ايران به ثبت رسيده  است.اين 
مجسمه كه آسيب ديده بود و تا سال 1328 هجرى شمسى بر روى زمين 
افتاده بود تا اينكه مهندس  سيحون طراح و معمار آرامگاه بوعلى سينا آن را 

در محل  فعلى نصب كرد.  
اين مجسمه هم اكنون در وسط يكى از ميادين شلوغ همدان به همين نام 
واقع شده است كه اطراف آن محل تفريح بسيارى از شهروندان همدانى 
و حتى گردشــگران بوده و فضاى مناسبى براى اوقات فراغت جوانان و 

سالخوردگان است.

تپه هگمتانه گواهى از قدمت 3 هزار ساله همدان
زوج 2000 ساله در آرامگاه شيشه اى هگمتانه

 تپه هگمتانه گواهى از قدمت 3 هزار ساله همدان است كه در دل اين 
شــهر استقرار يافته و مى توان با حضور در آن تاريخ را به نظاره نشست، 

موزه اين تپه پر نمادى از تاريخ است
به گزارش فارس، همدان شهرى با 3 هزار سال قدمت كه گواه آن وجود 
تپه هگمتانه در دل اين شهر است، وارد شهر كه مى شوى درست در مركز 

شهر همدان تپه باستانى هگمتانه معروف به شهر مادها را مى توان ديد.
مســاحت اين تپه حدود 30 هكتار اســت كه در قســمت شمالى و در 
بافت قديمى شــهر همدان واقع در انتهاى خيابان اكباتــان قرار دارد و 
در ســال 1310 به شماره 28 در فهرســت آثار ملى ايران به ثبت رسيده 
اســت. كاوش ها و مطالعات باستان شناسى از سال 1362 توسط تيم هاى 
باستان شناس آغاز و تا پايان ســال 85، مجموعاً 14 فصل كاوش در آن 

انجام شده است.
ماحصل كاوش هاى علمى انجام شده پيدايش شهر باستانى و گسترده از 
نوع شهرهاى شطرنجى (دوره اشكانى) است و سازه اصلى شهر باستانى 

از خشت خام و در بخش هايى از آجر تشكيل يافته است.
اين مجموعه بــزرگ تاريخى داراى يك موزه نيز هســت كه ماحصل 
كاوش ها در آن جمع آورى شده و اشياى تاريخى در آن به نمايش گذاشته 

شده است.
اين موزه با يك طبقه ساختمان قديمى به مساحت 600 متر مربع شامل 
سالن اصلى، سرسرا و دو راهرو با عرضه و نمايش اشياء مختلف فرهنگى 
و تاريخى مربــوط به ادوار پيش از تاريخ و اســالمى در مركز محوطه 

باستانى آماده بازديد گردشگران است.
 اسكلت زوج 2000 ساله در آرامگاه شيشه اى

اســكلت زن و مردى كه مربوط به دوران اشــكانيان است، در يك قاب 
شيشه اى قرار دارد و مردم مى توانند آن را از نزديك ببنينند.

اين زن و مرد قدمتى در حدود 1800 تا 2000 ســال دارند كه با اختالف 
زمانى از دنيا رفته اند اما در يك تابوت دفن شــده اند، اين تابوت سنگى 

نشان از دفن خانوادگى و سنتى در دوره اشكانيان دارد.
طــول تابوت آن ها 190 ســانتيمتر به عرض 50 ســانتى متر و عمق 30
سانتيمتر است كه اسكلت زن در آن به پهلو دفن شده و دو النگو از جنس 
مفرغ در دست دارد. تپه باستانى هگمتانه يكى از پربازديدترين آثار ديدنى 
همدان است كه با توجه به استقرار اين اثر باستانى در مركز شهر، هر ساله 
بازديد زيادى از آن صورت مى گيرد و همه ســاله در تعطيالت نوروزى 

ميزبان بسيارى از مسافران است.

ماهواره مخابراتى «ناهيد 2» تا پايان سال 
98 ساخته مى شود

 رئيس پژوهشــگاه فضايى ايران گفت: ماهواره مخابراتى «ناهيد 
1» در ســال 98 در مدار قرار مى گيرد و ماهواره مخابراتى «ناهيد 2» 
تا پايان سال 98 تحويل كارفرما مى شود.به گزارش وزارت ارتباطات 
و فناورى اطالعات، حســين صميمى با اشاره به برنامه هاى سال آتى 
پژوهشــگاه فضايى اظهار كرد: پژوهشــگاه فضايى ايران پنج پروژه 
كليدى دارد كه طبق برنامه بايد به انجام برسد كه از دستاوردهاى مهم 
در حوزه فناورى فضايى كشور است. وى با اعالم اينكه مدل پروازى 
ماهواره «ناهيد 1» ســاخته شــده است و در ســال 98 در مدار قرار 
مى گيرد، افزود: مدل مهندسى پروژه ماهواره سنجشى پارس 1 ساخته 

شده و سال آتى، بايد مدل پروازى اين ماهواره آماده تحويل شود. 

اولويت هاى تحقيقاتى شبكه هاى تحقيقات 
علوم پزشكى تعيين مى شود

 رؤســاى شبكه هاى تحقيقات علوم پزشكى كشور بر تعريف كار 
مشترك و متمركز كردن فعاليت هاى مراكز تحقيقاتى همسو با اولويت 
هــا و كاهش بار بيمارى ها و حل مشــكالت مــردم تاكيد كردند. به 
گزارش نقل از وزارت بهداشت، جلسه رؤساى شبكه هاى تحقيقات 
علوم پزشــكى كشــور با رضا ملك زاده معاون تحقيقات و فناورى 
وزارت بهداشــت برگزار شــد.معاون تحقيقات و فنــاورى وزارت 
بهداشــت با توجه به اهميت جايگاه شــبكه هاى تحقيقاتى در نظام 
ســالمت و نقش آنها در كاهش بار بيمارى ها در سطح ملى، خواستار 
همفكرى و تحول در ساختار، مشاركت گروهى و افزايش فعاليت ها 
شبكه هاى تحقيقاتى در قالب پروژه هاى كالن ملى و بين المللى شد.

اختالل چند ساعته فيس بوك و اينستاگرام 
برطرف شد

 شب گذشته اختاللى گسترده در فيس بوك و اينستاگرام دسترسى 
كاربران را در نقاط مختلف دنيا به اين شبكه هاى اجتماعى قطع كرد. 
هنوز دليل اين اختالل اعالم نشده است. به گزارش ايندپندنت، شب 
گذشته فيس بوك، مســنجر فيس بوك و اينستاگرام در نقاط مختلف 
جهان از جمله دچار اختالل شدند. به گفته برخى كاربران اين بدترين 
اختالل در تاريخ فيس بوك است. البته چند ساعت پس از اين اختالل 
اينستاگرام دوباره فعال شــد.كاربران اين شركت در سراسر استراليا، 
آمريكاى شمالى و جنوبى، اروپا، ژاپن و مالزى اين اختالل را گزارش 
كرده اند. كاربران اعالم كردند نمى توانند در اين شــبكه هاى اجتماعى 

پست ارسال كنند.

پيش بينى جهرمى از اوضاع فناورى 
اطالعات درسال 98

 وزير ارتباطات گفت: معتقدم در سال آينده با وجود تحريم ها در 
حوزه فناورى اطالعات با رونق روبرو مى شويم و بخش هاى مختلف 
براى ايجاد بهره ورى به ســراغ فناورى اطالعات مى آيند. به گزارش 
وزارت ارتباطــات و فناورى اطالعات، محمدجواد آذرى جهرمى در 
نشســت با فعاالن مجازى همزمان با هفتمين سالگرد تأسيس شوراى 
عالى فضاى مجازى جريان تكنولوژى را توقف ناپذير دانست و گفت: 
نمى توان مقابل جريان تكنولوژى ايستاد و اين كار منطقى هم نيست. 
در مقابل بايد بدانيم ظرفيت هاى فناورى چيســت.وى گفت: معتقدم 
در ســال آينده با وجود تحريم ها در حوزه فناورى اطالعات با رونق 

روبرو مى شويم. 

هوش مصنوعى آفالين گوگل 
براى گوشى پيكسل

 گوگل يك سيســتم هوش مصنوعى براى شناسايى صوت كاربران 
طراحى كرده كه بر روى گوشى هاى پيكسل به صورت آفالين و بدون نياز 
به اينترنت قابل استفاده است.به گزارش انگجت، سيستم هوش مصنوعى 
مذكور مى تواند تمامى حروف بيان شده توسط كاربران را بشنود و آنها را 
بر روى نمايشگر تايپ كند.مهم ترين مزيت اين سيستم نبود وابستگى به 
اينترنت و ديگر شبكه هاى اطالع رسانى است. استفاده از سيستم مذكور 
هم سريع تر بوده و هم داراى كارآيى بيشترى است.سيستم هاى تشخيص 
صوت به طور سنتى از طريق چند تكه كردن جمالت عمل مى كنند، اما 
اين سيستم مى تواند با شنيدن تك تك حروف، كلمه بندى و جمله بندى 

ها را نيز به صورت مطلوب انجام دهد و نيازى به كمك انسان ندارد.

سينـما

■ قد  س....... . ماموريت غيرممكن- قانون مورفي 
■ قد  س2.........  هت تريك- قرارمون پارك شهر
■ فلسطين1..................  تخته گاز- بهشت گم شده
فلسطين 2.................................................. جن زيبا
■ سينما كانون............. دزد و پري - ضربه فني
■بهمن مالير.. ...........ماموريت غيرممكن-دزد 

و پري - جن زيبا
■ آزادي تويسركان..........................   تخته گاز - قانون 

مورفي- دزد وپري - سمباد و سارا
■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

 معاون گردشگرى اداره  كل 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى استان همدان، 
گفت: امسال تخفيف نوروزى 
براى هتل ها و متل ها نخواهيم 
داشت.على خاكسار بيان كرد: 
گردشگرى  تســهيالت  نرخ 
هر ســاله در1 مهــر ماه تا 31 
شهريور ســال آينده مصوب 
مى شــود و هيچگونه افزايش 
و كاهشى در طول سال ندارد.

وى در خصــوص ظرفيت پذيرش گردشــگر در 
اســتان، خاطر نشــان كرد: ما روزانه با احتساب 
آمار هتل هــا، متل ها، هتل آپارتمان ها، اقامتگاه هاى 
بوم گردى، خانه مســافرها، مدارس و مهانســراى 
ادارات، به 15000 نفر خدمات رسانى خواهيم كرد.

وى تأكيد كرد: با توجه به رويداد هايى كه در استان 
برگزار شده، همدان بســيار مورد توجه بوده و از 

مقاصد گردشگرى ايرانيان خواهد بود.
وى در خصوص اقدامات انجام شده براى جذب 
گردشــگر، اظهار كــرد: شــركت در دوازدهمين 
نمايشگاه بين الملى گردشگرى تهران، با مشاركت 
هتلداران، مهمان  پذيران، شركت سياحتى عليصدر 
و شهردارى هاى شهرستان ها، معرفى فوق  العاده اى 

از همدان به عمل آمد.وى افزود: 
سفر عروسك كارتونى " مل مل 
" بــه همدان و ضبــط و پخش 
برنامه در مكان هاى مختلف استان 
و دعوت مردم كشور براى سفر 
به همدان، در رونق گردشــگرى 
نوروز امسال بى تأثير نخواهد بود.

در  كــرد:  تصريــح  خاكســار 
به  هم وطنان،  به  اســتان  معرفى 
زيرســاخت هاى اســتان، مقدار 
مسافت تهران تا همدان، بناهاى 
تاريخى و طبيعى و ساير جاذبه هاى موجود اشاره 
شــده اســت. وى در خصوص برنامه هايى كه در 
نوروز برگزار خواهد شد، ذكر كرد: در پياده راه ها و 
خيابان ها، بالغ بر 520 اجرا از تئاتر هاى خيابانى و 

سياه بازى ها خواهيم داشت.
وى اضافه كرد: شــهردارى 8 دستگاه اتوبوس در 
نقاط مختلف شــهر همراه با راهنما براى گردش 
درون شهرى و اســتفاده همشهريان و گردشگران 
مستقر كرده است.معاون گردشگرى اداره  كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان، 
اعالم كرد: امسال با قوت بيشترى بحث نوروزگاه 
دنبال مى شود و اميدواريم اقدامات صورت گرفته 

مثمر ثمر باشند.

 روزگارى نه چندان دور بلوار ارم همدان به واسطه 
نزديكى به دامنه الوند و قرار گرفتن در منطقه اى خوش 
آب و هوا، مقصد اتراق و گردشــگرى شهروندان در 
پايان هفته و روزهاى تعطيل بــود اما حاال عرصه بر 
تردد خودرو هم در اين بلوار تنگ شده است چه رسد 

به مردم ... 
اين بلوار در انتهاى جنوبى ترين نقطه شهر همدان و در 
پاى تپه زيباى عباس آباد واقع شده است مسيرى كه از 
ميدان قائم آغاز مى شود و تا تقاطع خيابان سعيديه ادامه 
دارد، بلوار ارم يكى از مسيرهايى است كه همدانى ها 
اوقات بيكارى و روزهاى تعطيل را در آن مى گذراندند 
و محل دورهمــى هاى خانواده ها و رانندگى جوانان 

شهر بود 
مديران ارشد شهرى بخصوص مسئوالن شهردارى نيز 
از بلوار ارم به عنوان يك منطقه گردشگرى ياد مى كردند 
هرچند گردشگران كمتر در آن ديده مى شوند و بيشتر 
تفرجگاه شهروندان همدانى است، اما شهردارى تالش 
كرده با تغيير كاربرى بخشــى از باغ ها به شهربازى و 

پارك، اين منطقه را پذيراى شهروندان همدانى كند.
مردم همدان اين تفريح و تفرج را آســان به دســت 
نياورده اند ورود جمعيت گردشگر شهرى به اين منطقه 
همــواره با واكنش و چالش همــراه بوده و انتقادهاى 
فعاالن مدنى و اعتراض ساكنان منطقه و حتى كسانى 
كه براى تفريح به اين محل مى آيند را به دنبال داشــته 
اســت اما حاال اين بلوار طعمه طرح هايى شده است 

كه نتيجه آن» بيشتر به يك عالمت سوال شبيه است .
كارشناســان بر اين باورند ؛ بــراى اجراى طرح هاى 
عمرانى در اين شــهر بايد بدانيم كه براى ما انسان يا 

خودرو در اولويت است.
در برخى نقاط كشــورمان يا خارج از ايران، خودرو 
را محور طرح هاى عمرانى قرار داده و براى توســعه 

راه ها تالش دارند.
اين در حاليست كه برخى نقاط نيز انسان را بر خودرو 
مقدم دانســته و در اجراى طرح ها امكانات مورد نياز 
بــراى رفاه مردم را پيش بينى مى كنند. اما در بلوار ارم 

همدان كدام يك اولويت قرار گرفت ؟ 

چندى پيش  مسئوالن شهرى به دنبال بهبود بار ترافيكى 
و ظرفيت گردشگرى اين منطقه دست به كار شدند و 
با بيل و كلنگ و نقشه و طرح به جان اين بلوار افتادن 
تا طرحى نو دراندازند بلوار را نصف كردند و برديدند 
و دوختنــد و .... حاال امــا پس از اين همه برو و بيا با 
برداشته شدن حفاظ و تمام شدن بخشى از پياده راه در 
جلوى تاالر قرآن ، اين سوال در ذهن شهروندان مطرح 
ميشود كه اين طرح چه ويژگى خاص يا جاذبه اى براى 
شهر همدان دارد!؟ و آيا برنامه ريزى براى خراب كردن 

فضاى باز بلوار اين نتيجه اش بود ؟ 
آيا تمام تبليغاتى كه براى اين طرح مصادف با همدان 
2018 مى شد منحصر به تعويض آسفالت پياده روى 
ســابق و ســنگفرش كردن دو الين از بلوار و ايجاد 
محدوديت براى تردد خودروها بود!؟ بلوار ارم يا آخر 
آسفالت همدانى ها تن پوش سنگفرش تن كرد و تكه 
تكه شــد تا توسعه معنا يابد ؟ آيا غير از اين است كه 
پياده راه سنگفرش شــده كه در كنار مسير ماشين رو 
ميباشد فاقد ايمنى الزم براى عابرين است؟ اين روزها 
با حذف گارد ريل ها مردم شــهر حيران مانده اند كه 
چه خبر قرار بود بشــود و اين تغييرات چه هدفى به 

دنبال داشت ؟
اين روزها كه نوروز در واپســين قدمهاى نورســيدن 
است مردم شهر فكر ميكنند چه تغييراتى رقم خورد ؟ 
چرا محل تنفس شــهر دستخورده شده است  با اينكه 
اين طرح فاقد جذابيت و براى شــهروندان پر هزينه 
ميباشد و تا آغاز ســال نو و آمدن مسافرين چند روز 
بيشــتر باقى نمانده چرا متوليان امور همچنان در حال 
ادامه دادن به تخريب آسفالت و رها كردن بهسازى ها 
هستند ؟ در حال حاضر فقط مى توان گفت اى كاش 
مسئوالن فكر تفريح هاى نداشته مردم شهر را ميكردند 
و اين يك مجراى تنفسى شهر را هم مسدود نميكردند 
بر اســاس طرح اين بلوار ،   ســه مرحله شامل بهينه 
ســازى پياده راه كنونى بلوار ارم، اســتفاده مناسب از 
كاربرى مجاور مسير پياده راه و بهينه سازى راه سواره 

در مطالعه اين طرح مدنظر قرار گرفته شده است 
و گويا براى بهينه سازى پياده راه كنونى، قرار است  از 

15 متر فضاى خالى موجود در 2 طرف بلوار ارم شهر 
همدان را مديريت كرد يا از كاربرى هاى مجاور مسير 
پياده اين بلوار براى اجراى مناسب طرح كمك گرفت.

بلوار ارم يك فضاى تفريحى است، پيش بينى مسيرى 
مجزا براى عبور خودروهاى امــدادى و خدماتى در 
ساعت اوج ترافيك با توجه به وجود ساختمان آتش 
نشانى و 2 بيمارستان در اين بلوار از ضروريات است 
ظاهر امر بيانگر آن اســت كه  بخشى از خطوط مسير 
امدادى براى تردد دوچرخه ســواران اختصاص يافته 
و هنگام ورود خودروهــاى امداد و نجات دوچرخه 

سواران به حاشيه اين الين هدايت مى شوند.

اين بلوار محلى براى تردد متعدد خودروها بوده است 
و قطــع يقين رغبت مردم به اســتفاده از پاركينگ كم 
است بنابراين اجراى اين طرح خوب و زيبا نمى تواند 
در كاهش ترافيك موثر واقع شود.با توجه به روند رو 
به رشد جمعيت خودرو سوار و ايجاد جذابيت حضور 
در بلوار ارم شاهد افزايش ترافيك در اين نقطه خواهيم 

بود.
يكى از نتايج اجراى طرح پيــاده راه اكباتان و بوعلى 
هدايت ترافيك به راه هاى جايگزين است كه با اجراى 
طرح بلوار ارم نيز شــاهد ترافيك در مسيرهاى جنبى 

خواهيم بود.

بلوار ارم قربانى طرح هاى مبهم

ارم را به همدان برگردانيد

امسال تخفيف نخواهيم داشت


