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امنیت پایدار ارمغان نیروی 
انتظامی برای جامعه 

 هفته نیروی انتظامی فرصت مناســبی 
است تا ضمن قدردانی از تالش های شبانه 
روزی و فــداکاری فرزندان غیور مردم در 
بخــش های مختلف ناجا، بخشــی از این 
تالش ها و خدمات که در راســتای امنیت 
پایدار و آرامش همیشــگی جامعه صورت 
می گیرد، انعکاس رســانه ای پیدا کند.در 
اهمیت کار نیــروی انتظامی همین بس که 
امنیت و ثبات پایدار از جمله شاخص های 

یک جامعه توسعه یافته است.

یادداشت روز
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مطالبه مشارکت حداکثری  
از فرمانداران

 ۱- استاندار همدان که سابقه ای زیاد 
در اجرای انتخابات دارد و امسال در مقام 
استاندار در اجرای انتخابات نقش اجرایی 
نداشته و بیشــتر نقش نظارتی و مدیریتی 
خواهد داشت، در نشســت فرمانداران با 
ســتاد انتخابات اســتان مطالبات خود در 
حــوزه انتخابــات را از فرمانداران مطرح 
کــرده است.شــاهرخی از فرمانداران در 
کرده  مشارکت حداکثری  مطالبه  اولویت، 
تا مشخص شود حضور مردم در انتخابات 

همچنان مهمترین موضوع...

تبریک و تهنیت

پسر عزیزمان جناب آقای

دکتر پارسا الماسی
فرارسیدن 

14 مهرماه روز ملی دامپزشکی
تمامــی  و  حضرتعالــی  خدمــت  را 
دانشــجویان رشــته دامپزشــکی تبریــک 

از درگاه خداونــد متعــال  نمــوده،  تهنیــت عــرض  و 
داریــم. را  هــا  بهتریــن  آرزوی  برایتــان 

پدر ، مادر و محمد امین

پیرامون زندگی و شهادت سردار 
شهید همدانی

»شیر همدان« 

تجلی غیرت و 
تفکر توأمان بود

در نوار صوتی مکالمات بیســیم مرحله دوم 
عملیــات بیت المقــدس وقتی کــه کار گره 
می خورد یکی از فرماندهان گردان های محور 
پشت بیســیم می آید و می گوید که ما داریم 
اینجــا از بین می رویم و قتل عام می شــویم، 
حســین خالقــی می گوید »االن یک شــیر 
برایت می فرستم، شــما با کد همدانی پشت 
بیســیم صدایش کنید. او به آنجا بیاید خیلی 
از کارهایتان را حل می کند.« همدانی پشــت 
خط بیســیم می آید، با هم ارتباط می گیرند و 

عملیات سروسامانی می یابد.
سرلشکر شــهید حســین همدانی جانشین 
قرارگاه امام حســین)ع( بود کــه در جریان 
مأموریتی موقت )ع( شانزدهم مهرماه 94 در 
حومه شهر حلب به شهادت رسید و البته این 
مأموریت موقت را در قالب رسالتی بزرگ تر 
که در داخل و خارج کشــور دنبال می کرد به 

پایان رسانید.
او هــم رزم شــهدا و درس آموختــه مکتب 
شــهادت بود کافیست به لیســتی که شهید 
همدانی در کسوت جانشین رئیس ستاد تیپ 
از فرماندهان و نیروهای ســپاه همدان برای 
اعزام تهیه کرد توجه کنیم که اکثر آنها نامهای 
بزرگ جهاد و شــهادت اند: شــهید حاجی 
بابایی، شــهید مظاهری، شهید ترک، شهیدان 
علیرضا و محمدرضا ترکمانی، شهید ارژنگی، 
شهید خاکپور، شهید علوی، شهید بهرام چی، 
شهید ستار ابراهیمی و شهید نیکومنظر برخی 
از شــهدای آن جمع بودند و البته بعضی از 
افراد آن لیســت همچنــان در قید حیات و 

مشغول دفاع از حریم امنیت هستند.
افراد فهرست شده لیســت همدانی به تیپ 
محمــد رســول ا... )ص( در جنوب رفتند و 
نخستین عملیات گسترده دوران دفاع مقدس 
را با عنوان فتح المبین در فروردین ســال 6۱ 
به همراه سایر یگان ها اجرا کردند و به نوعی 
فهرستی که شــهید همدانی سازماندهی کرد 

خط شکن پیروزی های بعدی شد.
شهید حسین همدانی از اعضا و بنیان گذاران 
سپاه همدان و کردستان بود و از سال ۱359 
در جنگ ایران و عراق شــرکت داشت. وی 
در آغاز جوانی با تفکرات حضرت امام )ره( 
آشنا شــده و از محضر درس مکارم اخالق 

و احکام شــهید محراب آیت ا... مدنی که در 
همدان تبعید بودند، بهره  برد.

در بهمن 57 که رژیم شاهنشاهی با تانک راه 
را بر مردم بسته بود، سردار همدانی به فرمان 

آیت ا... مدنی در مقابل تانک ها ایستاد.
پس از پیروزی انقالب اسالمی، پایه گذاری و 
تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، استان 
همدان را آغاز و خود نیــز به عنوان یکی از 
ارکان اصلی شــورای عالی فرماندهی ســپاه 
استان همدان، فعالیتش را آغاز کرد و با کمک 
همرزمان و پاسداران آن خطه، به پاک سازی 
عناصر طاغــوت و عوامل نفاق برآمد چراکه 
چندین بار به دســت ساواک دستگیرشده و 
مورد تعقیب بود و عوامل طاغوت را به خوبی 

می شناخت.
با تداوم شورش در اســتان های کردستان و 
آذربایجان غربی، ســردار شهید همدانی در 
خرداد ۱358 جزو نخســتین رزمندگانی بود 
که برای آزادی و شکســت حصر ســنندج 
تالش فراوانی کرد و بــه گردنه صلوات آباد 
حمله کردند و شهر ســنندج را آزاد کردند. 
در سال 59 با آغاز جنگ تحمیلی این سردار 
بزرگ اسالم در جبهه های غرب کشور نقش 
مهمــی را ایفا کرد و در آزادســازی پاوه به 
همراه شهید چمران حضور داشت و در بحث 
سرکوب جدایی طلبان و ضدانقالب در مهاباد 
نیز فداکاری بسیار داشت که این ها مربوط به 
قبل از جنگ است و با آغاز جنگ ایشان یکی 

از فرماندهان شاخص در غرب کشور بود.
 ارتفاعات قراویز نخســتین نقطه 

اثبات بی اثر بودن ترورها
شــهید همدانی به همراه شــهید شــهبازی، 
عملیات شهیدان رجایی و باهنر را انجام دادند 
تا به دشــمن بفهمانند علیرغم وقوع حوادث 
تروریســتی و تــرور یاران اصلــی انقالب، 
رزمنــدگان پرشــور و پرتــوان از مرزهای 
جمهوری اسالمی دفاع می کنند. در آن مقطع 
زمانی دشــمن خیلی بلندپروازی می کرد و 
تصور داشــت که با شــهادت این مسئوالن 
می تواند بخشی های دیگری از سرزمینمان را 
بگیرد اما رزمنــدگان با اجرای این عملیات، 

امید و نشاط را به کشور بازگرداندند.
بعدازآن، عملیات مطلع الفجــر با فرماندهی 

شهید همدانی، شــهید حاج بابا، شهید پیچک و 
شهید شهبازی در منطقه شــیاکوه گیالن غرب 
در آذرماه ســال 60 انجام شد و پیروزی در این 
عملیات روحیه مجــددی به رزمندگان داد و به 
دشــمنان این پیام را داد که علیرغم مشــکالت 
داخلی رزمندگان در دفاع از میهن اســالمی در 

جبهه ها حضور دارند.
بعد از انجام ایــن دو عملیات، در دی ماه همان 
سال احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان و شهید 
همت فرمانده ســپاه پاوه بنا به ابالغی به همراه 
شهید شهبازی و شهید همدانی به جنوب کشور 
رفتند و تیپ محمد رســول ا... )ص( را تشکیل 
دادند، بگذریم که بعدها و در تمام عمر چشــم 
ســردار همدانی به دنبال رفیق گمشده اش بود و 
بارها یاران و شاگردان متوسلیان را دورهم جمع 

آورد تا یاد وی را زنده نگاه دارد.
در آغــاز جنگ هدایت و فرماندهی لشــکر ۱6 
قدس گیالن را به شــهید همدانی واگذار کردند 
و عملیات های مهم و حیاتی همچون کربالی 4 
و کربالی 5 را با شــیرمردان گیلکی به سرانجام 
رساند. او با حضور در کسوت معاونت اطالعات 
و عملیــات قرارگاه عملیاتــی قدس که چندین 
لشــکر و تیپ مســتقل را تحت امر داشــت و 
حضور مســتمر در عرصه های دفاع و مقاومت، 
فرماندهی مقتدر شد که تا زمان آخرین عملیات 
موفق ســپاه اســالم با منافقین کوردل که با نام 

مرصاد بود، یاریگر کشور و نظام بود.
وی پس از دفاع مقدس به دانشگاه فرماندهی و 
ستاد رفته و تحصیل تئوریک و آکادمیک هدایت 
یگان هــا را هم به تجربیات ارزنده اش افزود و با 
انتصاب به عنوان فرمانده قرارگاه نجف اشرف و 
لشکر 4 بعثت در غرب کشور، کارنامه ای موفق 

از خود به جای گذاشت.
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی و جانشــینی 
نیروی مقاومت بســیج در دو دوره و فرماندهی 
لشــکر 27 محمد رســول ا... )ص( و به همراه 
آن، جانشــینی قــرارگاه ثــارا... )ص(، از دیگر 
مســئولیت های شــهید همدانی بــود و معاون 
مرکز راهبردی سپاه، مشــاور عالی فرمانده کل 
سپاه و جانشینی سازمان بسیج مستضعفان از او 
فرمانده ای کهنه کار با کوله باری تجربه و شناخت 
ساخته که ســبب شده اســت تا حساس ترین 
و مهم ترین سپاه کشــور که دارای ویژگی های 

خاص اســت، بر عهده ایشــان گذاشــته شود 
چنانکه وی در مهار و کنترل خسارات وقایع 88 

نیز بارزترین نقش را داشت.
این شــهید که در سوریه به »ابو وهب« معروف 
بود، از ســال ۱390 به عنوان مستشــار عالی در 
حالی به این کشور برای دفاع از حریم اهل بیت 
به ویژه حرم حضرت زینب )س( می رود که این 
کشــور در حال ســقوط بود؛ تا آنجایی که کاخ 
ریاســت جمهوری همواره مــورد هدف قرار 
می گرفت. تکفیری هــای داعش و جبهه  النصره 
چهار سال به دنبال شهادت سردار بودند و یک 
مرتبه در محل ســکونت خــودش مورد هدف 
اسلحه های دوربرد و دوربین دار قرار گرفت که 

به سرانجام نرسید.
سرلشگر پاســدار محمدباقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح در مورد حبیب ابن مظاهر سپاه 
می گوید: شــهید همدانی این مســئله را درک 
می کرد که اگر ســوریه، عراق یــا دیگر مناطق 
شکست بخورند نوبت به ام القرای اسالم می رسد 
بنابراین با درک این شــرایط در آن سن وسال به 

سوریه رفت.
شــهید همدانی در ســال 90 که شرایط خاصی 
در ســوریه بود به آنجا رفت، یک ارتش خسته 
که بایــد در ده ها جبهه مقابل نیروهای تازه نفس 
و باانگیزه تروریســت کــه از همه طرف تجهیز 
می شد، بایســتد. در چنین شــرایطی که بسیار 
سخت بود و از طرف دیگر در عراق هم صحنه 
دیگری باز شد شــهید همدانی به آنجا رفت و 
با الگوبرداری از بســیج نیروهــای مردمی وارد 
این مسئله شــد تا مردم شیعه، سنی، مسلمان و 

غیرمسلمان را آموزش دهد.
 شهید همدانی و دفاع از حریم 

خانواده اباعبدا...
حفظ حرم حضرت زینب )س( عالوه بر جایگاه 
مهمی که در مکتب عاشــورا و عقاید شیعه دارد 

از نظــر نمادیــن نیز در 
رزمندگان  روحیــه  حفظ 
مقاومت بسیار مهم بود و 
اگر حــرم حضرت زینب 
)س( توســط تکفیریــان 
مورد هجمه قــرار گرفته 
فیلــم  خدای ناکــرده  و 
اســائه ادب به آن پخش 

می شــد روحیه رزمندگان بسیار تخریب می شد 
و از ایــن نظر همدانی صرف نظر از تالش برای 
ایجاد امنیــت در حرم حضــرت زینب )س(، 
ســازمان دهی، برنامه ریزی برای ارتش ســوریه 
و تشکیل بسیج مردمی در ســوریه را عهده دار 
شد و نیروهای ۱6 اســتان سوریه را به تفکیک 

سازمان دهی کرد.
خوب اســت بدانیم که شــیر همدان تا حدود 
ســال های 87 و 88 در یــک خانه مســتأجری 
زندگی می کــرد و نهایتاً با اصرار و پیگیری های 
دوســتان، یک منزل را با گرفتن وام در شهرک 

شهید محالتی خریداری کرد.
 اشداء علی الکفار رحما بینهم

برخالف چهره ای که رسانه های معاند از سردار 
همدانــی در جریان وقایع 88 تصویر کرده اند او 
اگرچــه مانند همه فعالیت های خود برای مقابله 
بــا فتنه نیز طرح و برنامه داشــت امــا به گفته 
برخی هم رزمان در این موارد بســیار سعه صدر 
بــه خرج می داد تا بدان جا که در اثنای فتنه 88، 
در مورد چند نفر نوجوان دستگیر شده می گوید 
»اگر به قرینه ای نرســیدید، این ها را آزاد کنید«؛ 
چراکه ســردار این افراد را اغفال شده می دانست 
و همواره ســعه صدر باالیی از خود نشان می داد 

و مسائل را به هیچ عنوان غیرقابل تحمل نمی دید.
یکــی از کارهای بزرگی که ایشــان انجام دادند 
و جزو باقیات صالحاتشــان اســت، تدوین آثار 
شــهدای اســتان همدان اســت که با تشکیل 
کارگروه هایی و با نظارت و پیگیری خود ایشان 
در کنگره 8 هزار شهید استان همدان کتاب هایی 
منتشــر شــد و کار بزرگ دیگر ایشان پیگیری 
احداث باغ موزه دفــاع مقدس همدان بود که تا 

آن زمان در کشور نظیر نداشت.
رهبــر معظم انقــالب در دیــدار مجمع عالی 
فرماندهان سپاه حق سخن را پیرامون این شهید 
ادا کردند و فرمودند: ســی ســال پس از دفاع 

مقدس، شهادت دالورِ جاافتاده ای همچون شهید 
همدانی و نوجوان تازه رسیده ای همچون شهید 
حججی نشان دهنده ی استمرار طراوت و هویت 

سپاه در این عرصه است.
چنانکه رهبری بیان کرده اند اگر امنیت نباشــد 
هیچ چیز نیســت و سرداران دالوری چون شهید 
همدانــی تأمین کننده این امنیت بودند و در کنار 
ا... دادی، کجباف،  »اســکندری،  مانند  شهیدانی 
حســونی زاده، مختاربند، سیاح طاهری، سمایی 
و قلی زاده« اقتدار و اســتقالل امروز کشــور را 
رقم زدند و بگذار زیاده گویان همچنان از اقتدار 
خیالی لشکریان دوران باســتان یا تیپ و ظاهر 
فالن ارتشبد شاهنشاهی قصه ببافند مردان واقعی 
عرصه های نبرد کاری کردند کارســتان و پس از 
چند قرن اقتدار دوباره ایران را به آن بازگرداندند.
سردار سرلشگر سلیمانی در مورد »شیر همدان« 
به خوبــی حق مطلب را بیان کــرده و می گوید: 
شــهید همدانی فقط یک شــهید نبود، شــهید 
همدانی یک لشکر و یک استان بود، مثل شهید 

بهشتی که امام )ره( فرمود یک ملت بود. 
همدانی هم ســه کارکرد مهــم در دفاع مقدس 
داشــت که یکی تأســی شمشــیر برنده لشکر 
انصارالحســین )ع( بود که هر جا نظام تهدیدی 
داشــت آن را اعزام می کرد. اقدام دیگر شــهید 
همدانی نقش ارزنده اش از ابتدای دفاع مقدس تا 
انتهای آن در همه عملیات ها و پیروزی ها داشت 
و کار ســوم شهید همدانی از دو کار اول مهم تر 
بــود و آن همان چیزی بود کــه دفاع مقدس را 
در دل ها و مغزها جا انداخت که همان تأســیس 
مدرســه فکری بود، تأســیس مدرســه حسین 
همدانــی بود که ده ها هزار جــوان از همدان و 
جاهای دیگر راه افتادنــد و مثل مادری که غذا 
در دهان فرزندان خود می گذارد، از دست شهید 
همدانی و در مکتب وی تغذیه شــدند و رشد 

یافتند.
* عطا شعبانی راد

 یک مطلب ژورنالیســتی به ســختی می تواند روایتگر یک عمر مجاهدت فردی مانند سردار 
همدانی باشد که او در فرصت حیات حتی یک لحظه از پای ننشسته و با نیرویی خدایی و الیزال 
در تمام لحظات زندگی خود فعالیت های مهمی را به ثمر رســانده اســت، بهترین تعبیر اما برای 
مردی چنین سرســخت و آهنین که همواره به موالی خود امیرالمؤمنین اقتدا داشت شاید همان 

تعبیر »شیر« باشد که توسط هم رزمانش برای وی به کاررفته بود.

زائران اربعین بخوانند 

35هزار همدانی در راه کربال

تبریک و تهنیت

فروشگاه مرغ فریبا

جناب آقای

دکتر محمود رضا رسولی 
مدیر کل محترم دامپزشکی استان همدان 

خدمــت  را  دامپزشــکی  هفتــه 
ــان   ــن  و کارشناس ــی ،معاونی حضرتعال
ــرض  ــت ع ــک و تهنی ــان تبری گرامیت

مینمائیــم.
ــان و  ــزد من ــایه ای ــت در س ــد اس امی
مدیریــت مدبرانــه شــما شــاهد ارتقای 

ســالمت ،بهداشــت جامعــه باشــیم .
@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشیدلطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان

شهید همدانی فرمانده میدانی 
بی نظیری بود

 فرمانده ســپاه انصارالحســین )ع( استان 
همدان با بیان اینکه شهید همدانی از فرماندهان 
میدانی بی نظیر و شخصیتی مردمی بود گفت: 
ســردار معتقد بود بایــد در رکاب مقام معظم 
رهبری ایفای نقش کند چه در داخل باشد چه 

هر جای دنیا.
فرمانده سپاه انصارالحسین )ع( استان همدان 
با اشــاره به چهارمین سالگرد شهادت سردار 
همدانی اظهار کرد: هفته گذشته مراسمی به این 
منظور در تهران با سخنرانی سرلشکر جعفری 
برگزار شد.مظاهر مجیدی به مراسم سالگرد این 
شــهید بزرگوار در همدان اشاره کرد و گفت: 
در استان همدان نیز  شب گذشته بعد از نماز 
مغرب و عشا، مراسمی در حسینیه امام )ره( با 
سخنرانی سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج 

مستضعفین برگزار شد.
به گزارش فارس، فرمانده سپاه انصارالحسین 
)ع( اســتان همدان بیان کرد: در این مراسم از 
کتاب »حدیث حاضر غایب« از مجاهدت های 
شــهید همدانی با بیان خاطرات و مطالبی از 
ســردار مظاهری و به قلم محســن صیفی کار 

رونمایی شد.
وی در ادامه به ابعاد شخصیتی سردار همدانی 
اشــاره کرد و افزود: این شــهید شاخص از 
بنیانگذاران سپاه همدان است و حق بزرگی بر 
گردن همه، به ویژه مجموعه سپاه همدان دارد؛ 
بنابراین باید هر ســال با شکوه تر از سال های 

گذشته یاد ایشان را گرامی بداریم.
مجیدی با بیان اینکه شهید همدانی تاکید کرده 
بود فعالیت هــای هیأت رزمندگان ثارا... به هر 
طریقی در این مســیر ادامه یابد تصریح کرد: 
ایشــان تأکید داشت هیأت برنامه های متنوع و 

جامعه پسند داشته باشد.
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مطالبه مشارکت حداکثری  از فرمانداران
 ۱- استاندار همدان که سابقه ای زیاد در اجرای انتخابات دارد و 
امســال در مقام استاندار در اجرای انتخابات نقش اجرایی نداشته و 
بیشتر نقش نظارتی و مدیریتی خواهد داشت، در نشست فرمانداران 
با ســتاد انتخابات اســتان مطالبات خود در حــوزه انتخابات را از 

فرمانداران مطرح کرده است.
شاهرخی از فرمانداران در اولویت، مطالبه مشارکت حداکثری کرده 
تا مشخص شود حضور مردم در انتخابات همچنان مهمترین موضوع 

در تحوالت داخلی و بین المللی است.
2- برخی تحلیل ها از پیش بینی کاهش مشارکت مردم در انتخابات 

حکایت دارند.
بر اســاس این تحلیلهــا مردم از وعده های محقق نشــده دولت و 
مجلسیان در انتخابات گذشته خسته شده اند و به این باور رسیده اند 
که منتخبان هــر انتخاباتی پس از انتخاب مردم را فراموش می کنند 
و به جای خدمت به مردم به دنبال بهره مندی از رانتهای شــغلهای 

انتخابی می روند!
3- بــر زمین ماندن اکثر وعده هــای دولت به خصوص وعده های 
اقتصــادی و وعده هایی که اصالح طلبــان را با انتخاب این دولت 
همــراه کرد، در کنــار بی توجهی مجلس به خواســته های مردم و 
افزایش زد و بند سیاسی، کشف فساد مسئوالن و رانتخواری و ... که 
این روزها اخبار آن منتشر می شود، مبنای تحلیلی است که مردم را 

راغب به مشارکت حداکثری در انتخابات نمی داند.
4- از این منظر حق با مردم است باید هر انتخاباتی گامی به جلو در 
تحقق وعده هاو توجه به خواســت عمومی و نیازهای مردم باشد و 
اگــر این اتفاق یعنی تحقق انتظاراتی که مردم با انتخاب خود بعد از 
انتخابات دارند، رخ ندهد ، باید حق را به مردم داد که مطالبات خود 

را از مسیری قانونی اما جدای از انتخابات پیگیری کنند.
البته هنوز این موضوع در حد یک تحلیل است و رفتار سیاسی مردم 

ایران همواره فراتر از تحلیل های دم دستی بوده است.
5- مــردم ایــران ثابت کرده اند که به نظام متعهد هســتند و راه هر 
تغییری را از صندوق های رای جســتجو می کنند و این میزان باور 
آنها به صندوق های رای قطعا مشــارکت حداکثری در هر انتخاباتی 
را به دنبال خواهد داشــت هر چند این نافی تالش مســئوالن برای 
عمــل به وعده هــا و افزایش رضایتمندی مردم نمی شــود و باید 
فرمانداران با دستوری که استاندار صادر کرده با جلب اعتماد عمومی 
و پی ریزی اجرای یک انتخابات سالم،امن و قانونی این رضایتمندی 

را در مردم استان افزایش دهند.
6- دلخوری مردم از کســانی که به خواست عمومی در قدرت بی 
توجه بودند، پیش بینی تغییر گســترده در انتخابات را آســان کرده 

است.
اینکه پیش بینی می شود 90 درصد مجلس آینده از نمایندگان جدید 

تشکیل خواهد شد، به نظر پیش بینی قابل تحقق است.
با جدی گرفتن این پیش بینی اســت که نمایندگان اســتان به تالش 
بســیار برای متقاعد کردن مردم به رای مجدد به آنها روی آورده اند 
اما به نظر نمی رســد این تالش های دیر هنگام برای آنها موثر باشد 
مگر چند نماینده که از ابتدا با مردم صادق بوده اند و به دلیل همین 
صداقت و تــالش صادقانه، در این انتخابــات از مردم نمره قبولی 

خواهند گرفت.
7- مردم ایــران فرهنگ انتخابات را به عنــوان یک فرهنگ مترقی 
پذیرفته اند و در انتخاباتها شرکت و سرنوشت خویش را تعیین می 
کنند اما تداوم این رفتار سیاســی درست، به تالش انتخاب شدگان 
پس از انتخابات در توجه به مردم، خدمت صادقانه ، دوری از فساد 

و همراهی با مردم و رعایت قانون بستگی دارد.
در این روند فرمانداران و بخشــداران نقشی ویژه دارند و می توانند 
رضایت مردمی را افزایش داده و تسهیلگر تداوم آشتی اکثریت مردم 

با صندوق های رای باشند.

موکب تربت الحسین )ع( راه آهن همدان آماده پذیرایی از 
زائران کربالست

 با اســتقرار موکب تربت الحسین)ع( در ایســتگاه راه آهن همدان برای ایام اربعین و 
عزاداری های سیدالشهدا)ع( از مسافران و زائران کربال پذیرایی می شود.

مدیرمسئول دفتر مدیرکل راه آهن غرب کشور در گفت وگو با خبرنگار همدان پیام افزود: 
موکب بزرگ تربت الحسین)ع( از 24 مهرماه جاری به مدت 4 روز برای پذیرایی در تمام 
وعده هــای غذایی و میان وعده در خدمت زائران عزیز عتبات عالیات و مســافران عزیز 

کربالست. 

جواد حســنی  اظهار کرد: موکب تربت الحســین با کمک و تالش شبانه روزی خادمان 
خالص حضرت ثارا...)ع( به بهترین صورت ممکن در محل ایســتگاه راه آهن همدان برپا 
شده است و بسیجیان چند پایگاه مقاومت همدان هیأت حسینی یکی از محالت شهر و به 
خصوص بسیجیان و مردم پاکدل روستای رباط در جوار ایستگاه راه آهن زحمات زیادی 

برای برپایی این موکب متحمل شده اند. 
وی در این خصوص اضافه کرد: با اســتقبال و همراهی خوب مردم خونگرم روســتای 
رباط دو طبقه حســینیه این روســتا با گنجایش حدود 400 نفر برای استقرار استراحت 
زائران امام حســین که از مشهد مقدس وارد ایســتگاه راه آهن همدان می شوند تدارک و 
آماده ســازی شده است.به گفته وی، با توجه به برقراری روزانه یک رام قطار از مبدأ شهر 

مشهد مقدس به همدان با ظرفیت 500 نفر در این ایام و همچنین ورود روزانه 3 رام قطار 
فوق العاده از تهران به همدان برای انتقال زائران کربال و نیز روزانه 500 نفر خود مسافران 
همدان به مشهد مقدس، پیش بینی می شود در ایام اربعین روزانه حدود 4300 نفر مسافران 
رفت وبرگشت در ایستگاه راه آهن همدان توسط موکب تربت الحسین)ع( پذیرایی شوند.

مسئول برگزاری موکب تربت الحسین)ع( در این ارتباط اظهار امیدواری کرد: با همراهی 
و همدلی ارادتمندان سیدالشهدا)ع( در شــهر دارالمومنین همدان بتوانیم به بهترین نحو 
ممکن در خدمت زائران حضرت اباعبدا... الحسین)ع( باشیم و مسافران کربال در همدان 
با آســودگی خیال، ذهنیت دلنشینی از ایســتگاه نوبنیاد راه آهن همدان و مردمان خوب و 

ارادتمند واقعی اهل بیت )ع( از این شهر زیبا با خود همراه ببرند. 

آزمون کانون وکال آبان ماه برگزار می شود

همدان
 میزبان کانون های وکالی غرب کشور

مشارکت حداکثری در انتخابات اصل است
 در انتخابات مجلس شــورای اسالمی، مشارکت حداکثری و دفاع 
از حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان برای ما یک اصل است.

اســتاندار همدان در جمع فرمانداران اســتان همدان افزود: افزایش 
رضایتمنــدی اجتماعی و تقویــت اعتماد مردم پیش نیاز مشــارکت 

حداکثری در انتخابات است.
سید سعید شــاهرخی گفت: افزایش رضایتمندی عمومی از عملکرد 
دســتگاه های اجرایی از اولویت های این ســتاد اســت که به تمامی 

شهرستان های استان نیز ابالغ شد.
اســتاندار همــدان ادامه داد: رعایــت اصل بی طرفــی و قانونمندی 
فصل الخطاب ســتاد انتخابات این استان است و اعضای ستاد نیز باید 

در تمام فعالیت ها بر مدار قانون و ضوابط حرکت کنند.
شاهرخی با بیان اینکه فرصت خدمتگزاری به مردم یک نعمت است 
که به ســرعت می گذرد پس نباید این فرصت و نعمت را از دست 
دهیم اظهار داشت: امســال یکی از مهمترین و اساسی ترین اقدام و 
فعالیت فرمانداران و بخشــداران برگزاری انتخابات قانونمند،سالم 

و امن است.
اســتاندار همدان با بیان اینکه فرمانداران تمام توان خود را برای 
برگــزاری انتخابــات حداکثری بکار گیرنــد و از همه ظرفیت ها 
اســتفاده کنند گفت: در گزارش وزارت کشور، فرمانداران استان 
همدان در ارزیابی ها برتر هســتند اما نباید به این عملکردها قانع 

بود.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی اسفنده ماه 98 برگزار 

می شود.

امنیت پایدار ارمغان نیروی انتظامی 
برای جامعه 

 هفته نیروی انتظامی فرصت مناســبی اســت تا ضمن قدردانی از 
تالش های شــبانه روزی و فداکاری فرزنــدان غیور مردم در بخش 
های مختلف ناجا، بخشــی از این تالش ها و خدمات که در راستای 
امنیت پایدار و آرامش همیشــگی جامعه صورت می گیرد، انعکاس 

رسانه ای پیدا کند.
در اهمیــت کار نیروی انتظامی همین بس که امنیت و ثبات پایدار از 
جمله شــاخص های یک جامعه توسعه یافته است؛ به گونه ای که با 
وجود فضای امن و آرام است که می توان به سمت پیشرفت و توسعه 

گام برداشت.
با پیشرفت های شگرف در عرصه تکنولوژی و در شرایطی که مسائل 
امنیتی در جهان ابعاد تازه ای به خود گرفته اســت، سبک ها و روش 
های ایجاد آرامش ثبات و به دنبال آن مقابله با عوامل مخل امنیت نیز 

متفاوت از قبل شده است.
در شرایط امروز اســتفاده از آخرین دستاوردهای بشری و ابزارهای 
نویــن در عرصه امنیتی با حفــظ هویت داخلی از جملــه نیازها و 
ضرورت های جامعه اســت تا ضمن حفظ امنیت پایدار، به استقبال 

تغییر و تحوالت برویم.
از طرفی شــکل گیری حرکت های توســعه محــور در بخش های 
مختلــف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاســی در گرو آرامش و 

امنیتی است که به نوعی پیش نیاز و الزمه یک توسعه پایدار است.
با این اوصاف رســالت ســنگینی بر دوش نیــروی انتظامی و دیگر 
نهادهای امنیتی اســت؛ چراکه ایجاد و حفظ آرامش و ثبات در جامعه 
و مقابله با ناامنی و بی نظمی سختی ها و پیچیدگی های خاص خود 
را دارد.از این نگاه نقش بخش های مختلف ناجا در توســعه بســیار 
مهم و کلیدی اســت و حتما باید در ارزیابی عوامل پیشرفت و ترقی 

جامعه لحاظ شود.
امروز با افتخار می توان ادعا کرد که حرکت های رو به جلو و برنامه 
محور در نیروی انتظامی که مطابق با آخرین پیشرفت ها و تکنولوژی 
روز اســت، باعث شده تا کشورمان در شاخص های امنیت پایدار که 

الزمه توسعه پایدار است، حرفی برای گفتن داشته باشد.
هفته نیروی انتظامی بهترین فرصت برای بیان این دســتاوردها و ارائه 
گــزارش های دقیق از اقدامات صورت گرفته در جهت ایجاد ثبات و 

آرامش و برقراری نظم و امنیت است.
ایــن گزارش ها باعث می شــود تا ضمن اطالع رســانی به مردم از 
اقدامات و در جریان قرار دادن افکار عمومی، پرسنل خدوم ناجا نیز با 

انگیزه مضاعف به تالش های خود ادامه دهند.

۱- طرح هر همدانی یک کانال ، در فضای مجازی استان در حال اجرا 
است.گویا ازدیاد کانال های بی هویت با نیت تاثیرگذاری در تحوالت 
سیاسی استان به خصوص انتخابات، در حال انجام است. گفتنی است 
تخریب افراد، مهمترین فعالیت کانال های بی هویت است که تا کنون 

با واکنشی از سوی نهادهای مسئول مواجه نشده اند.
2- کارایی دوربین های ترافیکی زیر ســئوال رفته است. گویا دوربین 
های زیرگذر بعثت نتوانســته اند با تشــخیص به موقع لغزنده شدن 
جاده با روغن یا عاملی دیگر ، از حادثه تصادف زنجیره ای پیشگیری 
کنند. گفتنی است استفاده از این دوربین ها برای ثبت جریمه کمترین 
کارایی این دوربین ها باید باشــد که اکنــون به مهمترین کارکرد آنها 

تبدیل شده است .
3- بنیاد مســتضعفان هم به جمع وام دهندگان به دانشجویان اضافه 
شده است. گویا این بنیاد به دانشجویان مستضعف تا 800 هزار تومان 
در هر ترم با معرفی اداره رفاه دانشــگاه ها وام می دهد. گفتنی است 
ورود نهادهــای غیر بانکی به کارهای شــبه بانکی  می تواند تاثیرات 

منفی بر اقتصاد به دنبال داشته باشد.
4- قیمت گوشــت ارزان می شــود. گویا به دلیل تولید زیاد، قیمت 
گوشت به کیلویی 65  هزار تومان خواهد رسید. گفتنی است فعالیت 
دالالن در بازار دام و گوشــت از دالیل مهم گرانی و غیر واقعی بودن 

قیمت گوشت در استان و کشور است.
5- مخالفت با برگزاری یک نشست سیاسی  در همدان با بازتاب های 
منفی مواجه شــده اســت. گویا این مخالفت در کمتــر از 5ماه مانده 
به انتخابات ، آماده نبودن فضای اســتان برای نشستها و فعالیت های 
سیاســی ارزیابی شــده است. گفتنی اســت موضوع این نشست که 
سازمان عدالت و توسعه بانی آن بوده فعالیت احزاب و توسعه سیاسی 
بوده و دلیل مخالفت و برگزار نشدن آن هنوز روشن اعالم نشده است.

 حاال کمتر از یک ماه دیگر قرار اســت بار 
دیگر دانش آموختگان رشته حقوق همدان در 
یک آزمون حیاتی تحت عنوان پروانه وکالت، 
کانون وکال شــرکت کنند تــا بتوانند رویای 
حضور به عنوان وکیل مدافع در دعاوی برای 
احقاق حق را از خیال به حقیقت تصویر کنند.

اما ســوال این اســت این مرکز از چه میزان 
درجه اعتباری برخوردار است که امروزه یکی 
از رویا های دانشجویان حقوق قبولی در آزمون 

آن برای ورود به کانون وکال است.
پس از آنکه کانون وکالی دادگستری در بیستم 
آبان ماه سال ۱309 به صورت رسمی تاسیس 
و افتتاح شــد، با همکاری و مساعدت وکالی 
دادگســتری، الیحه استقالل کانون وکال را در 
23 ماده تهیه و در روز هفتم اســفند ماه سال 
۱33۱ به امضــای مرحوم دکتر محمد مصدق 
رســید و در پنجم اســفندماه ســال ۱333 به 
تصویب مجلس شــورای ملی نیز رسید تا از 
آن پــس تا االن کانون وکال به صورت کانونی 

دائمی و مستقل تشکیل شود.
در همدان حاال بــه تازگی هیأت مدیره جدید 
که به عنوان هشــتمین هیأت رئیسه این کانون 

معرفی شده است روی کار آمده است.
ســعید آینه وند با اشــاره به اینکه کانون وکال 
ارکانی دارد و احکام آن در ذیل قانون تشکیل 
می شــود در نشســتی صمیمانه بــا اصحاب 
رسانه، با اشــاره به اینکه ظرفیت جذب وکال 
در کانون وکال شاخصه هایی دارد اگفت: یکی 
از شاخصه ها امکانات دادگاه است، و براساس 
قانون هر وکیل باید ۱8 ماه هر کارآموزی کند.

وی با بیان اینکه وکالی جدید باید حضور در 
کارگاه های کانون، حضور در بخش مشــاوره، 
حضور در محاکم و ارائه  گزارش انجام دهند 
افزود: کمیسیون براساس امکانات و نیاز تعداد 

وکال برای جذب را مشخص می کند.
رئیس کانون وکالی استان همدان همچنین به 
شکایات ثبت شــده از وکال در همدان اشاره 
و عنوان کــرد: در 6 ماه اخیر ۱30 شــکایت 
از وکال در اســتان همدان انجام شــده که 40 
مورد کیفرخواســت خورده و به دادگاه ارسال 
شده است و مابقی منع تعقیب خورده اما قابل 

اعتراض هستند.
وی با اشــاره به اینکه شکایت از وکال طیف 
متنوعی دارد ادامه داد: شکایت از وکال مواردی 
از جمله تمرکز به امــور وکالتی،  گرفتن پول 
بیــش از تعرفه، موارد خالف شــان وکالت، 
کیفرخواست برای جرائم عمومی مانند توهین 

را شامل می شود.

 فعالیــت 338 وکیل تســخیری و 
معاضدتی

وی یکــی دیگــر وظایف کانــون وکال اداره 
معاضدت است تصریح کرد: این اداره وظیفه 
دارد به اشخاص بی بضاعت به صورت رایگان 

وکیل معرفی کند.
آینه وند با بیان اینکه در 6 ماه سال جاری 3۱4 

وکیــل تســخیری فعالیت 
وکالی  داد:  ادامه  داشــت 
به صورت  کامال  تسخیری 
رایگان کار کرده و 24 مورد 
هم معاضدت داشتیم که در 
وکالی  مورد   338 مجموع 
معاضــدت  و  تســخیری 

داشتیم.
وکالی  کانــون  رئیــس 
دادگستری استان همدان در 
رابطــه با نظارت بر وکالی 
اینکه  بیــان  با  تســخیری 
نظارت بر وکالی تسخیری 
و وکیلی که مــزد دریافت 

می کند صورت می گیــرد بیان کرد: موردی را 
سراغ نداریم در دادسرای ما از وکیل تسخیری 
یا معاضدتی شــکایت شده باشــد و وکیلی 

بخواهد کار کند به پول ربطی ندارد.
وی با بیان اینکــه آزمون وکال آبان ماه برگزار 
می شــود ادامه داد: امســال 50 نفــر کارآموز 
می گیریم که براساس قانون 30 درصد متعلق 

به ایثارگران و 35 نفر آزاد است.
وی بــا اشــاره به طــرح »هر مســجد، یک 

حقوقدان« افزود: هیــأت مدیره جدید کانون 
وکالی همدان جلو تــر از هر کانونی آمادگی 
خود را برای مشــارکت در طرح اعالم کرده و 

مقدمات در حال آماده شدن است.
رئیس کانون وکالی دادگستری استان همدان 
در رابطه با تردد وکال افزود: با مشارکت مرکز 
مشاوره قوه قضائیه سامانه تردد وکال ساماندهی 
شــده و گیت هایی در نظر 
گرفته شده که با اثر انگشت 
و کارت کار می کنــد، وکال 
در داخل دادگســتری و در 
خارج از دادگاه می توانند از 

موبایل استفاده کنند.
آینه وند در ادامه با اشاره به 
اینکه تعــداد وکالی دارای 
پروانــه پایــه یک اســتان 
بیان  نفر است  همدان 550 
کرد: همچنین کانون وکالی 
کارآموز  همدان۱30  استان 
اعتبــاری  دارای  و  دارد 
ســایر  ماننــد  بین الملــی 

کانون های وکالی کشور می باشد.
رئیس کانون وکالی دادگستری استان همدان 
با بیان اینکه در برنامه سوم توسعه  ماده به ۱87 
پیش بینی شــد براساس آن قرار شد مشاورین 
حقوقی با حــق وکالت، قــوه قضاییه به آنها 
پروانه دهد ادامه داد: براساس گزارش تحقیق 
و تفحص مجلس موعــد این ماده بعد از پنج 
ســال به اتمام رســیده و بودجه به این مرکز 
خالف قانون است و حق جذب وکیل ندارند.

وی با اشاره به متاسفانه در اواخر دوره ریاست 
قوه قضائیه قبلی مجدد این آیین نامه تصویب 
شــده و آیین نامه جدیدی در نظر گرفته شده 
اســت افزود: امسال حدود 50 درصد ظرفیت 
فعلی خود را می خواهند وکیل بگیرند و ما از 
ریاست قوه قضائیه تقاضا داریم  جلوی این امر 

غیر قانونی را بگیرند.
 استقالل کانون وکال مطلق نیست 

رئیس کانون وکالی دادگستری استان همدان 
با تاکید بر اینکه استقالل کانون وکال در تمام 
کشــور های دنیا نسبت مســتقیمی با شرایط 
دموکراســی آن کشــور دارد تصریــح کرد: 
وکالی وابســته به دولــت از نظر بین المللی 
اخذ وکالت و حضــور در مجامع بین المللی 
پذیرفته شــده نیســتند. آینه وند در رابطه با 
فــرار مالیاتی وکال با بیان اینکه در مورد فرار 
مالیاتی مواردی وجود دارد اما عمومیت ندارد 
افزود: وکالی جوان از نظر معیشت در سختی 

هستند.
وی با اشــاره به اینکه تعامل کانون با دستگاه 
قضایی استان در عالی ترین سطح ممکن است، 
گفت: از رویکرد ریاست قوه قضاییه در مبارزه 
با فســاد حمایت می کنیم و امیدواریم این راه 

 ادامه دار باشد.
آینه وند در پایان با اشاره به اینکه در تاریخ دوم 
آبان ماه نشست کانون های وکالی غرب کشور 
برای نخســتین بار در همدان برگزار می شود 
تصریح کــرد: در این نشســت هفت کانون 
شرکت دارند و مســائل و مشکالت بحث و 

بررسی می شود.

 روحانیــون باید سرچشــمه جریان های 
اجتماعــی، اقتصــادی و تربیتی در مســاجد 
که محور محله هســتند باشــند و با مدیریت 
ســازنده تحوالت تربیتی و اجتماعی در روستا 
ها را رقم بزنندکه دســت اندر کاران ســازمان 
تبلیغات اســالمی در نظز دارنــد با مدیریت و 
حل مشکالت موضوعات اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی  مناطق و روستاها را دراختیار طلبه 

ها قرار دهند. 
معاون فرهنگی وتبلیغ سازمان تبلیغات اسالمی 
کشور در نشست هم اندیشی روحانیون استان 
همــدان طلبه ها را ســربازان خط مقذم جبهه 
تبلیغی در مناطق و روســتا ها دانست و گفت: 
مهمترین دلیل افزایش آســیب های اجتماعی 
در جامعه این است که مساجد جایگاه خود به 
عنوان مکان تربیتی، مشورتی و تصمیم گیری را 

از دست داده و به نمازخانه تبدیل شده است.
ناصر میــر محمدیان افــزود در نظــر داریم 
روحانیون مســتقر امام روســتای خود باشند 
مســاجد را به مکان های مرجع روشنگری و 
اقتصادی،  اجتماعی،  سرچشــمه جریان های 
فرهنگی، تبدیل کنندچرا که این روش پیشگیری 
تأثیر بسزایی در حل مشکالت موجود در جامعه 

خواهد داشت.
وی افزود این روش باعث احساس مسئولیت 
مردم برای حمایت از روحانیون و استقرار دائم 
آنها در روستا ها خواهد شد وبسیاری از برنامه 

های حمایتی، مشاوره ای، مدیریتی در روستا ها  
رایگان انجام می شود چرا که دلیل بروز بسیاری 
از مشــکالت امروزی این اســت که خانواده 
ها اقوام وبرزگتر هــا را از زندگی خود حذف 
کرده اند. وی در ادامه تعداد روحانیون مســتقر 

درکشور را 4 هزارو 300 نفر برشمرد .
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان همدان در این 
نشست هم اندیشی، علما مســتقر را در خط 
مقدم جبهه تربیتی و تبلیغی دانســت و اظهار 
داشــت: روحانیون فراتر از امــام جماعت در 

روستا ها و مناطق  ایفای نقش می کنند. 
حجت االسالم محمد هادی نظیری هم افزایی 

مردم روستا ها و پای کار آوردن مسئوالن برای 
حل مشــکالت  مناطق همچنین تشویق برای  
مشارکت مردم در جهت رفع نیاز های عمومی 
و خصوصی موجود در روستا ها را از ابتکارات 

روحانیون مستقر دانست.
وی تأکیــد کرد: ما باید با افزایش رشــد کیفی 
برنامه های تبلیغی در استان یک جبهه منسجم 
فرهنگی اجتماعی رقم بزنیــم. که در این باره 
نقش شــبکه تبلیغی اربعین را آغاز کرده ایم و 
افزایش طالب در ایســتکاه های داخل استان 
برای مراسم اربعین از جمله برنامه های سازمان 
تبلیغات است که امسال 30 % افزایش طلبه در 

ایستگاه های اربعین خواهیم داشت 
نظیری حضور طلبه ها در ایستگاه های اربعین 
را هدفمند برشمردو گفت: امسال درهر ایستگاه 
اربعین یک روحانی مســتقر می شود وانتقال 
اهداف قیام ســید الشــهدا )ع( و پیام رسانی 
اهداف عاشورا همچنین رفع شبهات از مهمترین 

برنامه های روحانیون خواهد بود.
در پایان هر کدام از روحانبون مستقر در مناطق 
استان نظرات و پیشنهادات همچنین مشکالت 
پیش روبــرای اجرای برنامه هــای خود را با 
برگزاری پرســش و پاسخ مطرح کردند که در 
این باره معاون فرهنگی وتبلیغ سازمان تبلیغات 
اسالمی کشــوربا دادن مشــاوره راهکار های 
ســازنده ای را برای پیش برد اهداف این افراد 

پا به کار در روستا ها مطرح کرد.
شــایان ذکر اســت حجــت االســالم ناصر 
میرمحمدیان معاون فرهنگی وتبلیغ ســازمان 
تبلیغات اســالمی درســفریک روزه خود به 
استان همدان عالوه بر سخنرانی در نشست هم 
اندیشــی روحانیون مستقر استان در نشستی با 
مدیران وکارشناسان اداره کل تبلیغات اسالمی 
اســتان وفعاالن فرهنگی به بحث وتبادل نظر 
درخصوص مهمترین مســائل فرهنگی استان 
وتبیین برنامه های ســازمان تبلیغات اسالمی 
پرداختند.همچنین یکی از پایگاههای سالمت 
اجتماعی موفق در شــهر همــدان موردبازدید 

معاون فرهنگی تبلیغی وهمراهان قرارگرفت.

معاون فرهنگی وتبلیغ سازمان تبلیغات اسالمی کشور:

روحانیون مستقر فرهنگ مشورت درمساجدمحالت را زنده کنند

در ۶ مــاه اخیــر ۱3۰ 
شکایت از وکال در استان 
همدان انجام شده که ۴۰ 
مورد کیفرخواست خورده 
و به دادگاه ارســال شده 
است و مابقی منع تعقیب 
اعتراض  قابل  اما  خورده 

هستند

آزادی یک زندانی پس از ۱۰ سال
 زندانی 5۱ ساله جرائم غیرعمد بعد از ۱0 سال تحمل حبس با کمک 
خیران و ســتاد دیه این استان آزاد شد.مدیرعامل ستاد دیه استان همدان 
گفت: مردی میانسال برای امرار معاش ، اقدام به خرید، فروش و اجاره 
مســکن می کرد که به علت آشنا نبودن با کار، نداشتن حساب و کتاب 
دقیق و بی توجهی به عقد قراردادهای مالی مناســب بدهکار شــده و با 

شکایت 65 نفر از سال 89 راهی زندان شد.
یدا... روحانی منش در گفــت و گو با ایرنا با بیان اینکه این زندانی در 
طول ۱0 ســال گذشته یک روز هم از مرخصی اســتفاده نکرده است 
ادامه داد: این مرد با فروش دارایی های خود توانست رضایت 50 تن از 
شاکیان را جلب کند اما به علت ناتوانی در تأمین طلب ۱5 تن از شاکیان 
۱0 سال در زندان ماند.روحانی منش اظهار داشت: میزان طلب ۱5 شاکی 
از این زندانی 2 میلیارد ریال بود که با تالش بی وقفه کارکنان ستاد، این 

بدهی به یک میلیارد و ۱80 میلیون ریال کاهش یافت.
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خبر خبر

با حمایت مدیر عامل نمایشگاه بین المللی :
سمن های مردم نهاد در نمایشگاه گل وگیاه 

پای کارآمدند

 از ۱4 تا ۱9 مهر ماه همه روزه از ساعت ۱5 تا 2۱ در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی گل های مــورد عالقه خود را با تخفیف 

تهیه کنند.
با حمایت مدیر عامل نمایشگاه بین المللی و پای کارآمدن سمن های 
مردم نهاد غرفه های برتر که مشــخصه های زیســت محیطی را بهتر 
رعایت کننددر روز پایانی نمایشگاه  معرفی و هدایایی به آن ها تقدیم 

خواهد شد. 
هفدهمین نمایشــگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی و ماهی های زینتی، 
هــم زمان با دهمین نمایشــگاه هدایا، کادو و یــادگاری از ۱4 تا ۱9 
مهر ماه در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی آغاز به کار کرد تا 
فرصتی باشــد برای عرض اندام تولید کنندگان داخلی وبتوانند عالوه 
برحضوردرنمایشگاه داخلی مجالی  برای ورود به نمایشگاه های برون 

مرزی رابه دست آورند. 
 این ســری از نمایشگاه  گل و گیا یک شاخصه دارد و آن همکاری 
سازمان های مردم نهاد محیط زیســتی هست تا بتوانند موقعیتی را 
برای استفاده از ظرفیت های مردمی پیدا کنی. و این جوانان تحصیل 
کرده در زمان افتتاح نمایشگاه خرسند از همکاری و قدر دان اعتماد 
مدیر عامل نمایشــگاه بین المللی همدان بودند، عالقمندی خود به 
کاررا اینگونه بیان کردند که ســعی بر این دارند مشــکالت  محیط 
زیســتی را با آموزش دادن به  مردم و گرفتن حمایت از مســئوالن 

حل نمایند
مدیر عامل نمایشگاه بین المللی همدان درروز آغاز به کار هفدهمین 
نمایشــگاه گل وگیاه، گیاهان دارویی و ماهی های زینتی، هم زمان با 
دهمین نمایشگاه هدایا، کادو و یادگاری که از تاریخ ۱4 تا ۱9 مهر ماه 
ســال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان در حال 

برگزاری است. 
حمید گلی پورنمایشــگاه گل و گیــاه را فرصت خوبی برای حضور 
تولید کنندگان بومی استان همدان دانست و افزود هزینه های نمایشگاه 
امســال برای غرفه داران طبق تعرفه 3 ســال گذشته محسوب شده 
وهدف ما حمایت بخش تولید وهزینه ها متناسب با توان همه اقشار 

درآمدی است 
وی ادامه داد: تعداد ۱30 مشارکت کننده از استان های همدان، آذربایجان 
شرقی، قم، اصفهان،قزوین،خراســان رضوی،سمنان،تهران،البرز،قم و 
مرکزی در این نمایشــگاه حضور دارنــد و در زمینه های گل و گیاه 
آپارتمانی،انواع کاکتوس، بنفشــه آفریقایی، خاک، کود، سم و بذر، به 

مدت 6 روز پذیرای همشهریان هستند.
وی از حضــور واحدهای هدایا، کادو ویادگاری متنوعی از سراســر 
کشــور در این نمایشگاه خبر داد که صنایع دستی، مجسمه،تابلوهای 
تزئینی و باکس های نوری،محصوالت فرهنگی و آموزشی را عرضه 

کرده اند.
این نمایشگاه با همکاری ســازمان های مردم نهاد دوست دار محیط 
زیســت برپا شــده .در ایام برگزاری نمایشــگاه، برنامه های متعدد 
آموزشی توسط این نهادها اجرا خواهد شد و در روز پایانی نیز غرفه 
های برتر که مشخصه های زیست محیطی را بهتر رعایت کرده باشند 

معرفی و هدایایی به آن ها تقدیم خواهد شد.
همچنین واحدهای هدایا،کادو و یادگاری متنوعی از سراســر کشور 
در این نمایشــگاه حضور دارند.محصوالت این واحدها شامل:صنایع 
دســتی، مجســمه،تابلوهای تزئینی و باکس های نوری،محصوالت 

فرهنگی و آموزشی می شود.
مدیر کل محیط زیست استان نیز گفت همدان از دیر باز به عنوان شهر 
سبز و پایدار شناخته شده بود این در حالی است که امروز ما نرم پایین 

کشوری را در خصوص فضای سبز داریم 
محســن جعفری نژاد گفت: همدان  دارای ۱3 کانون اصلی منابع آبی 
است ولی تا کنون پایداری توسعه که در استان مطرح بوده اتفاق نیفتاده 

و بالجبار آب همدان از دیگراستان ها وارد می شود.

باید تالش کنیم پاسداران آینده 
جانشین سردار همدانی شوند

 همایش سالیانه ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی همدان با حضور 
مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و جمعی از 
مسئوالن استانی و شهرستانی و حضور خانواده های شهدا ، ایثارگران ، 
جانبازان وآزادگان در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان 
برگزار شــد و در پایان از ایثارگران نمونه شهرســتان های همدان و 

بهار تقدیر شد .
مشــاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به 
دوران استبداد و کارشکنی های رضاخان و محمدرضا شاه اظهارداشت 
: این مســتکبران سبب تجزیه وتاراج کشور شدند ، حدود 30 درصد 
از موزه لوور را آثار تاریخی ایران تشکیل می دهد که با پیگیری های 
انجام شده خوشبختانه ۱40 شی تاریخی را به خاک کشور برگرداندیم.

مرتضی قربانی با بیان اینکه دشــمنان تمام سرمایه های کشور را می 
بردند و بــرای حضور در ایران 20 درصد حــق توحش می گرفتند 
یادآوری کرد: امام در مقابل این ظلم و جور ایستاد و با حمایت مردم 
، طاغوت را بعد از 2500 ســال شکست داد و دست خیانتکاران را از 
کشور قطع کرد.وی ادامه داد: در ابتدای انقالب حدود 60 تیم ، گروه 
و دســته وحزب برای براندازی انقالب دندان تیز کردند ، با قاطعیت 
می توان گفت از 8 هزار شهید استان بیش از یک هزار شهید در کومله 

دمکرات کردستان شهید شدند.
قربانی با اشاره به جنگ تحمیلی بیان کرد: ما با دست خالی جنگیدیم 
این در حالی بود که صدام با ۱6 لشگر زرهی و مکانیزه ، 9 هزار تانک 

و نفربر و 30 تیپ یگان تکاور علیه ایران جنگ کرد.
وی با بیان اینکه دشــمن می خواست یک روزه خرمشهر و یک هفته 
بعد تهران را بگیرد گفت: با حماســه آفرینی مردم و رشــادت های 
فرماندهانی شاخص مانند سردار شهید حاج حسین همدانی بر دشمن 
پیروز شدیم .مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسدارن تأکید کرد: باید 
تالش کنیم پاسداران آینده جانشین سردار برزرگ شهید حاج حسین 
همدانی باشــند و سردار همدانی را یکی از الگو ها و سرداران بزرگ 
نظام مقدس جمهوری اســالمی دانست و گفت : سردار همدانی عمر 
شــریف خود را فدای انقالب و اســالم کرد و در 2500 کیلومتر آن 

طرف تر از مرز برای دفاع از مظلومان  و مسلمانان شهید شد.
قربانی در ادامه بابیان اینکــه در جنگ همه به میدان آمدند افزود : از 
دانشگاه علوم پزشکی 500 رزمنده در جبهه حضور یافتند که 4۱ نفر 
آزاده و ۱6 شهید و 2۱9 جانباز شدند .مشاور عالی فرماندهی کل سپاه 
پاسداران با اشاره به ضرورت آگاهی بخشی به جوانان در مقابل توطئه 
اســتکبار بیان کرد : در راســتای ارتقا وضعیت و ازدواج جوانان کار 
کنید و مایه بگذارید.صفری مدیر امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی 
همدان نیز در این همایش با لزوم گســترش فرهنگ ایثار و ایستادگی 
گفت: فرهنگ و بینش و توان امروز ما بیشتر از گذشته است ، ما قطعًا  

محکم و استوار در مقابل هجمه های دشمن می ایستیم.
 

اجرای طرح تبدیل سیم کابل خودنگهدار 
در کبودراهنگ

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: تبدیل سیم کابل خودنگهدار به 
طول ۱5 کیلومتر در کبودراهنگ توسط توزیع برق جایگزین می شود.
مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ به بیان این مطلب اظهار داشت: 
هدف از اجرای این طرح کاهش اتالف برق، کاهش سرقت سیم های 
مســی و پایان دادن به انتخاب های غیرمجاز در شبکه های توزیع برق 
است و طرح تبدیل سیم های مسی به کابل خودنگهدار در حال اجرا 
است.علی هایل همدانی خاطرنشــان کرد: کاهش خطر برق گرفتگی 
و کاهش خاموشــی ها ناشی از اتصال ســیم های مسی برق در زمان 

بارندگی و فروش باد از دیگر مزایای اجرای این طرح است.
وی در ادامــه دیگــر پروژه های اجراشــده در ایــن بخش را نصب 
ترانس های جدید اصالح و بهینه سازی تیرهای برق و تعویض سطح 

مقطع شبکه های فشاری قوی اعالم کرد.

برگزاری مراسم صبحگاه مشترک در کبودراهنگ
 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: به مناسبت هفته ناجا مراسم صبح گاه مشترک با 
حضور نیروهای نظامی و نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، نیروی هوایی و پدافند ارتش 

جمهوری اسالمی در کبودراهنگ برگزار شد.
فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان کبودراهنگ در این مراسم ضمن تبریک هفته ناجا 
اظهار داشــت این شهرستان یکی از اصلی ترین شهرســتان های استان است و دارای 
مردمانی والیت مدار و انقالبی اســت که از لحاظ آمار جرم و سرقت و... در حد سایر 

پایینی است.
مجید گلی تأکید کرد: هر چه مشــارکت مردم در تولید امنیت بیشــتر باشــد کاهش 
آسیب های اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت و موجب امنیت پایدار می شود بنابراین 

از مردم تقاضا داریم که در هر شرایطی با پلیس همکاری تنگاتنگی داشته باشند و ما را 
در تأمین امنیت یاری رسانند. فرماندار کبودراهنگ نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت 
هفته ناجا گفت: امروزه اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسالمی کم نظیر است و این 

اقتدار دشمنان اسالم و انقالب را مأیوس کرده که نمی توانند کاری از پیش ببرند.
حجت اله مهدوی با اشــاره به دیدار پاســداران با رهبر معظم انقالب و بیانات ایشان 
عملکرد نیروهای مسلح را در کشورمان در صحنه های مختلف ایجاد امنیت در زمین 
و هــوا و دریا، حضور موثر در عرصه های ســازندگی و حضور در مناطق زلزله زده و 

سیل زده برای خدمت رسانی به مردم و... بسیار خوب عنوان کرد.
در پایان این مراسم از پرسنل نمونه ناجا و خانواده شهدا و جانبازان، شهروند و راننده 

نمونه با دادن هدایایی قدردانی شد.

امسال به هیچ ارگانی یک مثقال قیر داده نشده است
 در سهمیه سال 98 یک مثقال قیر به هیچ ارگانی داده نشده است.

نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه یکی از مباحث مهم در حوزه 
عمران و توسعه روستاها تامین قیر است، افزود: وزارت نفت باید 4 میلیون تن قیر تصویب 
شــده را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و بانک ها باید همراهی و صمیمیت 

خود را در زمینه پرداخت تسهیالت بانکی تقویت کنند.
به گزارش ایســنا، محمد کاظمی با بیان اینکه در هر یک از 200 روســتای مالیر باهمت 
فرماندار این شهرســتان شغل پایدار ایجاد شــده است، اضافه کرد:مبل منبت مالیر نیازمند 
تامین اعتبار اســت و بانک ها و وزارت خانه کار  و رفاه اجتماعی باید به طور جدی برای 

تامین این اعتبار ورود پیدا کنند.

آگهي مزایده حضوري )نوبت دوم(  

محمد حسین پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آیین نامه مالي شهرداریها و رعایت قوانین و مقررات مالي آهن آالت مستهلک و ضایعاتي خود را از طریق آگهي مزایده حضوري 
و با شرایط ذیل به فروش رساند. لذا از متقاضیان تقاضا مي شود جهت کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه ویابا شماره تلفن 081-33237445-7 

تماس حاصل نمایند.

* متقاضیان جهت بازدید از آهن آالت مستهلک و کسب اطالعات بیشتر از مورخ  98/7/8 لغایت  98/7/28صبحها از ساعت  9 الی  12  و بعدظهرها از ساعت 15  الی  17  به 
شهرداري نهاوند و مسئول امین اموال   ) انبار ( مراجعه نمایند.

* متقاضیان جهت شرکت در مزایده حضوري مي بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را یا به صورت وجه نقد شماره حساب 0104868466003 بانک ملي به نام حساب سپرده 
شهرداري واریز و زمان فیش واریزي را زمان جلسه کمیسیون عالي معامالت جهت شرکت در مزایده به همراه داشته باشند در غیر اینصورت از حضور در مزایده ممانعت بعمل 

خواهد آمد.
* متقاضیان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانکي و یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند.

* کمیسیون عالي معامالت مورخ 98/7/29 ساعت 11 صبح  در صورتیکه حداقل سه شرکت کننده باشد در محل کنفرانس شهرداري تشکیل و متقاضیان با همراه داشتن فیش 
واریزي سپرده  شرکت در مزایده و یا ضمانتنامه بانکي معتبر مي توانند در کمیسیون حضور پیدا کنند به همراه داشتن فیش واریزي سپرده و یا ضمانتنامه الزامي مي باشد.

* هزینه کارشناسي و دیگر هزینه هاي احتمالي بر عهده برنده مزایده مي باشد.
* هزینه آگهي مزایده بر عهده برنده مزایده مي باشد.

* شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار مي باشد.
* برنده مزایده مي بایست قبل از هرگونه اقدامي جهت بارگیري آهن آالت مستهلک و ضایعاتي با مسئول حراست شهرداري و معاونت خدمات شهري هماهنگ نموده و در 

هنگام باسکول نمودن آهن آالت مي بایست نماینده شهرداري نیز حضور داشته باشد.
* برنده مزایده مي بایست قبل از بارگیري آهن آالت مستهلک مبلغي را که شهرداري بعنوان علي الحساب مشخص نماید بعنوان قیمت فروش آهن آالت مستهلک به حساب 

درآمدي شهرداري واریز نمایند.
* چنانچه بعد از مشخص شدن برنده مزایده از طرف کمیسیون عالي معامالت وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم 

قرارداد منعقد مي گردد و چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز نگردد سپرده وي نیز به نفع شهرداري ضبط مي گردد. )م الف 58(
چاپ آگهي نوبت اول: 98/7/8 

چاپ آگهي نوبت دوم: 98/7/16    

قیمت پایه )کارشناسی(ریال شرحردیف
هرکیلوگرم

مبلغ ضمانتنامه سپرده شرکت درمزایده

50/000/000 ریال29/000 ریالآهن آالت مستهلک و ضایعاتی1

کارت دانشجویی علی ورمزیاری فرزند محمدصادق به شماره 
ملی 3860928929 رشته عمران دانشگاه بوعلی سینا به شماره 
دانشجویی 9432176017 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

کارت دانشجویی خشایار اخوت قهفرخی فرزند عزیز به شماره 
ملی 4610757567 رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی 

سینا به شماره دانشجویی 9712507004 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

بیمه نامه کوثر خودرو سایپا 141i  به شماره بیمه نامه 1398/1010/51571 به 
شماره موتور 261ط43 ایران 18 به شماره موتور 1854260 به شماره شاسی 

S1482286197155 به نام مهدی محمدنیائی فرزند ذوالفعلی به شماره 
شناسنامه 4020342288 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی سیدعلی حسینی فرزند سید رحیم به شماره 
ملی 3860821318 رشته مهندسی صنایع غذایی دانشگاه بوعلی 
سینا به شماره دانشجویی 943255005  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

  آیین افتتاح و کلنگ زنی 7 پروژه مدیریت 
شــهری  با اعتباری  6 میلیارد تومان در سطح 
منطقه چهار شــهر همدان با حضور برخی از 
اعضای شورای اســالمی شهر، شهردار، مدیر 
منطقه چهار، تعــدادی از مدیــران مدیریت 
شهری و شــهروندان کوی فرهنگیان برگزار 

شد.
شــهردار همدان در این مراســم  با اشاره به 
ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات رسانی به 
مردم و تسریع در اجرای پروژه های مدیریت 
شهری اظهار کرد: اجرای پروژه های مختلف 
شــهری نقش به ســزایی در باال بردن سطح 
کیفی مناطق خواهد داشــت که در این راستا 
شاهد اجرای پروژه های متنوع در سطح منطقه 
چهار هستیم که امیدواریم با همراهی و کمک 
بتوانیم رضایتمندی  شورای شهر وشهروندان 

شهروندان را باال ببریم.
عبــاس صوفی در ادامه تصریــح کرد: پروژه 
"مســیر دسترســی 45 متری بلــوار آیت ا... 
نجفی به کوی فرهنگیــان" یکی از مهمترین 
اقدامات شــهرداری منطقه چهار در راستای 
کاهش ترافیک، ساماندهی و روان سازی تردد 
شهروندان است که همزمان با اجرای عملیات 
آسفالت ریزی دوربرگردان بلوار آیت ا... نجفی 
می تواند نقش مهمی در روان ســازی ترافیک 
منطقه داشته باشد و تمام تالش خود را به کار 
می گیریم که تا پایان سال این مسیر دسترسی 

را به اتمام برسانیم.
وی در این باره افزود: نظر به اجرای عملیات 
تکمیلی تقاطع غیرهمسطح غدیر و با توجه به 
زمان اجرای فعالیت عمرانی این پروژه می توان 
از ظرفیــت ترافیکی این مســیر 45 متری در 

کاهش بار ترافیکی بهره برد.
صوفی بیان داشت: اقدامات مناسبی در سطح 
منطقه چهار در حال انجام است که در حوزه 
فضای ســبز احداث پارک گلفــام، در حوزه 
عمرانــی اجرای پیاده رو ســازی معابر و در 
حوزه زیرساختی نیز شــاهد اجرای عملیات 
لکه گیری و آســفالت معابر فرعی واصلی در 
ســطح منطقه هســتیم که در تمامی پروژه ها 

کسب رضایت مردم در اولویت قرار دارد.
نایب رئیس شــورای شهر همدان نیز در ادامه 
بیان داشت:  پروژه های خوبی در سطح منطقه 
چهار همدان آغاز شــد است که امیدواریم با 
تأمین اعتبار الزم در کوتاه ترین زمان مورد بهره 

برداری قرار گیرند.
حمید بادامی نجــات تصریح کرد: بلوار آیت 
ا... نجفی از مسیرهای پرتردد و به عنوان یکی 

از ورودی های شهر همدان محسوب می شود 
که بــا اجرای پروژه هــای مختلف عمرانی و 
زیرساختی منفعت آن نصیب تمامی شهروندان 
می شــود که عــالوه بــر آن مســیر عبوری 
شهروندان غرب کشــور به مرکز می باشد که 

نیازمند توجه و حمایت های بیشتری است.
وی در ادامه بیان داشــت: با توجه به جمعیت 
باالی کوی فرهنگیــان و همچنین تردد باالی 
شهروندان از مسیر بلوار آیت ا... نجفی، اجرای 
پروژه "مسیر دسترسی 45 متری بلوار آیت ا... 
نجفی بــه کوی فرهنگیان" جــزء پروژه های 
ماندگار شــهر همدان خواهد بود که جا دارد 
از تالش هــای شــهرداری در توجه به مناطق 
کم برخودار شــهر تقدیر کرد و انتظار داریم 
اجرای این پروژه در کنار ســایر پروژه ها و در 
کوتاه ترین زمان به پایان برسد تا شاهد رضایت 

شهروندان باشیم.
افزایش سطح کمی و کیفی خدمات رسانی به 

شهروندان منطقه چهار در اولویت قرار دارد
مدیر منطقه چهار همدان نیز در این مراســم 
گفــت: با توجه بــه برنامه ریزی های صورت 
گرفته 7 پروژه در ســطح کــوی فرهنگیان با 
هدف افزایش کمی و کیفی خدمات رسانی به 
شــهروندان، افتتاح، بهره برداری و کلنگ زنی 
شد که از شهروندان درخواست داریم همچون 
گذشــته همراه و یاریگر مدیریت شهری در 

اجرای پروژه ها باشند.
مجید یوسفی نوید در ادامه تصریح کرد: پروژه 
"مسیر دسترســی 45 متری آیت ا... نجفی به 
کوی فرهنگیان" با مســاحت 20250 مترمربع 

و اعتبــاری بالغ بــر 25.805.5۱8.433 ریال 
کلنگ زنی شــد که این پروژه نقش بســیار 
مهمی در کاهش ترافک منطقه به ویژه ورودی 
کوی فرهنگیان و تقاطع غیر همســطح غدیر 
خواهد داشت که با برنامه ریزی صورت گرفته 
امیدواریم عملیات اجرایی این پروژه در مدت 

هشت ماه به پایان برسد.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: پروژه هــای 
دیگــری نیز همچون "کندرو بلــوار آیت ا... 
نجفی " نیز بــا مســاحت: 6000 مترمربع و 
اعتبــاری بالــغ بــر 6.000.000.000 ریال، 
"پیاده رو ســازی خیابان آزادی )واقع در کوی 
فرهنگیان(" با مساحت: 4080 مترمربع و اعتبار 
رودخانه  "دیوارکشی  ریال،   5.388.000.000
بلوار بهنامجــو )الیروبی رودخانه جنب بلوار 
بهنامجو(" با مســاحت: 200 مترطول و اعتبار 
9.740.000.000 ریال کلنگ زنی و مورد بهره 

برداری قرار خواهد گرفت.
مدیر منطقه چهار همدان توســعه فضای سبز 
و ســاماندهی برخی نقاط ســطح منطقه را از 
اولویت های خود برشمرد و گفت: پارک های 

جیبــی یکــی از اقدامــات مناســب جهت 
ساماندهی معابر عقب نشینی شده است که در 
همین رابطــه "پارک جیبی انتهای کوچه نظام 
)واقع در کوی فرهنگیان(" در مســاحتی بالغ 
بر 3۱7 مترمربع و اعتبار 200.000.000 ریال 
و "پارک جیبی ابتدای خیابان دانش آموز )واقع 
در کوی فرهنگیان(" با مساحت: 259 مترمربع 
و اعتبــاری بالغ بر 300.000.000 ریال افتتاح 
شــد که عالوه بر این پروژه ها و در راســتای 
تســهیل عبور و مرور شــهروندان "تخریب 
ملک مســیری ابتدای کوچه یکــم )واقع در 
کوی فرهنگیان( در مســاحت ۱60 مترمربع و 
اعتباری بالغ بر 8.000.000.000 ریال صورت 

گرفت.
یوســفی نوید در پایان عنوان کرد: در کنار 
اجرای پروژه های عمرانی و زیرســاختی و 
بــا توجه به در پیش بــودن فصل بارش ها، 
دیوار کشــی رودخانه کــوی فرهنگیان در 
حال انجام اســت که همزمان با دیوارکشی 
رودخانه، شــاهد عملیات الیروبی رودخانه 

نیز هستیم.

به همت شهرداری منطقه 4 همدان صورت گرفت

افتتاح و کلنگ زنی 7 پروژه 
با اعتبار 6 میلیارد تومان در شهرک فرهنگیان

■ ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات رسانی به مردم و تسریع در اجرای پروژه های مدیریت شهری

گزارش ویژه
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آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی زیارتــی لیلــة القــدر همــدان شــرکت 
ــه  ــی 10820050150 ب ــه مل ــت 4028 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ س
ــورخ  ــاده م ــوق الع ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس اس
ــر نامــه شــماره 98/39/516  مــورخ 1398/06/2 ســازمان  1398/05/24 و براب

ــل اتخــاذ شــد :  ــارت اســتان همــدان تصمیمــات ذی حــج و زی
ــاب  ــال انتخ ــدت دو س ــرای م ــل ب ــرار ذی ــه ق ــره ب ــأت مدی ــای هی 1 - اعض
گردیدنــد: آقــای احمــد فقیهــی باکدملــی 3873780240 آقــای علــی باقــری 
ــی 3875144392 2  ــی باکدمل ــر میرزای ــای جعف ــی 4031870655 آق باکدمل
- بازرســان شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی بــه قــرار ذیــل انتخــاب 
ــه ســمت  ــد: آقــای مصطفــی باباپیرعلــی باکدملــی 3873218623 ب گردیدن
ــازرس اصلــی آقــای شــکراله محمــودی شــناس باکدملــی 3874838749  ب

بــه ســمت بــازرس علــی البــدل. 
)622004(

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

ــه  ــی ب ــرکت تعاون ــدان ش ــر هم ــکن کوث ــرکت مس ــرات ش ــی تغیی آگه
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10861102470 ب ــه مل ــت 792 و شناس ــماره ثب ش
ــه  ــورخ 1397/10/16 وتاییدی ــاده م ــوق الع ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم مجم
شــماره 21921 مــورخ 1397/11/8 اداره کل تعــاون کارورفــاه اجتماعــی اســتان 

ــل اتخــاذ شــد :  همــدان تصمیمــات ذی
ــی  ــم صادق ــی 3933087597 و هاش ــی باکدمل ــد ابوتراب ــان محم 1- آقای
باکدملــی 3801095533 و محســن ارفعــی باکدملــی 0046620710 بعنــوان 
ــی 3871520667  ــاری باکدمل ــاه انب ــد م ــای حمی ــی و آق ــان اصل بازرس
ــاب  ــی انتخ ــال مال ــک س ــدت ی ــرای م ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــوان ب بعن

ــد.  گردیدن
2- صــورت هــای مالــی و ترازنامــه ســال 1396 مــورد تصویــب قــرار گرفــت. 

)620079(

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

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی کاران دانــش همــدان شــرکت ســهامی 
ــه اســتناد  خــاص بــه شــماره ثبــت 3577 و شناســه ملــی 10861125487 ب
صورتجلســه هیــأت مدیــره مــورخ 1398/05/1 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :

ــعید  ــد: س ــن گردی ــل تعیی ــرار ذی ــه ق ــره ب ــأت مدی ــای هی ــمت اعض 1 - س
ــل و  ــر عام ــمت مدی ــه س ــی 4051846091 ب ــماره مل ــه ش ــدر ب ــی صف خیاب
رئیــس هیــأت مدیــره طاهــره خیابــی صفــدر بــه شــماره ملــی 3875489901 
ــی  ــه شــماره مل ــزه احمــدی ب ــره پائی ــأت مدی ــی هی ــه ســمت عضــو اصل ب

ــره  ــأت مدی ــس هی ــب رئی ــمت نای ــه س 3790222186 ب
2 - دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اســناد و مــدارک و اوراق عــادی و اداری و 
ــا امضــاء مدیــر عامــل و رئیــس هیــأت  تعهــد آورو بهــا دار و قــرار دادهــا ب
مدیــره آقــای ســعید خیابــی صفــدر وهمــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی 

باشــد. 
)620075(

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

ــه  آگهــی تغییــرات شــرکت طــرح و راز امــروز شــرکت ســهامی خــاص ب
شــماره ثبــت 8099 و شناســه ملــی 10820078439 بــه اســتناد صورتجلســه 
ــات  ــورخ 1398/06/4 تصمیم ــاده م ــوق الع ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم مجم
ــدت  ــرای م ــل ب ــرار ذی ــه ق ــره ب ــأت مدی ــاء هی ــد : -1 اعض ــاذ ش ــل اتخ ذی

ــد:  ــاب گردیدن ــال انتخ دوس
آقایــان حمیــد ممانــی بــه کدملــی 1532652119و امیــن درخشــان فــر بــه 
کدملــی 3860555839و خانــم نگیــن شــریفی بــه کدملــی3255806372 -

ــد  ــای وحی ــی 3875528131و آق ــه کدمل ــور ب ــزدان پ ــاناز ی ــم س 2 - خان
ــین  ــوان بازرس ــه عن ــب ب ــه ترتی ــی 3860036947ب ــه کدمل ــور ب ــزدان پ ی

ــدند.  ــاب ش ــی انتخ ــال مال ــدت یکس ــرای م ــدل ب ــی الب ــی و عل اصل
ــب  ــورد تصوی ــته م ــی گذش ــال مال ــرکت درس ــودوزیان ش ــی س ــراز مال 3 ت

ــت. ــرار گرف ق
)620078( 

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

ــه  آگهــی تغییــرات شــرکت طــرح و راز امــروز شــرکت ســهامی خــاص ب
شــماره ثبــت 8099 و شناســه ملــی 10820078439 بــه اســتناد صورتجلســه 

هیــأت مدیــره مــورخ 1398/06/4  تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 
ــن  ــای امی ــد: آق ــن گردی ــل تعیی ــره بقرارذی ــأت مدی ــای هی ــمت اعض -1 س
درخشــان فــر بــه کدملــی 3860555839 بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره 
آقــای حمیــد ممانــی بــه کدملــی 1532652119 نایــب رئیــس هیــأت مدیــره 
ومدیرعامــل شــرکت خانــم نگیــن شــریفی بــه کدملــی3255806372 عضــو 

هیــأت مدیــره 
ــرات واوراق  -2 حــق امضــا مجــاز در کلیــه مــوارد اعــم از چــک وســفته وب
واســناد تعهــداور بانکــی ونامــه هــای اداری برعهــده مدیرعامــل )بــه تنهایی(

همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر می باشــد. 
)620076( 

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326007000520 مورخه 1398/5/19 هیــأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک بهار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم نســرین هاشمی فیروزی فرزند نصرت اله 
به شــماره شناسنامه 168 صادره از بهار در اعیانی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه 
به مســاحت 174/64 مترمربع پالک 10924 فرعی مجزی شده از 228 فرعی از 139 اصلی واقع 
در بهار بخش چهار همدان خریداری مع الواســطه از مالک رســمی آقای امیرهوشنگ بهمنی 
محرز گردیده اســت.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 217(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/7/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/16

هادی یونسی عطوف، رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326007000588 مورخه 1398/6/20 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای پرویز منصوری فرزند عباداله به شماره شناسنامه 5122 
صادره از صالح آباد در شــش دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مســاحت 41754/20 مترمربع 
قســمتي از پالک 2653 فرعی از 126 اصلی واقع در اراضــی صالح آباد حوزه ثبتی بهار بخش چهار 
همدان  خریداری از مالک رســمی آقای عباداله منصوری محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 236(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/7/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/1

هادی یونسی عطوف، رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

آگهي فقدان سند مالكیت 
آقای رحیم یمینی اشرف با تسلیم دو برگ استشهاد محلي مصدق به مهر دفترخانه شماره 
57 رزن مدعي است که یک جلد سند مالکیت 6 دانگ به شماره چاپی 684871 سری ب 
ســال 93 به شماره پالک ثبتی 439 فرعی از 193 اصلی واقع در بخش5 همدان حوزه ثبت 
ملک رزن قریه قایش  که به نامش ذیل ثبت 74164 صفحه56  دفتر جلد 158 امالک ثبت 
رزن  سابقه ثبت به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت بدین وســیله آگهي مي شود تا هر کس مدعي انجام معامله و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرســتان رزن مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله اعتراضي 
کتبي خود را تسلیم نماید در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسیدن اعتراض و یا در صورت 
اعتراض چنانچه اصل ســند مالکیت ارائه نشود سند المثني به نام متقاضي صادر و تسلیم 

خواهد شد. )م الف 69(
رضا شیرخانی خرم 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رزن

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326034000578 مورخه 1398/6/4هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
همدان منطقــه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي علی محمد مســلمی نژاد فرزند ابراهیم به 
شماره شناسنامه 1916 صادره از همدان در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 149/65 مترمربع 
در قسمتی از پالک17/62 تحت پالک 17/1365 واقع در همدان حومه بخش 2 خریداری مع الواسطه 
از امین اله ولی شامخی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.)م الف 1082(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/7/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/1

موسی حنیفه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326007000584 مورخه 98/6/20 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
بهار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی شــکیبانیا فرزند محمدعلی به شــماره 
شناســنامه 1569 صادره از همدان در شش دانگ یک باب ســاختمان کارگاه تولید مصنوعات 
فلزی به مساحت 2509/38 مترمربع پالک 265 فرعی از 134 اصلی واقع در چایان حوزه ثبتی 
بهار بخش چهار همدان خریداری مع الواســطه از مالک رســمی آقای ولی برزگر محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 239(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/7/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/1

هادی یونسی عطوف، رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

آگهی تغییرات شرکت دون دوک شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 695 و شناسه ملی 10861101562 به استناد صورتجلسه هیأت 
مدیره مورخ 1398/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - ســمت 
اعضای هیأت مدیره به قرار ذیــل تعیین گردید: خلیل مهرکیا باکد 
ملی 3871563889 بسمت رئیس هیأت مدیره نادر نوربخش با کد 
ملی 4011673102 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره مجتبی جلیلیان با 
کد ملی 3874375056 بسمت مدیرعامل شرکت 2 - دارندگان حق 
امضا : حق امضا در کلیه موارد بعهده مدیر عامل شرکت آقای مجتبی 

جلیلیان بتنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 
)620077(

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326007000580 مورخه 98/6/20هیــأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عیسی رضایی انور فرزند چراغعلی به شماره شناسنامه 
27 صادره از بهار در شــش دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 37379/81 مترمربع 
پالک 147 فرعی از 175 اصلی واقع در اراضی روستای قره آقاج حوزه ثبتی بهار بخش چهار همدان 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسن رضایی خورشیدی و چراغعلی رضایی انور محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
)م الف 238(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/7/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/1

هادی یونسی عطوف، رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326007000582 مورخه 1398/6/20 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای احمد صحابتی نور فرزند محمدتقی به شماره شناسنامه 
141 صادره از بهار در دو دانگ مشــاع از شــش دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مســاحت 
38864/13 مترمربع پالک 1063 فرعی از 143 اصلی واقع در اراضی روســتای حســام آباد حوزه 
ثبتی بهار بخش چهار همدان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای نورعلی صحابتی نور محرز 
گردیده اســت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.)م الف 245(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/7/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/1

هادی یونسی عطوف، رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

ــا  ــرکت ب ــا ش ــاد آری ــتاک م ــرکت س ــرات ش ــی تغیی آگه
ــی  ــه مل ــت 12748 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح مس
ــوق  ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس 14006518242 ب
العــاده مــورخ 1397/12/25 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : محــل 
ــدان،  ــتان هم ــد: اس ــه آدرس جدی ــی ب ــرکت از آدرس قبل ش
ــدان  ــدان، می ــهر هم ــزی، ش ــش مرک ــدان، بخ ــتان هم شهرس
جهــاد، کوچــه میخــک، خیابــان بوعلــی ســینا جنوبــی، پــالک 
ــاده  ــت و م ــر یاف ــتی 6516633447 تغیی ــه دوم، کدپس 0 ، طبق

ــد.  ــالح گردی ــنامه اص ــه در اساس مربوط
)621961(

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

ــرکت  ــان ش ــوط اکبات ــار خط ــرکت همی ــرات ش ــی تغیی آگه
ــه شــماره ثبــت 9017 و شناســه ملــی  ــا مســئولیت محــدود ب ب
ــوق  ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس 10820087660 ب
ــد:  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 1398/06/23 تصمیم ــاده م الع
ــه  ــای حمدال ــد و آق ــل ش ــخ 1398/6/23 منح ــرکت در تاری ش
ــر  ــمت مدی ــه س ــی 3875129725 ب ــماره مل ــه ش ــی ب معظم
ــل  ــد و آدرس مح ــاب گردی ــال انتخ ــدت دو س ــرای م ــه ب تصفی
تصفیــه: همــدان - اسالمشــهر- کوچــه عقیــل 28 - درب آخــر- 

ــد  .  ــی باش ــتی 6519744347 م کدپس
)622003(

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

ــرکت  ــه ش ــاخت هگمتان ــاب س ــرکت بات ــرات ش ــی تغیی آگه
ــه  ــت 13717 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ب
ــی  ــع عموم ــتناد صورتجلســه مجم ــه اس ــی 14008385030 ب مل
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/06/25 تصمیمــات ذیــل 
ــرای مــدت  ــه قرارذیــل ب اتخــاذ شــد : اعضــاء هیــأت مدیــره ب
نامحــدود انتخــاب گردیدنــد: آقایــان حمیــد چراغــی باکدملــی 
ــی 3874082784  ــش باکدمل ــد امیدبخ 3873977532 و محم

ــی 3873978865  ــش باکدمل ــه امیدبخ ــم فاطم وخان
)621970( 

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

آگهي حصر وراثت
آقای عبداله کردالری دارای شماره شناسنامه  1656 به شرح دادخواست کالسه 111/418/98ش از 
این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمیدرضا کردالری 
به شماره شناســنامه  4040421590 در تاریخ 98/6/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-متقاضی گواهی حصروراثت با مشخصات 
فوق الذکر پدر متوفی 2- ام کلثوم محمدی فرد فرزند فرمانعلی به شماره شناسنامه 4051367592 
صادره از بهار متولد 1355 مادر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي دبیاتبیرخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 254(

رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح  آباد

لل
 الم

ین
ب

ان
رلم

خبرپا

ربیعی: 
تبلیغات مسموم و جعلی دو ملت 
ایران و عراق را از هم جدا نمی کند

 ســخنگوی دولت گفت: جمهوری اســالمی ایران همانند همیشه 
آمادگی خود را برای ایســتادن در کنار بــرادران و خواهران عراقی و 
هرگونه کمک به آنها اعالم می کند و تبلیغات جعلی و مسموم نخواهد 

توانست دو ملت ایران و عراق را از هم جدا کند.
به گزارش ایرنا، علی ربیعی گفت: امروز یکی از سیاست های خدشه 
ناپذیر و بسیار مهم دولت گسترش مناسبات با همسایگان است. توسعه 
روابط با همسایگان یکی از ضروریات و مسائل مهم در سیاست های  
دولت تدبیر و امید قرار گرفته است. سفر هفته گذشته رئیس جمهوری 
به ارمنســتان برای حضور در نشســت اتحادیه و اجالس اوراسیا با 

حضور 6 کشور منطقه در همین راستا صورت گرفت.  
وی ادامــه داد: این ســفر از اهمیت فوق العــاده در این برهه زمانی 
برخوردار اســت. نقش مهمی در آینده گره هــای منطقه ای و تمام 
مسئولیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که با همسایگان خواهیم داشت 

ایفا خواهد کرد.
سخنگوی دولت یادآور شد: ما با اوراسیا از دی ماه 94 توافقی مبنی بر 
تشکیل کمیسیون مشترک مطالعات امکان سنجی انعقاد قرارداد تجارت 
ترجیحی تشکیل دادیم و در نهایت با 5 کشور که یک بازار حدود 200 
میلیون نفر را تشکیل می دهد به موافقنامه تجارت آزاد دست خواهیم 
یافت. در مراحل آتی با پیشرفت کار امیدواریم موافقتنامه تجارت آزاد 

به طور دائم و پیوسته منعقد شود.
ربیعی در ادامه گفت:  این موافقتنامه توســط دولت به مجلس 
ارایه شده اســت و همزمان در مجالس کشورهای دیگر عضو 
98 اجرایی  5 آبان ماه  اتحادیه به تصویب رســیده است و از 

شد. خواهد 
 سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: براساس این موافقتنامه از تاریخ 5 
آبان 98 ، 502 قلم کاال صنعتی و کشــاورزی مشمول تثبیت و بعضا 
کاهــش تعرفه خواهد شــد که می تواند تاثیر چشــم گیری برحجم 

تجارت ایران و کشورهای اتحادیه اوراسیا داشته باشد.

الریجانی: 
یارانه ها و سوخت تصمیمی نگرفته ایم

 رئیس مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که مجلس هنوز تصمیمی 
برای تغییر وضعیت یارانه ها نگرفته 
است گفت که بررســی ها در این 
زمینه تا زمان رســیدگی به بودجه 

سال آینده ادامه خواهند داشت.
به گزارش ایســنا، علی الریجانی 
در حاشیه جلســه علنی )دوشنبه( 
مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره 
به جلســه غیر علنی مجلس درباره موضوع یارانه ها گفت: کار نسبتا 
تحقیقاتی موسعی با کمک مرکز پژوهش های مجلس، سازمان برنامه 
و بودجه و مراکز دیگری در دولت که می توانســتند اطالعات مفیدی 
بدهند و وزارت خانه هــای مربوطه صورت گرفته تا اول تصویری از 

موضوع روشن شود.
وی افــزود:  در رســانه ها اعداد و ارقام مختلفــی در خصوص میزان 
یارانه ها مطرح می شــود؛ این که یارانه بنزین و سوخت چقدر است، 
چقدر مربوط به سهم خانوار و یا حمل و نقل و صنعت و تولید است. 
به هر حال این تصویر باید روشــن می شد زیرا تصمیم گیری در این 
باره یک خط نیست وقتی تصمیمی می خواهد گرفته شود باید مراقبت 
شود به خانوارها صدمه وارد نشود و به تولید هم لطمه نخورد. به نظر 

من تصویر نسبتا واضحی ارائه شد.
رئیس مجلس ادامه داد: مهم این اســت که در مورد راه حل ها نظرات 
مختلف اســت؛ االن بنا نیست مجلس تصمیمی فوری بگیرد؛ زیرا ما 
برای این کار فرصت داریم و بناست برای بودجه سال آینده بررسی ها 
کامل تر شــود. من هم این موضوع را به کمیســیون برنامه و بودجه 
ارجاع دادم تا با کمیسیون های مختلف بحث کنند. مهم این است همه 
بدانند اراده مجلس بر این اســت که به هیچ وجه نباید به مردم فشار 
بیاید و اگر تغییری بخواهد اتفاق بیفتد باید کامال هدایت شــده و به 

نفع طبقات پایین باشد.

ایران توانایی اعزام فضانورد محقق را دارد
 طلعت موسی بایف فضانورد با سابقه قزاقستان و عضو فعلی مجلس سنای 
این کشــور گفت: ایران باید در آینده برای اعزام فضانورد محقق و پژوهشگر به 

فضا تالش کند که به نظر می رسد در این زمینه توانایی دارد.
به گزارش مهر، رئیس ســابق آژانس فضایی قزاقستان که در همایش »جوانان، 
فناوری و فضا« در دانشــگاه علم و صنعت  ایران حضور یافته بود، با تشــریح 
سه سفر خود به فضا در ســال های ۱994، ۱998 و 200۱ گفت: امروزه هدف 
از سفرهای فضایی انجام آزمایش های متنوع علمی و تحقیقاتی به منظور بهبود 
کیفیت زندگی انسان در کره زمین است.وی افزود: اگر ایران در آینده صرفا یک 
فضانورد را به عنوان جهانگرد به فضا بفرســتد این امر باعث تعجب و شگفتی 
دیگران نمی شــود، البته این کار برای باال بردن روحیــه مردم و ایجاد انگیزه و 

افزایش پرستیژ کشور مناسب است.

زائرا ن اربعین نگران نباشند
 نیروهای مسلح آماده برقراری امنیت در تمام مرزها برای تردد آسان و بدون 
مشــکل زائران هستند. معاون هماهنگ کننده ارتش با عنوان این مطلب گفت :  

امنیت در مرزهای  کشورمان برقرار است.
به گزارش تســنیم ، امیر دریادار حبیب ا... سیاری در بازدید از مرز بین المللی 
شلمچه  اظهار داشــت: مرزهای جمهوری اسالمی ایران در امنیت کامل به سر 

می برند و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
وی با بیان اینکه تردد زائران نیز در مرز شلمچه مطلوب است، افزود:  بر اساس 

پیش بینی ها تعداد زائران به تدریج برای تردد از این مرز بیشتر می شود. 
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: نیروهای مسلح آماده 
برقراری امنیت در تمام مرزهای ایران برای تردد آســان و بدون مشکل زائران 

هستند.

ترور بیولوژیک روانچی را تكذیب می کنم
 تــرور بیولوژیک آقای تخت روانچی را تکذیب می کنم.وزیر امور خارجه 
ضمن توضیح درباره آخرین وضعیت مجید تخت روانچی با عنوان این مطلب  
تاکید کرد: بعد از رفتن آقای تخت روانچی به نیویورک بیماری سرطان تشخیص 

داده شد، وی در ایران از بیماری خود خبر نداشت.
محمدجــواد ظریف در توضیح آخرین وضعیت بیماری »مجید تخت روانچی« 
ســفیر و نماینده ایران در ســازمان ملل متحد، گفت: در صورتی که از بیماری 
ایشان قبل از عزیمت به نیویورک مطلع می شدیم، حتما درمان را در ایران آغاز 
می کردیم اما در آمریکا بیماری وی تشــخیص داده شد. دکتر ایشان نیز تاکید 
داشــتند که فوری باید عمل شود.ظریف در گفت وگو با خانه ملت ادامه داد: با 
توجه به نظر دکتر وی، جراحی در نیویورک انجام گرفت. آقای تخت روانچی 

در حال حاضر مراحل شیمی درمانی را پشت سر می گذارد.

 تصــور آمریکایی ها ایــن بود که 
اقتصــاد ایران با  فشــارها و تحریم ها 
به سمت فروپاشــی خواهد رفت اما 
امروز با افتخار اعالم می کنیم که طرح 

آمریکایی ها با شکست مواجه شد.
 معــاون اول رئیس جمهــور با اعالم 
این مطلب گفــت: تصور آمریکایی ها 
ایــن بود کــه اقتصاد کشــور و نظام 
جمهوری اســالمی با این فشــارها به 
ســمت فروپاشــی خواهــد رفت اما 
امروز با افتخار اعالم می کنیم که طرح 
آمریکایی ها با همت مردم عزیز سراسر 
کشور و پیگیری مســئوالن اجرایی با 

شکست مواجه شده است.
به گزارش تسنیم ، اسحاق جهانگیری 
با اشاره به تالش آمریکایی ها در فشار 

حداکثری و اعمال تحریم های ظالمانه گفت: 
  در همــه بخش ها از نفت، نیرو، کشــاورزی، 
فلزات و معادن،  راه و شهرســازی طرح های 
خوبی در کشــور به بهره برداری می رســد و 
امیدواریــم بتوانیم در رفــع دغدغه زندگی و 
معیشــت مردم نیز گام های موثری برداریم تا 

مردم از آرامش بهتری برخوردار شوند.
معاون اول رئیــس جمهور در بخش دیگری 
از ســخنان خود با اشــاره به کارهای بزرگی 
که در بخش آب و برق کشــور انجام شــده 
گفت: کارشناسان در سال های گذشته نسبت 
به خاموشــی در تابســتان و حتی مشکالت 
آبرسانی هشدار می دادند اما هنر دوستان ما در 

وزارت نیرو این بود که نه تنها در این ســالها 
دچار خاموشــی و یا کم آبی موثری نشــدیم 
بلکه توانستیم صادرات برق نیز به کشورهای 
همســایه از جمله عراق و افغانســتان داشته 

باشیم.
 ایــران می تواند قطب بزرگ تولید 

برق در منطقه باشد
 جهانگیری با بیــان اینکه ایران می تواند قطب 
بزرگ تولید برق در منطقه باشد اظهار داشت: 
با صادرات برق نه تنها دغدغه مردم کشورهای 
همســایه را برطرف کرده ایم بلکه توانسته ایم 
ارز حاصل از فروش برق را به کشور بیاوریم.

معاون اول رئیس جمهــور با بیان اینکه یکی 
از ظلم های بزرگی که در حق کشــور، ملت 

و نظام و در آخر در حق دولت شــد تبلیغات 
منفــی در این باره بود کــه هیچ اقدام و طرح 
عمرانی در کشــور انجام نشــده است گفت: 
متأسفانه با سیاه نمایی و در بوق و کرنا کردن 
این موضوع که وضع کشــور خیلی بد است 
طوری جا انداختند که حتی مدیران دولتی از 

بیان اتفاقات و دستاوردها هراسان هستند. 
جهانگیری ادامه داد: این در حالی اســت که 
در دولــت تدبیر و امید تنها در حوزه آب های 
مرزی 8 میلیــارد دالر معادل 30 هزار میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری انجام شد و طرح هایی 
به بهره برداری رسید که در سال های قبل انجام 

آن تصوری واهی تلقی می شد.
معــاون اول رئیــس جمهور با اشــاره به 

از  فیلمی  پخــش  از  خاطره ای 
آبرســانی به یکی از روســتاها 
در یکی از جلســات شــورای 
عالــی آب و تأثــر حاضران از 
این زمینه  مشــکالت مردم در 
گفت: به واقع کار عمیقی انجام 
شــد و تنها در سال 95 نزدیک 
به سه هزار روستا از آب پایدار 
با موافقت  برخوردار شده اند و 
رهبر معظم انقالب در برداشت 
از حساب صندوق توسعه ملی 
ایــن رونــد هر ســال افزایش 
یافت و امــروز میلیون ها نفر از 
روستائیان کشــور از  آب سالم 

آشامیدنی برخوردارند. 
وزیــر نیرو نیــز در ایــن زمینه  
با اشــاره بــه اقدامات انجام شــده در بخش 
آب و فاضالب در 40 ســال گذشــته گفت: 
شــاخص های کشــور در ایــن حــوزه به 
اســتانداردهای جهانی نزدیک شده به طوری 
که تعداد تصفیه خانه های کشور از عدد 4 در 

ابتدای انقالب به 228 رسیده است.
اردکانیان با بیان اینکه هر هفته 30 روســتای 
کشور به شبکه آبرسانی پایدار متصل می شود 
گفت: تا پایان دولت دوازدهم ۱0 میلیون نفر از 
روستاییان و عشایر کشور از نعمت آب سالم 
برخوردار می شــوند و تنها در استان خراسان 
جنوبــی ۱360 پروژه برق، آب و فاضالب به 

بهره برداری خواهد رسید.

جهانگیری:  

دغدغه  معیشتی مردم  را برطرف می کنیم
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خط اعتباری ۴۰ میلیارد تومانی برای دانش بنیان های 
حوزه سالمت

 اکنــون 40 میلیارد تومان خط اعتباری برای صندوق های پژوهش و فناوری حوزه 
علوم پزشکی فراهم شده تا در اختیار شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت قرار گیرد.
مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
اکنون 6 صندوق پژوهش و فناوری در حوزه علوم پزشکی فعال است و جمع سرمایه 
این صندوق ها بیش از 36 میلیارد تومان است که در استان های مختلف به شرکت های 
دانش بنیان خدمات ارائه می کنند.حســین وطن پور در گفت و گو با ایرنا افزود: اکنون 
از میان چهار هزار و 550 شــرکت دانش بنیان ثبت شــده در معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، حدود هزار و 250 شرکت دانش بنیان در حوزه سالمت فعال هستند.

استان جدید به استان های کشور اضافه نمی شود
 شرایط کنونی کشور اقتضا نمی کند که استان جدید به تعداد استان های سی و یک 
گانه ایران اضافه شــود.مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: وزارت کشور 
هیچ برنامه ای برای تقسیمات کشوری در سطح کاهش یا افزایش استان ها ندارد و الزم 
است سیاسیون برای نیل به اهداف سیاسی خود افکار عمومی را در این زمینه مشوش 
نکنند.به گزارش ایلنا، سعید جاللی با تکذیب شایعه ایجاد استان جدید در کشور عنوان 
کرد: پیشنهاد یا تصمیمی درباره ایجاد استان جدید و نیز مطالعه و انگیزه ای در خصوص 

تفکیک استان های کشور وجود ندارد.
وی افزود: نه تنها شرایط مطالعاتی در این خصوص فراهم نشده، بلکه عزمی برای این 

کار نیز وجود ندارد.

نامه کانون وکال به رئیس مجلس
 کانون وکالی دادگســتری مرکز نســبت به فــرار مالیاتــی 6 هزارمیلیارد تومانی 
وکال واکنش نشــان داد.به گزارش فارس، کارشناسان معتقدند که یکی از جدی ترین 
گزینه های موجود برای پر کردن خال درآمدهای نفتی، جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل 

پردرآمد است از جمله این مشاغل میتوان به پزشکان و وکال اشاره کرد.
در همین راســتا، یکی از نمایندگان مجلس اظهار کرد که فرار مالیاتی پزشکان، 6هزار 

میلیارد است و به همین میزان، وکال نیز فرار مالیاتی دارند.
در نتیجه رئیس کانون وکالی دادگســتری مرکز، نامه ای به رئیس مجلس ارسال و در 
آن تأکید کرد: این اظهارات غیرواقعی موجب تشویش اذهان و رنجاندن خاطر جامعه 

وکال شده و شدیدا فرار مالیاتی 6هزار میلیاردی توسط این جامعه تکذیب می شود.

»تكذیب« ادعای »رتبه نهمی« ایرانیان 
در مصرف الكل

 به دنبال انتشار خبری به نقل از گزارش سازمان جهانی بهداشت، 
مبنی بر اینکه ایران در زمینه مصرف الکل در میان ۱96 کشور جهان، 
رتبــه نهــم را دارد، رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشــگاه علوم 
پزشکی ، اما این موضوع را تکذیب کرد و با اشاره به وضعیت مصرف 
الکل در کشــور، گفت: مطالعات انجام شــده در کشور نشان می دهد 
که بین 90 تا 95 درصد ایرانی های بزرگســال )باالی ۱5 سال( الکل 

مصرف نمی کنند.
به گزارش ایسنا، آفرین رحیمی موقر، با تاکید بر اینکه آمار اعالم شده 
مبنــی بر اینکه ایران در مصــرف الکل در جهان رتبــه نهم را دارد، 
نادرست و اشــتباه است، گفت: بر اســاس داده ها و نتایج تحقیقات 
ما، مصرف الکل در ایران بســیار کمتر از بسیاری از کشورهای جهان 
است. همچنین همان مقدار نیز در زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل 

می دهند، حدود یک دهم مردان است.
وی در عین حال گفت : بر اســاس داده های موجود، به نظر می رسد 
مصرف الکل به ویژه در جوانان در سال های اخیر افزایش یافته است 
و باید اقدامات الزم برای آموزش و پیشــگیری از مشکالت ناشی از 

آن انجام شود.
رحیمی موقر به این میزان اشــاره کــرد و افزود: اما اینکه ما رتبه نهم 
جهانی مصرف الکل را  داشته باشیم به طور کلی غلط و اشتباه است. 
ما در این مورد مطالعات دقیقی انجام داده ایم که نشــان داده اســت 
ساالنه حدود پنج تا شش میلیون لیتر الکل در کشور مصرف می شود 
که معادل حدود 0.۱ لیتر الکل خالص به ازای هر فرد بالغ است؛ این 
در حالی است که میانگین جهانی این شاخص به ازای هر فرد بالغ 6.4 
لیتر اســت که عمده ترین علت کم بودن این میزان، تعداد کمتر میزان 

مصرف کنندگان الکل در ایران است.
وی همچنین تاکید کرد:  مطالعات انجام شده در کشور نشان می دهد 
که بین 90 تا 95 درصد ایرانی های بزرگســال )باالی ۱5 سال( الکل 

مصرف نمی کنند.
رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد افزود: برخالف آمارهایی که در این 
گزارش آمده در افرادی که مصرف کننده الکل هستند، به طور متوسط 
در مردان ۱.5 لیتر در سال و در زنان به طور متوسط 400 سی سی در 
سال الکل خالص مصرف می شود که این رقم تقریبا یک بیستم رقمی 

است که در گزارش سازمان جهانی بهداشت بیان شده است.
وی دربــاره دالیــل وجود تفــوت در ارقام نیز گفــت: گاهی پیش 
می آید اســنادی که در کشور منتشر می شــود به موقع دست کسانی 
که گزارشــهای جهانی را تهیه می کنند، نمی رســد یــا دیرتر از زمان 
تهیه گزارش به دست شان می رســد که این مورد می تواند خطای در 

نتیجه گیری به وجود آورد.
این مقام مســئول ادامــه داد: اگر داده های صحیح کشــور در اختیار 
تهیه کنندگان گزارش جهانی نباشد یا در زمان تهیه گزارش، اطالعات 
بروزی از یک کشــور نداشــته باشند، از روش مدل ســازی استفاده 
می کننــد. در این روش معموال از داده های کشــورهای همســایه یا 
شــبیه ترین کشورها بر اســاس الگوهای بیماری یا رفتاری شان به آن 
کشور اســتفاده می کنند و محاسباتی انجام می دهند که می تواند دقیق 
نباشــد. رحیمی  موقر تاکید کرد: براین اساس، گزارشی که ایران را در 
جهان در مصرف الکل به عنوان رتبه نهم اعالم کرده، صحیح نیست. 
در ایــن خبر آمده اســت که مصرف الکل در ایران، خیلی بیشــتر از 
کشورهای اروپایی اســت و به عبارتی مصرف کننده های ما نسبت به 

کشورهای غربی زیاده روی می کنند که این اطالعات صحیح نیستند.
وی افزود: داده های متنوع و مختلف از کشــور ما تاکید دارد که میزان 
متوسط ساالنه مصرف الکل خالص در مصرف کنندگان الکل در کشور 
ما به هیچ وجه باالی 2 لیتر نیست؛ هرچند رقم مصرف همه کشورها 
را نداریم و نمی توان به طور دقیق گفت که ما رتبه چند را داریم، ولی 

به طور قطع ما در بین ۱00 کشور اول دنیا نیستیم.
وی با بیان اینکه اطالعات تولید شده در کشور در مورد مصرف الکل، 
کم نیســتند، بیان کرد: مطالعات زیادی در مورد مصرف الکل در بین 
مردان، زنان، جوانان اعم از شهرها و روستاها انجام شده است و ما در 

این زمینه خالء اطالعاتی نداریم.
بنا بر اعالم روابط عمومی مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهران، رحیمی موقر همچنین گفت: این اطالعات نشــان 
می دهد که در کشــور ما، مشکالت بهداشتی ناشی از مصرف الکل را 
که عمدتا شامل مسمومیت ناشی از متانول، وقوع حوادث و تصادفات، 
اعتیاد به الکل و مشکالت کبدی و حوادث قلبی و عروقی است باید 

جدی گرفت و جوانان را در مورد این خطرات آموزش داد.

آفتاب: جزئیات سرقت از منزل یکی از نمایندگان 
 اون دزد چه نادان بوده خونه نماینده ها که چیزی نیست بدزده 

همدان پیام: 3 هزار داوطلب انتخابات مجلس 
 مردم منتظر هدایای رنگارنگ باشند!!

دنیای اقتصاد: 3 پاتک مستأجران به افزایش اجاره 
 موشکش کجا خورده ؟؟

ایسنا: گوگل سوء استفاده از بی خانمان ها را کنار گذاشت 
 حتمًا خودش می خواد خونه بده ؟!

دنیای اقتصاد: وداع با تولید هشت خودرو 
 پس می خواد فرقون بسازه؟! 

همدان پیام: اجالس جهانی راه ابریشــم برای مدیریت شهری آورده 
داشته باشد 

 دارد، مارکوپولو شامپوهای خوبی آورده !!
قدس: برای دوران پیری آماده نیستیم 

 چوب نیست عصا بسازید؟؟
صنعت: صفرهای سرگردان 

 مراقب باشید زیر ماشین نمونن 
جوان: بن سلمان آماده تسلیم ترامپ در وحشت استیضاح 

 سیاه ها سفید ها وارد عمل شدند
کسب وکار: قیمت  گذاری سلیقه  ای تولیدکنندگان نخ و پارچه 

 سلیقه ها توی  بازار جوالن می دهند!!
مردم ساالری: قیمت دارو اصالح می شود 

 دارو ها رفتن آرایشگاه 
همدان پیام: شکست مخابرات در حذف قبوض 
 مگه جنسش چینی بوده که زود شکسته ؟
رسالت: حذف نسخه های کاغذی در هاله ابهام 

 هنوز مغز مدیران قبض آنالیز نشده!!

گلوگاه های "جعل دیپلم" بسته شد
 تنهــا نهاد و ارگانی کــه اجازه صدور مــدرک دیپلم دارد فقط 
آموزش و پرورش اســت و دســتگاه های دیگر اجازه چنین کاری 

ندارند.
مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بسته 
شــدن گلوگاه های جعل مدرک در آموزش و پرورش گفت: صدور 
هرگونه مدرک جعلی توســط افراد سودجو در حوزه های مختلف  
امــکان دارد اما ورود ســودجویان به حوزه آمــوزش نیز همواره با 

حساسیت هایی روبرو بوده است.
گودرز شــاهمرادی در گفت وگو با ایسنا، درباره اقدامات انجام شده 
جهت جلوگیــری از صدور دیپلم جعلی در حــوزه آموزش از راه 
دور افزود: در ســنوات گذشته ســتادی برای مبارزه با جعل مدرک 
در آموزش و پرورش تشــکیل شده که  به صورت مستمر وضعیت 

را رصد می کند.
مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بسته 
شــدن گلوگاه های جعل مدرک در آموزش و پرورش گفت: تالش 
شده اســت تا اگر نفوذ از طریق سامانه رخ می دهد جلویش گرفته 
شــود و یا نظارت روی نیروی انســانی با کمک دستگاه های امنیتی 

تقویت شود.
شاهمرادی با اشاره به تبلیغات شهری دریافت دیپلم گفت: تبلیغات 
بســیاری وجــود دارد، اخیرا یــک آگهی را دیدم کــه کف خیابان 
چســبانده بودنــد و عبارت "دیپلم"  را برجســته کــرده بودند؛ اما 
دقت که می کردی یک گوشــه تبلیغ نوشته شــده بود "گواهی فنی 

و حرفه ای" که مشخص هم نبود مرکز مجاز است یا مجاز نیست.
وی تاکید کــرد: تنها نهاد و ارگانی که اجــازه صدور مدرک دیپلم 
دارد فقط آموزش و پرورش اســت و دستگاه های دیگر اجازه چنین 

کاری ندارند.
 مدیــر آمــوزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به 
برونســپاری آموزش هــای مهارتی در دوره کاردانــش گفت: دوره 
کاردانش شامل دروس نظری و عملی است. تفاهمنامه ای با وزارت 
کار، جهاد کشاورزی و وزارت ارشاد منعقد شده تا هنرجویان بتوانند 
در آموزشگاه های مجاز و تحت نظارت، دروس مهارتی را بگذرانند 
و دروس نظری شــان را نیز در هنرستان، مدرسه بزرگساالن یا مرکز 

آموزش از راه دور طی کنند.
وی ادامه داد: برخی مراکز غیرمجاز برای جذب داوطلب از تبلیغاتی 
با عبارت دیپلم اســتفاده می کنند و ممکن است گواهی های مهارتی 
هم صادر کنند که فاقد اعتبار و هویت باشد. برای جلوگیری از بروز 
چنین تخلفاتی، سامانه هایی توسط دستگاه های مربوط طراحی شده 
و تمام فرایندهای نظارتی هنرجو را رصد می کنند. مدرسه مکلف به 
استعالم است تا اگر گواهی جعلی بود فرد به مراکز مجاز ارجاع شود 

و دوره مهارتی را در آموزشگاه های مورد قبول بگذرانند.

 باتوجــه بــه مطالــب درج شــده از 
تحلبــل عملکــرد نیروی انتظامی اســتان 
در بخش هــای مختلــف و همچنین انتقاد 
به حضور در پیاده راه به صورت ســواره 
نه پیاده که باتوجه بــه ماهیت پیاده راه ها 
به  نظــر انتقاد واردی می باشــد فرماندهی 
انتظامی همــدان در  واکنــش به مطالب 
چاپ شــده در شماره های 3586 و 3587 
طبق ماده 23 قانــون مطبوعات جوابیه ای 
را ارسال کرده اســت که اگرچه در آن از 
کلمات و جمالتی تند و الفاظی به دور از 
احترام شان رسانه مطرح شده بود اما بنا بر 
احترام به مخاطبین از انتشــار این کلمات 

خودداری شده است.
 از در پاســخ بــه مطلب درج شــده در 
مــورخ 98/7/۱4 تحــت عنــوان »امنیت 
عمومی توجیه حضور در پیاده راه« جوابیه 
فرماندهــی انتظامی اســتان همدان جهت 
تنویر افکار عمومی و روشــن شدن ذهن 
مخاطبان به شرح ذیل به منظور درج وفق 

قانون مطبوعات ارسال گردیده است:
در مطلب یاد شــده حضور   -۱
انتظامی  پیــاده   و  گشــت های خودرویی 
استان در میدان امام )ره( و پیاده راه بوعلی 
مورد انتقاد قرار گرفته و این مر را نشان از 
برتری پلیس نســبت به شهروندان قلمداد 
نموده اســت. الزم به یادآوری است که به 
منظور حفظ امنیت و آرامش شــهروندان 
و خانواده ها و دسترســی سریع و به موقع 
در هنــگام بروز جــرم می طلبد تا حضور 
مأموران و گشــت های ۱۱0 پلیس در این 
اماکن تقویت شــود حال اگر بخواهیم از 
نــگاه دیگر به ایــن موضــوع بنگریم در 
صورتی کــه جرائمی در ایــن اماکن رخ 
نماید و پلیس حضور نداشــته باشــد بار 
دیگر همین رسانه که خود را مدافع حقوق 
مــردم می داند زبان انتقــاد بر عدم حضور 
گشت های پلیس در این اماکن را باز کرده 
و خدمات شبانه روزی مأموران انتظامی را 

نادیده می گیرد.
2- با نگاهی به گذشته این پیاده راه که مورد 
نظر نگارنده می باشد در می  یابیم که حضور 
دستفروشان در این خیابان که از مشکالت 
بارز این مکان می باشــد کــه با حضور و 
مدیریت پلیس و شــهرداری مرتفع گردید 
و برابر تصمیمات مسئوالن، حضور پلیس 
نه تنها موجب آزردگی خاطر شــهروندان 
بلکه موجب آرامش و امنیت آنان می باشد.
3- با توجه به بافــت تاریخی و فرهنگی 
میدان امام )ره( و ســاختار پیاده راه بوعلی 
که امکان اســتقرار ایســتگاه های ثابت و 
ســیار نداشــته ناگذیر)ناگزیر( استفاده از 
گشت های خودرویی و پیاده در این مناطق 
بهتریــن راهکار در راســتای تأمین امنیت 
شهروندان که خواســته به حق آنان است 

می باشد.
4- در این مطلب به بی تفاوتی مردم نسبت 
به حضور خودروهای پلیس اشاره شده که 
برای شهروندان حضور فیزیکی پلیس در 
محل یادآور امنیت و آرامش است و پلیس 
خــود را از مردم می دانــد و در برابر ارائه 
خدمات به شــهروندان چیزی جز رعایت 
قانون و مقررات و آیین شهروندی را انتظار 
ندارد و این برداشت نگارنده ناشی از عدم 
درک اهمیت موضوع امنیت به عنوان یکی 

از دو نعمت بزرگ الهی می باشد.
5- برابــر اعــالم مرکــز افکار ســنجی 
کشــوری »امیــن« پیرامــون احســاس 
انتظامی  نیروی  عملکرد  از  رضایت مندی 
استان بیش از 82 درصد از شهروندان از 
عملکرد پلیس استان اعالم رضایت مندی 
نموده اند حال جای ســوال است که آمار 
ذکر شــده از کــدام منبع اخــذ و با چه 

هدفی منتشر شده است.
6- در نشســت خبری فرمانــده انتظامی 
اســتان همدان به مناســبت هفتــه نیروی 
انتظامی به افزایش 33 درصدی تشویقات 
و اعالم رضایت مندی شهروندان نسبت به 
مدت مشــابه سال قبل برابر آمارهای مرکز 

نظارت همگانی پلیس استان )۱97( اشاره 
شــد که این آمار در ســال جاری بیش از 
92 درصد برآورد گردیده اســت، لذا ذهن 
کج اندیــش نگارنده این افزایش آمار را که 
از نرم کشوری 77 درصدی ۱4 درصد نیز 
رشد داشته است را 33 درصد اعالم و آن 
را به عنوان عملکرد ضعیف پلیس اســتان 

بیان کرده است.
7- در بخشــی دیگر از مطلــب به وقوع 
جرائمی در طی ســال های اخیر در سطح 
استان اشاره شده است و از آن ها به عنوان 
شــاخص های عملکــردی پلیس اســتان 
یاد شــده اســت که اعالم می داریم برابر 
آمارهای اعالمی از مرکز،اســتان همدان به 
عنوان سومین اســتان امن کشور به لحاظ 
شــاخص جرایم معرفی شــده است و از 
آنجا که بروز برخــی از جرائم در جامعه 
امــری اجتناب ناپذیــر و بــه دور از ذهن 
نیســت باید بنگریم که عملکرد پلیس در 
ایــن مواقع چگونه می باشــد کــه در این 
جا الزم اســت جهت روشــن شدن ذهن 
مخاطبین به موضوع شهادت طلبه همدانی 
شهید »مصطفی قاسمی« اشاره کنیم که در 
ادریبهشت )اردیبهشــت( ماه سال جاری 
اتفــاق افتاد. در این راســتا پلیس اســتان 
با تالش شــبانه روزی و خســتگی ناپذیر 
توانســت پس از گذشت ۱8 ساعت قاتل 
این شــهید مظلوم را به ســزای اعمالش 
برســاند که این امر موجبات خشــنودی 
مردم و اعالم رضایت مســئوالن استانی و 
کشــوری را از عملکــرد مطلوب و اقتدار 
پلیس اســتان به همراه داشــته است و در 
دیگر جرایم اشــاره شــده، پلیس استان با 
تالش جهادی توانسته بیش از 95 درصد از 
جرایم وقوع یافته را کشف کند که این آمار 
چیزی جز تالش جهادی از خودگذشتگی 

کارکنان خدوم پلیس استان نیست.
8-  در بخشی از مطلب به تعامل ضعیف 
پلیس و رســانه اشاره شده است که الزم 
پلیس  رســالت  کنیــم  یادآوری  اســت 
در حوزه پیشــگیری از جرائم اســتفاده 
از ظرفیــت همه احاد)آحاد(، اقشــار و 
ســازمان های دولتی و غیردولتی می باشد 
و رســانه ها که زبان گویای مردم هستند 
بــه عنوان یکی از مهم ترین جوامع هدف 
پلیس محســوب می شــوند که برگزاری 
مستمر نشســت ها و مصاحبه های خبری 
فرمانده انتظامی اســتان و دیگر مسئلوان 
دیدارهای  و  میدانــی  بازدید  انتظامــی، 
چهــره بــه چهــره و حضــور فرمانده 
انتظامی اســتان در دفاتر رسانه ها، ارسال 
روزانه اخبار حــوادث و توفیقات پلیس 
و همچنیــن توصیه هــا و آموزش هــای 
پاسخگو  و  رســانه ها  برای  شــهروندی 
بــودن بــه درخواســت های خبرنگاران 

و همچنین جلســات مســتمر بــا مدیر 
مسئوالن موید این ادعا می باشد.

9- جلســات آمــوزش همگانی پلیس در 
جوامع هدف که شامل، مقطع پیش دبستانی 
تا دانشگاه، اصناف، شهروندان در مساجد و 
دیگر اجتماعات را شامل می شود نمونه ای 
بــارز از اقدامات اجتماعی و مبین رویکرد 
جامعه محوری پلیس در حوزه پیشــگیری 
از جرائم محســوب می شود به طوری که 
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱50 
هزار نفر از شــهروندان در سطح استان از 

این آموزش ها بهره مند شده اند.
۱0- در خاتمه اعــالم می داریم که پلیس 
اســتان امنیت شــهروندان را خــط قرمز 
مأموریت هــای خــود می دانــد و اجازه 
نمی دهد افــرادی کوته فکر بــا رفتارهای 
احساسی که از اعمال قانون پلیس در برابر 
قانون گریزی آنان نشأت می گیرد خدمات 
کارکنان  شبانه روزی  تالش های  و  شایسته 
پلیس ایــن خادمان مــردم دارالمومنین و 
دارالمجاهدین همدان را خدشــه دار کند. 
انتظار اســت آن رســانه به جای پرداختن 
به نقدهــای غیرمنصفانــه و غیرمنطقی به 
رسالت اصلی خویش که همانا آگاه سازی 
مردم و ترغیب شهروندان به رعایت قوانین 
و نظم پذیری اســت بپردازند و نیز زیبنده 
نیســت که به جای تبریــک هفته نیروی 
انتظامــی خدمات صادقانــه و تالش های 

جهادی پلیس در استان را نادیده بگیرند.
 جوابیه دوم

همچنین در واکنش به اینوگرافی با عنوان 
»مقایســه عملکرد 6 ماهه نیروی انتظامی 
همدان با همســایه ها« در شــماره 3586 
مورخه ۱3 مهــر ۱398 صفحه 5، جوابیه 
ایــن فرماندهی به شــرح ذیل جهت درج 
وفق قانــون مطبوعات به حضور ارســال 

می گردد:
۱- در ابتــدا الزم می دانیــم اعالم نماییم، 
مقایســه عملکرد انتظامی اســتان با دیگر 
اســتان ها به لحاظ شرایط جغرافیا، انسانی 
و دیگر مولفه ها، یک مقایســه اشــتباه و 
غیرمنطقی اســت که جهــت تنویر افکار 
مخاطبان آن رســانه  و با استناد به آمارهای 

اعالمی مواردی را بیان می نماییم.
2- در راستای آمار کشفیات مواد مخدر 
که از ابتدای ســال جــاری تاکنون آمار 
کشــفیات انــواع مواد مخدر در ســطح 
اســتان بیش از 3 تن اعالم شــده است، 
الزم اســت یادآوری کنیم که بخشــی از 
کشــفیات مربوط به عملیات های مشترک 
با دیگر اســتان ها بوده که این امر نشانگر 
تــوان عملیاتی و اشــراف میدانی پلیس 
مبــارزه با مواد مخدر اســتان اســت که 
فرااســتانی  اســتانی و  باندهای  با رصد 
توانسته است کشــفیات قابل توجهی را 

داشــته باشــد، حال آنکه در مطلب یاد 
شده افزایش این آمار را ناشی از افزایش 
مصــرف و جابه جایــی مــواد مخدر در 
ســطح اســتان اعالم که معقول و مقبول 

نمی باشد.
3- در حــوزه تصادفــات، آمــار اعالمی 
مبنــی بر افزایش ۱0 درصــدی تصادفات 
برون شهری نسبت به سال گذشته می باشد 
که برابر بررسی های صورت گرفته و آمار 
ترددها در جاده های استانی از ابتدای سال 
جاری تاکنون ترددها در سطح محورهای 
اصلی 22 درصد رشــد داشــته است که 
وقوع ایــن آمار تصادفــات، دور از ذهن 
نیست و تالش شــده تا با رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی از سوی شهروندان که 
یکــی از عوامل مهم بروز تصادفات، عامل 
انسانی می باشــد این آمار کاهش یابد، از 
طرفی اســتان همدان به لحاظ قرار گرفتن 
در شــاهراه اصلی و ارتباطی مرکز کشور 
به غــرب از حجم باالی ترددها برخوردار 
می باشــد که استان های همسایه دارای این 
شــرط نمی باشند. الزم اســت رسانه ها به 
رســالت خود در زمینه کاهش تصادفات 
که همانا آگاه سازی شهروندان در راستای 
قانون گرایی و نظم پذیری اجتماعی اســت 

بپردازند و در این راستا کوتاهی نکنند.
4- افزایش ۱2 درصدی کشــفیات کاالی 
قاچــاق با رقمی بالغ بر ۱24 میلیارد تومان 
در ســال جاری و مقایســه آن با اســتان 
کرمانشاه و کردستان، امری به دور از ذهن 
نیست که نویسنده آن را در بوق و کرنا کند 
چرا که دو استان مذکور استان های مرزی 
بوده و کاالی قاچاق ابتدا از این اســتان ها 
خارج و به ســمت اســتان همدان انتقال 
می یابد، با کمی دقت و فهم عمیق می  توان 
دریافت که تالش در این حوزه از ســوی 
پلیس اســتان، تالش جهادی و انقالبی در 
راســتای تحقق شعار ســال و حمایت از 

رونق تولید می باشد.
5- در حوزه میــزان رضایتمندی مردم و 
تعامل آنان به پلیس اعــالم می کنیم که از 
ابتدای ســال جاری تاکنــون بیش از 530 
هزار تمــاس با مرکــز فوریت های پلیس 
۱۱0 برقرار که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 5 درصد افزایش کمی و به لحاظ کیفی 
رضایتمنــدی 92 درصدی شــهروندان از 
عملکرد پلیس در استان را به همراه داشته 
که در آمار اعالمــی این عدد با بی انصافی 
32 درصد اعالم شده است که این موضوع 
مصداق انتظار اکاذیب و موجب تشــویق 

ذهن مخاطبان خواهد شد.
6- برابر اعالم دفتر نظارت همگانی پلیس 
استان )۱97( از ابتدای سال جاری تاکنون 
۱5 هــزار تماس با دفتــر نظارت همگانی 
پلیس برقرار شده است که شامل پیشنهاد، 
انتقاد، تقدیر و تشــکر از عملکرد کارکنان 
انتظامی استان می باشــد و برابر آنالیزهای 
صــورت گرفتــه و در مقایســه با مدت 
مشابه ســال قبل تقدیر و تشکر شهروندان 
از عملکرد پلیس اســتان 33 درصد رشد 
داشته است و این امر نشان از تعامل مردم 
با خادمان خود در نیروی انتظامی اســتان 

می باشد.
در پایان انتظار اســت رســانه ها به جای 
نقــد و تحلیل های غیرمنصفانه که ناشــی 
از موضع گیری های شــخصی و احساسی 
و بدون درک و اطالعات صحیح می باشد 
بــا حمایت از پلیس کــه همانا حمایت از 
امنیــت و حاکمیت اســت یاریگر نیروی 
انتظامی بــوده و خادمان مردم را در تأمین 
امنیت و ارتقاء احساس امنیت کمک کنند 
و در ایــن ایام )هفته ناجا( که همه مردم و 
ادارات از تالش های جهادی پرســنل ناجا 
حمایت و تقدیــر می نمایند، جای تعجب 
است که روزنامه همدان پیام، چرا و با چه 
اینگونه زحمات همــکاران را زیر  هدفی 
سوال برده و اقدام به تشویق اذهان عمومی 

نموده است.
* معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان همدان

واکنش نیروی انتظامی به یک گزارش

تمهیدات بهداشتی الزم برای مراسم اربعین 
اندیشیده شده است

 تمامی دســتگاه های بهداشــتی از جمله بیمارســتان ها، نیروهای 
اورژانــس و مراکز درمانی در مســیر زائران پیــاده روی اربعین برای 
خدمات رســانی در آماده باش کامل هســتند و تمهیدات الزم در این 

زمینه اندیشیده شده است.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه امسال به رغم 
تمامی تحریم ها مشــکلی در تهیه دارو و تجهیزات پزشــکی مراســم 
معنوی پیاده روی اربعین وجود ندارد، گفت: برای نخستین بار امکانات 
آزمایشگاهی بیمارستان های مرزی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و 

به صورت شبانه روزی در خدمت زائران خواهد بود.
به گزارش ایســنا ســعید نمکی یادآرو شد: امســال یک هزار و ۱00 
دستگاه آمبوالنس، ۱7 هزار نیروی اورژانس و چهار بیمارستان مجهز در 
مرزهای غربی کشــور آماده خدمات رسانی مطلوب به زائران اباعبدا...
)ع( هســتند.وی بیان کرد: امسال در هر ۱5 کیلومتر از مسیر پیاده روی 
اربعین یک دســتگاه آمبوالنس در خدمت زائــران خواهد بود و برای 
نخســتین بار زائران بیمار تا محل سکونت شان توسط نیروهای امداد 

همراهی می شوند.
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وزیر راه و شهرسازی:
همه بانک ها مكلف به پرداخت وام مسكن 

هستند

 بر اســاس ابالغ رئیس جمهوری، رئیس مجلــس و رئیس بانک 
مرکــزی تمامی بانک ها مکلف به تخصیص تســهیالت مســکن به 

متقاضیان هستند.
وزیر راه و شهرسازی به وظیفه تمامی بانک ها در پرداخت تسهیالت 
مســکن تأکید کرد. محمد اسالمی یادآور شد: در اجرای طرح اقدام 
ملی مسکن تمامی بانک ها اعم از خصوصی و دولتی مکلف شده اند 
تا تســهیالت مســکن را تخصیص دهند و در اینــکار تنها به بانک 
مســکن اکتفا نشود. در اینکار رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس 
بانــک مرکزی به تمامی بانک ها اعالم شــده که تمامی بانک ها باید 
تا ســقف 20 درصد از تســهیالت بانک خود را به بحث مســکن 

اختصاص دهند.
محمد اســالمي اظهار کرد: ابزارهای اجرای تولید مســکن در طرح 
اقدام ملی مســکن، جامعه هدف، سازنده، زمین و تسهیالت هستند 
کــه باید با هنــر مدیریت تمامــی مدیران کل راه و شهرســازی و 
معاونت هــای مرتبط تبدیل به جریان پایدار تولید مســکن در طرح 
اقدام ملی و ســایر طرح های مسکنی شود که برای همه این موارد، 

تمهیداتی وجود دارد.
به گفته اســالمی، مدیران کل راه و شهرسازی در استان های خود به 
اندازه وزیر اختیار دارند و باید قوی، محکم و مقتدر طرح اقدام ملی 

مسکن را عملیاتی و اجرایی کنند.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: در حال حاضر که بیشــتر مردم و 
جامعه هدف نمی توانند بدون تســهیالت و همچنین سایر الزامات 
واحدهای مسکونی موردنیاز خود را تهیه کنند باید دولت و دستگاه 
های متولی از جمله وزارت راه و شهرسازی شرایط خانه دار کردن 

اقشار هدف را فراهم کنند.
اســالمی افزود: بحث تســهیالت بانکی با شرایطی که اکنون وجود 
دارد حتــی با ۱8 درصد ســود هنوز هم پاســخگوی نیاز برخی از 
دهک ها برای تامین مســکن هست. در عین حال تالش می شود تا 
بتوان سود تســهیالت را کمتر کرد. در حال حاضر، مشکل اساسی، 
مکانیابی و انتخاب ســازندگان است که بخشی از آنها انجام در حال 

انجام است.
وی در خصوص قراردادهای تیپ نیز اعالم کرد: دســت مدیران کل 
راه و شهرسازی باز گذاشته شود تا قراردادهای موردنظر را بر اساس 
اقتضائات استان خود منعقد کنند ولی در عین حال چهارچوب داشته 

باشد.

کاهش ۸ هزار تومانی قیمت گوشت قرمز 
در همدان

 رکود بازار و کاهش تقاضای مردم برای خرید گوشت، قیمت 
این کاال را کاهش داده است.

رئیــس اتحادیه قصابان همــدان گفت: از هفته گذشــته تا کنون 
قیمت هر کیلوگرم گوشــت قرمز گوســاله و گوســفندی 8 هزار 
تومان کاهــش یافته و پیش بینی می کنیم ایــن روند نزولی قیمت 

ادامه داشته باشد.
اکبر سپهری وفا بیان کرد: وقتی گوشت منجمد توسط دولت وارد 
بازار می شــد، قاچاق آن هم افزایــش یافته بود اما از زمانیکه این 
گوشت با ارز نیمایی و به وســیله بخش خصوصی وارد می شود 
مشــکل کمبود برطرف شــده و فراوانی آن در بازار سبب کاهشر 
فشار تقاضا بر روی گوشت گرم گوسفندی و گوساله شده است.

قاچاق دام زنده کاهش یافته است
رئیس اتحادیه قصابان همدان با تأکید بر اینکه قاچاق دام زنده به 
طرز قابل توجهی کاهش یافته اســت، به تسنیم گفت: قیمت دام 

زنده نیز در هر کیلو 8 هزار تومان ارزان شــده است.
ســپهری وفــا بــا بیــان اینکــه هنــوز قیمــت گوشــت بــرای اقشــار 
ــد آن  ــی خری ــردم توانای ــت  و م ــران اس ــه  گ ــف جامع مختل
ــز  ــتار را نی ــداد کش ــا تع ــش تقاض ــن کاه ــت: ای ــد، گف را ندارن
ــده  ــو دام زن کاهــش داده اســت.در حــال حاضــر قیمــت هرکیل

ــان اســت. ــزار توم ــا 83 ه ــن 80 ت بی
وی نرخ هر کیلو گرم گوشــت نرمه گوسفندی در بازار همدان را 
۱20 هزار تومان اعالم کرد و افزود: گوشــت مخلوط گوسفندی 

نیز با نرخ 80 هزار تومان به فروش می رسد.
رئیس اتحادیه قصابان گفت: گوشت مخلوط گوساله نیز 80 هزار 
تومان بوده و گوشــت نرمه 95 هزار تومان است. گوشت منجمد 

هــم  با قیمت بین 50 تا 52 هزار تومان به فروش می رسد.

مدیرکل استاندارد استان همدان: 
کیفیت پپشتوانه رونق اقتصادی است 

 تولیدی می تواند به مســیرش ادامه دهد کــه کیفیت را به عنوان 
پیشــران وپشــتوانه خودش در برنامه داشته باشــد تا بتواند هم در 
بازارهای داخلی وهم خارجی ســهم بسزایی در استمرار تولید داشته 

باشد. 
محمد مددی در نشســت با خبرنگاران وضمن قدردانی از اصحاب 
رسانه برای اشاعه فرهنگ اســتاندارد سازی وتبریک هفته استاندارد 
با بیان این مطلــب گفت: یکی از وظایف حاکمیتی ومهم ســازمان 
تدوین،ترویج ونشر اســتاندارد های ملی است که در استان با وجود 
کارشناســان و داشــتن5مرکز ذی صالح از نخبگان ومتخصصین در 
حوزه تدوین وتجدید نظر وبازنگری استاندارد ملی فعالیت می کنند 
که در این 6ماهه 50 استاندارد ملی در سطح استان بازنگری شده اند. 
وی گفــت: 4۱0 نفر مدیــران کنترل کیفیــت در واحدهای تولیدی 
وخدماتی که مشــمول اســتاندارد اجباری هســتند حضور دارند که 
نزدیک به2300ســاعت به آموزش تکمیلــی آنها پرداخته ایم و بیش 
از400 بازرسی فنی از واحدهای مشمول استاندارد اجباری انجام شده 

است. 
مددی در پاســخ به خبرنــگار همدان پیام در مــورد وضعیت ایمنی 
واســتاندارد آسانسورها با اشاره  به اتفاقی که در ساختمان شورا افتاد 
گفت:هر ســاختمان ومجتمعی چه خصوصی و چه دولتی اگر دارای 
آسانسور منسوخه باشد طبق  آیین نامه این ساختمان نمیتواند به پایان 
کار برســد مگر اینکه آسانســورش تاییدیه ایمنی داشته باشد و این 
مرکــز چون دولتی بــود نیلزی به اخذ پایان کار نداشــت واز دید ما 
نبایستی بهره برداری میشــد البته اکنون شهرداری اقداماتی هم برای  
اخذ تاییدیه ایمنی انجام داده اســت واکنون 225 گواهی ایمنی اولیه 

برای آسانسورها صادر شده است.
مدیر کل اســتاندارد در مورد استاندارد ســازی پارک ها وزمین های 
بازی گفــت: از500 پارک محله ای و زمین بازی 8زمین اســتاندارد 
شده وفرآیند استانداردسازی ۱5 زمین در حال انجام است و تعدادی 
از زمین ها وپارک ها در حال جمع آوری هستند به دلیل اینکه امکان 

استاندارد آنها وجود ندارد.
مددی ادامه داد:در بحث اندازه شناســی اوزان مقیاس ها وکنترل نازل 
های عرضه سوخت ۱4۱8 نازل در سراسر استان مورد آزمون وبررسی 
قرار گرفت ودر بحث صدور پروانه کاربرد نشان استاندارد اجباری در 
استان برای واحد های تولیدی مشــمول برای نخستین بار28 پروانه 
صادر شــده اســت که مدت اعتبار پروانه ها 3ساله هستند که تمدید 
اعتبار آنها منوط به اســتمرار کیفیت اســت به طور مثال در این 6ماه  
پروانه کاربرد نشان استاندارد ۱3 واحد تعلیق شده است و26 مورد هم 
باطل شــده اند و دلیل آن هم این است که واحد ها به دالیل مختلف 

نتوانسته اند استمرار کیفیت را ادامه دهند.
مددی با اعالم پیام هفته استاندارد تحت عنوان استانداردهای ویدئویی 
خالق صحنه جهانی افزود: در راستای این پیام یک فراخوان بین المللی 
در سطح ملی منتشر شد که برای  نشان دادن اثر بخشی این پیام جهانی 
جشــنواره ای تحت عنوان فیلم های کوتاه در راستای استانداردهای 
ویدئویی که در حوزه اســتاندارد سازی  اثر بخش بوده است و6 فیلم 
ازمشارکت کنندگان کشورمان به ســازمان بین المللی ارسال شد که 
خوشبختانه فیلم منتخب با ایده جوان ایرانی انتخاب شد مددی خاطر 
نشــان کرد: در این شرایطی که تروریسم جهانی قصد تضعیف نشان 
دادن مارا دارد این فیلم 20ثانیه ای نام ایران وایرانی را بلند آوازه کرد. 

مدیر امور عشایر استان همدان:
عشایر 3۸ درصد صنایع دستی همدان را تولید می کنند

 مدیر امور عشــایر استان همدان ضمن گرامیداشــت روز عشایر از حضور عشایران 
استان های کرمانشاه، لرستان، ایالم و خوزستان در مراتع این استان خبر داد.

حســین محمدی با بیان اینکه جمعیت عشایری استان همدان 3000 خانوار است، اظهار 
کرد: اســتان همدان هر ساله پذیرای عشایران اســت که ۱5 اردیبهشت وارد استان و ۱5 

آذرماه از استان خارج می شوند.
وی با بیان اینکه عشایر در اقتصاد مقاومی پیشگام هستند، به ایسنا گفت: 25 درصد تولید 

گوشت قرمز متعلق به عشایر بوده که این رقم برای استان همدان 5800 تن در سال است.
محمدی  با اشاره به اینکه عشایر 38 درصد صنایع دستی استان را تولید می کنند، بیان کرد: 
اســتان همدان هر ساله پذیرای عشایری است که از استان های کرمانشاه، لرستان، ایالم و 

خوزستان به استان همدان وارد می شوند.
مدیر امور عشایر استان همدان درباره خدمات ارائه شده به عشایر، تصریح کرد: به جامعه 
عشایری استان خدمات عمرانی، بیمه دام، بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر و تسهیالت 

بانکی ارائه شده است همچنین آبرسانی هر ساله با تانکر انجام می شود.
محمدی با اشــاره به آئین نامه ســاماندهی عشایر، از ســازمان ها و ادارات تابعه در زمینه 

خدمات رسانی هرچه بهتر به عشایر خواست تا با این سازمان همکاری کنند.

 آگهي مزایده عمومي  )نوبت اول(

شرکت آب منطقه اي همدان

میزان سپرده)ریال(قیمت پایه)ریال(شرح کاالردیف
14.377.000.000718.850.000آپارتمان مسکونی واقع در استادان 1
1.559.600.00078.000.000آپارتمان مسکونی واقع در مالیر 2
356.500.00017.825.000اقالم فلزی مازاد و ضایعات آهن3
357.000.00017.850.000لوله و اتصاالت جی آر پی4
125.094.4806.254.724لوله و اتصاالت پلی اتیلن 5
11.073.260.000553.663.000لوله و اتصاالت چدنی 6
913.265.00045.663.250لوله و اتصاالت فوالدی7
161.070.0008.053.500لوله آزبست 8
20.000.000---کامیون بنزاسقاطی9

شرکت آب منطقه اي همدان در نظر دارد دو دستگاه آپارتمان مسکونی  و چند گروه از لوله و اتصاالت و اقالم مازاد بر نیاز و مستعمل خود و یک دستگاه کامیون بنز اسقاطی را به شرح ذیل 
طبق اسناد و شرایط مزایده از طریق مزایده عمومي کتبي به فروش برساند. از کلیه متقاضیان دعوت مي گردد جهت خرید اسناد و شرایط مذکور  به مبلغ  300.000)سیصد هزار(ریال از تاریخ 
درج آگهي نوبت دوم حداکثر تا پایان وقت اداري )ساعت14:00(روز پنجشنبه مورخ 98/07/25 از سایت اینترنتیwww.setadiran.ir  دریافت نموده و جهت بازدید از دو واحد آپارتمان 
مسکونی واقع در کوی استادان و دیگری واقع در مالیر با شماره های تماس مندرج در شرایط مزایده فروش آپارتمان هماهنگ نمایند و جهت بازدید انواع لوله و اتصاالت و اقالم مازاد بر 
نیاز و مستعمل و کامیون بنز اسقاطی در محل سد آبشینه واقع در ابتدای جاده مالیر با هماهنگی شماره های تماس مندرج در شرایط مزایده از تاریخ 98/07/17 تا پایان ساعت اداری مورخ 
98/08/08 حضور بهم رسانند. میزان  سپرده شرکت در مزایده کتبی به ترتیب برای هر ردیف در جدول زیر مشخص می باشد که می بایستی طی ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت آب منطقه 
ای همدان و یا واریز وجه مورد نظر به حساب شماره 4001116406376819 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت واریز و رسید وجه و 
یا اصل ضمانتنامه را در پاکت الف همراه با سایر مدارک پیشنهادی و شرایط امضا شده مهر و موم شده به دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه ای همدان تحویل و هم در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. مهلت ارسال پاکت پیشنهادي قیمت جهت مزایده کتبي تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 98/08/09 مي باشد.همچنین بازگشایي مدارک ارائه 
شده راس ساعت 10صبح روز شنبه   مورخ 98/08/11 در محل شرکت آب منطقه اي همدان مي باشد.ضمنا پیشنهاد دهندگان باید قیمت پیشنهادی خود را بدون 9% مالیات بر ارزش افزوده 

صرفا در سامانه ستاد درج نمایند. 
9% مالیات بر ارزش افزوده برعهده برنده میباشد.ضمنا هزینه اگهی مزایده از برنده مزایده اخذ می گردد.                                                                                                         )م الف1107 (

مزایده کتبي شامل 9 گروه :

   تاریخ نوبت98/۰7/۱۶:۱
 تاریخ نوبت2: 98/۰7/۱7

شماره 98/2ز                          

غزل اسالمي «

 از شــرکت مخابرات گرفته تا آب و برق 
گاز همــه باید قبل از اقــدام به حذف قبوض 
آموزش هاي الزم در جهت استفاده درست از 

تکنولوژي را به مردم بدهند. 
مهرماه ســال جاري زمان آغــاز اجراي پروژه 
حذف قبوض کاغذي اســت. یعني قرار است 
به جــاي قبوض کاغذي، صورتحســاب ها به 
تلفن هاي همراه ارســال شــوند. اما شرکت 
مخابــرات با ارســال نکردن پیامــک به همه 
مشــترکان و قطع تلفن هاي ثابت ۱0 درصد از 
مشترکان بدون اطالع آنها نشان داد که اجراي 
این پروژه با برنامه نیســت و بدون داشــتن 
زیرســاخت آغاز شده اســت. زیرا مخابرات 
تنها شرکت خدمات رســاني است که ماهانه 
صورتحساب  هر مشــترکي را مي گیرد و اگر 
مشــترکي بیشــتر از دو هفته در پرداخت ها 
تأخیر داشته باشــد تلفن آنها را قطع مي کند. 
اما این زمان براي شــرکت هاي خدمات رسان 
دیگــر مانند بــرق، آب و گاز کمي فرق دارد 
و هرکدام به فراخور شــرایط مهلت بیشتري 
مي دهند. بنابراین هنوز این شــرکت ها اقدام 
به قطعي اشــتراک ها نکرده اند تا مردم متوجه 
بشــوند آیا آنها هم همانند مخابرات برخورد 

مي کنند یا خیر.
شرکت برق حدود 3 ماه قبل به صورت خانه 
به خانه مأموران خــود را مأمور کرد تا از هر 
مشــترکي شماره موبایل در دسترسي را بگیرد 
تا صورت حســاب هر دوره را پیامک کند اما 
تاکنون براي اغلب مشــترکان بــرق همانند 
مشــترکان مخابرات این پیامک ارسال نشده 
است. همان طور که شــرکت مخابرات بدون 
ارسال پیامک در یک روز تلفن اغلب مشترکان 
را قطع کرد و چالشي را در روز یکشنبه گذشته 
براي مردم ایجاد کرد ممکن اســت این اتفاق 
براي مشــترکان برق هم بیفتد و پس از آن نیز 

نوبت شرکت هاي آب و گاز خواهد بود.
همه این ها به این دلیل است که حذف قبوض 
کاغذي بدون داشتن زیرساخت به اجرا درآمده 
است. این پروژه هم مانند بسیاري از برنامه هاي 

ً  قرار اســت ابتدا اجرا شود سپس  دولتي ظاهرا
در حین کار براي اجراي آن راهکار پیدا کنند. 
درصورتي که وقتي قرار اســت پروژه اي مهم 
اجرا شود ابتدا باید زیرســاخت هاي آن مهیا 
شود، سپس پیوست رســانه اي تهیه و بعد از 
آن آموزش هاي الزم به مردم ارایه شود. تاکنون 
هیچ پروژه اي بدون پیوســت رسانه اي موفق 

اجرا نشده است.
بقیــه شــرکت هاي  شــرکت مخابــرات و 
خدمات رســان باید از هر ابزار تبلیغاتي مانند 
رسانه هاي مکتوب، رسانه هاي اینترنتي، فضاي 
مجازي و شــبکه هاي اجتماعــي، بیلبوردها، 
رسانه هاي دیداري، تراکت ها و انواع تبلیغات 
در دسترس استفاده کنند تا مردم با نحوه کار و 
همکاري آشنا شوند. ضمن اینکه براي اجراي 
پروژه طوري برنامه ریزي شود که از آغاز، کار 
به درســتي اجرا شــود و اگر احیاناً ایرادهاي 
کوچکي داشــت در حین اجــرا آن را اصالح 
کنند. نه اینکه چند نوع اطالع رســاني محدود 
که شاید بســیاري از مردم آنها را نبینند انجام 
شود سپسپروژه مدنظر بدون وجود زیرساخت 

به اجرا دربیاید و پس از ایجاد چالش و درگیر 
کردن جامعه، مســئوالن در پاســخ به چرایي 
ایجاد دردســر براي مردم بگویند »بررســي 

مي کنیم«!
اگر ابتدا اجرا شــود ســپس ایراد کار دربیاید 
نتیجه اش پرداخت هزینه از جیب مشــترکان 
خواهد بود. چنانچه روز یکشــنبه شــرکت 
مخابــرات درآمد هنگفتي از اشــتباه خود به 
جیب زد. آن طور که روز گذشــته در گزارش 
»شکست مخابرات در حذف قبوض« تخمین 
زده ایم حدود 5 درصد از تلفن هاي مشــترکان 
در همدان قطع شد که درآمد 72 میلیون توماني 
را براي شرکت مخابرات همدان به دنبال داشته 
اســت. اما پس از انتشــار گزارش آن گونه که 
مدیر شرکت مخابرات منطقه همدان اعالم کرد 
۱0 درصد از خــط تلفن هاي ثابت در همدان 
قطع شــده اســت. همچنین در گزارش قبلي 
هزینه اي که توسط دفاتر پیشخوان براي چاپ 
قبض و وصل تلفن دریافت مي شــد جمعاً 2 
هزار تومان عنوان شده که هزینه اصلي جمعًا 
3600 تومان است. بنابراین درآمد روز یکشنبه 

مخابرات براي وصل کردن 70 هزار شــماره 
)۱0 درصد از تلفن هاي منصوبه( 252 میلیون 
تومان بوده است. طبق گفته هاي وزیر در سطح 
کشــور 30 میلیون شماره تلفن منصوبه وجود 
دارد کــه اگر ۱0 درصد از شــماره تلفن هاي 
موجود قطع شده باشد یعني معادل ۱0 میلیارد 
و 800 میلیون تومان درآمد شرکت مخابرات 
ایران از طریق قطع کردن تلفن ها فقط در روز 

یکشنبه بوده است.
ایــن درآمد از جیب مردم خارج شــد. پولي 
بــود که بــا زور از مردم گرفتند امــا باید به 
مردم بازگردانده شــود. حــاال اگر هر ماه این 
اتفاق بیفتد و یا شــرکت هاي خدمات رســان 
دیگر هر کدام یک یا دوبار به این شــکل این 
پــروژه را اجرا کنند، میلیاردها تومان به جیب 
دولت مي رود و سر مردم بي کاله مي ماند. آنها 
مي مانند و هزینه هاي مضاعف و درگیري هاي 
فکــري و شــغلي. درصورتي که قــرار بود با 
حــذف قبوض کاغــذي ۱440 میلیارد تومان 
صرفه جویي اقتصادي شــود امــا تاکنون این 

صرفه جویي از جیب مردم خارج شده است.

 ایستگاه قطار درون شهری همدان و راه آهن 
همدان- مالیر تا دو ســال آینده به بهره برداری 

می رسد.
مدیــرکل راه آهن همدان با بیــان اینکه همدان 
مرکز مهم ریلی در غرب کشــور است، گفت: 
قطار همدان از کیفیت خوبی برخوردار اســت 

به طوری که جزو قطارهای خوب کشور است.
سیدسعید ابراهیم نژاد با بیان اینکه ۱۱00 سالن 
در مجموعه ناوگان مسافری کشور وجود دارد، 
بیان کرد: از این تعداد 22 ســالن مســافری به 
همــدان اختصاص دارد و با وجود اینکه تعداد 

آن کم است اما اکثراً قطارها 4 تخته هستند.
افزایش ظرفیت قطار همدان در ایام اربعین

ابراهیم نــژاد از افزایش ظرفیت قطار همدان در 
ایام اربعین خبر داد و عنوان کرد: در ایام اربعین 
3 قطار ریل باس و ترنســت در مسیر همدان- 
تهران و 4 تخته همدان- مشهد برای جابجایی 

مسافران درنظر گرفته شده است.
وی مبلغ بلیط قطــار ریل باس برای اربعین را 
27 هزار تومان دانســت و به ایســنا گفت: در 
ایام اربعین قطار اتوبوسی برای همدان- تهران 
گذاشــته شده که این قطار دارای 7 سالن است 
و اگر از این قطار اســتقبال شود می توانیم در 
بلندمدت نیز از این نوع قطار برای این مســیر 
اســتفاده کنیم.مدیرکل راه آهن همدان با اشاره 
به پیش بینی قطار ترنست برای همدان- تهران، 
خاطرنشان کرد: برای مسیر همدان- تهران قطار 
ترنســت با قیمت 45 هزار تومان درنظر گرفته 
شــده بود که این نوع قطار با ســرعت باال و 
اتوبوسی بوده و کیفیت خوبی دارد اما از طرف 

همدان مورد قبول قرار نگرفت.
قیمت بلیط قطار همدان- مشهد افزایشی نداشته

وی با تأکید بر اینکه قیمت بلیط قطار همدان- 
مشهد هیچ گونه افزایشی نداشته است، ادامه داد: 
بلیط قطار چهار تخته همدان- مشهد به قیمت 
۱70 هزار تومان بوده و در ایام اربعین نیز هیچ 

گونه افزایش قیمتی نخواهد داشت.
ابراهیم نژاد درباره کیفیت قطار همدان- مشهد 
نیز یادآور شد: قطار همدان- مشهد بی کیفیت 

نیست بلکه یکی از قطارهای 4 تخته و خوب 
کشور است به طوریکه از ۱۱00 سالن مسافری 
کشور تعداد کمی از آنها 4 تخته است که یکی 

به همدان اختصاص یافته است.
مدیرکل راه آهــن همدان با بیــان اینکه هنوز 
ایســتگاه های قطار به تحویل قطعی نرســیده 
است، افزود: ایستگاه های قطار همدان هنوز به 
طور کامل تکمیل نشــده است و به مرور رفع 
نقص صورت می گیرد.وی درباره زمان توقف 
قطار همدان- مشــهد برای اقامه نماز، یادآور 
شــد: ایستگاه ســاوه و تجرک برای اقامه نماز 
پیش بینی شده که زمان توقف 20 دقیقه درنظر 
گرفته شده که زمان منطقی است.ابراهیم نژاد با 
اشاره به اینکه محور ریلی همدان تازه تأسیس 
است و کارهای زیادی دارد، ادامه داد: راه آهن 
همدان ظرف یکسال آینده اینگونه نخواهد ماند 
به طوریکه کارهای مقدماتی در زمینه ساماندهی 
به ایســتگاه های این مســیر صورت گرفته تا 

سروسامان اولیه ای به این ایستگاه ها داده شود.
قطارهای همدان  اشــغال   ضریب 

بیش از 9۰ درصد است
وی با اشــاره به اینکه ضریب اشغال قطارهای 
همدان بیش از 90 درصد اســت، افزود: محور 
ریلی همدان- مشــهد محوری تازه تأســیس 
اســت و باید قدم به قدم و با توجه به اولویت  
امکانات مسافری را تأمین کرد.مدیرکل راه آهن 
همدان با تأکید بر اینکه به زودی سامانه دریافت 
شکایات و انتقادات مسافران در راه آهن همدان 
ایجاد خواهد شد، عنوان کرد: با اتصال همدان 
به راه آهن مالیر و ایجاد ایستگاه درون شهری 
به طور قطع همدان از شرایط فعلی خارج شده 

و وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تا 2 ســال آینده قطار همدان- 
مالیر و ایستگاه درون شهری همدان افتتاح شده 
و به بهره برداری خواهد رســید، تصریح کرد: 
زمین ایســتگاه درون شهری همدان آماده شده 
و طراحی ها صورت گرفته کــه تا 2 ماه آینده 

تحویل شرکت ساخت خواهد شد.
ابراهیم نژاد با اشاره به عدم استقبال همدانی ها 

از قطار همدان- تهران، بیان کرد: قطار همدان- 
تهران هنوز استقبال زیادی ندارد با این وجود 4 
سالن از قطار همدان- مشهد نیز برای مسافران 

همدان- تهران درنظر گرفته شده است.
 از حمــل و نقل ریلی در زمینه باری 

نیز استفاده شود
وی با تأکید بر اینکه همدان مرکز مهم ریلی در 
غرب کشور است، اظهار کرد: باید در بحث بار 
نیز در همدان کار شود به طوریکه باید از حمل 

و نقل ریلی در زمینه باری نیز استفاده شود.
مدیــرکل راه آهن همــدان با اشــاره به اینکه 

رقابت هایــی در بحث حمل و نقل ریلی بار با 
حمل و نقل جاده ای وجود دارد، خاطرنشــان 
کرد: در حمل و نقل جاده ای محدودیت هایی 
برای انتقــال بار وجود دارد که در حمل و نقل 
ریلی چنین محدودیت هایی نیست، از طرفی در 
زمینه سوخت و تعرفه حمل و نقل ریلی نسبت 

به حمل و نقل جاده ای مزیت دارد.
ابراهیم نژاد با تأکید بر اینکه باید به راه آهن نگاه 
اقتصادی داشت، افزود: هزینه حمل و نقل ریلی 
از حمل بار جاده ای کمتر بوده و کاال بدون هیچ 

گونه مشکلی در مقصد تحویل داده می شود.

حذف قبوض پیوست رسانه اي مي خواهد

مدیرکل راه آهن همدان اعالم کرد

ایستگاه درون شهری همدان تا 2 سال آینده افتتاح می شود
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آخر هفته با فوتبال
 کمیته مســابقات هیأت فوتبال برنامه مسابقات فوتبال در رده های 

مختلف را برای روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری اعالم کرد.
رقابت های فوتبال دســته اول استان، لیگ برتر استان، نونهاالن استان و 

فوتبال زیر ۱5 سال در روزهای پنجشنبه و جمعه دنبال می شود.
هفته سوم فوتبال زیر 15 سال 

پنجشنبه 18 مهرماه 97
......................................................................................  اکباتان  شهید امینی

ساعت ۱3، ورزشگاه کارگران همدان 
شاهین- شهرداری 

ساعت ۱3، ورزشگاه شهید شمسی پور 
هفته سوم لیگ دسته اول استان 

پنجشنبه 18 مهرماه 97
آراد جورقان..............................................................  شهدای باباعلی بهار 

ساعت ۱5، ورزشگاه شهید شمسی پور 
عقاب اسدآباد........................................................... صنایع دستی اللجین 

ساعت ۱5، ورزشگاه خدا راحمی اسدآباد 
رادمردان سامن........................................................................ مهر اللجین 

ساعت ۱5، ورزشگاه مالک اشتر 
لیگ برتر استان 

جمعه 19 مهر ماه 97
علم و ادب همدان .............................................................  شهدای سامن 

ساعت ۱5، ورزشگاه شهید شمسی پور 
..........................................................  هالل احمر تویسرکان  وحدت مالیر

ساعت ۱5، ورزشگاه تختی مالیر 
مهر همدان............................................................... گرین کشاورز نهاوند 

ساعت ۱5، ورزشگاه کارگران همدان 
پاسارگاد نوین نهاوند............................................  ستاره سرخ تویسرکان 

ساعت ۱5، ورزشگاه علیمرادیان 
هفته چهارم لیگ نونهاالن 

جمعه 19 مهرماه 97
شهرداری مریانج ........................................................  شهید امینی همدان 

ساعت ۱5 ورزشگاه شهید حاجی بابایی 
علم و ادب همدان .......................................................  شهرداری همدان

ساعت ۱5، ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 

 ازمربیان و کوهنوردان هیأت کوهنوردی 
تجلیل شدند

 با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند ازمربیان و کوهنوردان 
هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان نهاوند تجلیل شد.

مهرداد ســعدی نژاد در جمع مربیان و کوهنوردان هیأت کوهنوردی و 
صعود های ورزشــی، اظهار کرد: امروز توسعه ورزش نیازمند علم و 
تخصص است چراکه تنها بعد عملی و تجربه نمیتواند موجب موفقیت 

شود کما اینکه تجربه نیز در کسب موفقیت مهم است.
وی با بیان اینکه هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی نهاوند یکی از 
هیأت های ورزشی فعال شهرستان است، گفت: خوشبختانه این هیأت با 
بهره گیری از توان رئیس توانمند و اخالقمدار موفق به جذب عالقمندان 
به این رشــته شده و ساالنه دارای صعودهای مختلفی در قلل مختلف 

استان و شهرستان هستند.
در ادامه غالمرضا کبودی رئیس هیأت کوهنوردی وصعودهای ورزشی 
نهاوند ضمــن ارائه گزارش عملکرد در حــوزه های مختلف، گفت: 
خوشــبختانه امروز مســاعدت و حمایت های ریاســت اداره ورزش 

وجوانان نهاوند از برنامه های این هیأت موجب تعالی شده است.
گفتنی است که در پایان این جلسه با اهداء لوح هایی از ایمان معین به 
عنوان مربی و مدرس دوره رسمی کارآموزی کوهپیمایی باکسب مدارک 
الزم از فدراسیون رادرهیأت کوهنوردی نهاوند برعهده داشتند تجلیل و 
از حمید قیطاسی پور، فرزادکرد، روح اله حمیدی، مهدی طاوسی، عباس 
زمانیان، علی زمانیان، ســعیدزمانیان و رضاخویشوند به عنوان شرکت 

کنندگان در دوره تقدیر شد.

بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان
 از بهار

 مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان باحضور در شهرستان بهار از 
روند تعمیر و تکمیل استادیوم بهار بازدید کرد 

محسن جهانشیر به همراه معاون پشــتیبانی و امور انسانی اداره کل با 
حضور در شــهر بهار به همراه جمال لطیفی سرپرســت اداره ورزش 
و جوانان شهرســتان بهار از روند تکمیل پروژه آسفالت ریزی پیست 
دومیدانی بازدید کردند .دراین بازدید مدیرکل از حمایت های صادقانه 

فرماندار شهرستان بهار بخاطر حمایت از ورزش تقدیر و تشکر کردند
مقرر گردید برای ســاخت رختکن و سرویس های بهداشتی جلساتی 

برای تامین اعتبار صورت گیرد.

دهكده ورزش محالت همدان چشم انتظار 
توجه کمیسیون فرهنگی شورا شهر 

 کمیسیون فرهنگی شورای شهر باید نسبت به وضعیت دهکده 
ورزش محالت همدان توجه بیشتری داشته باشد. 

رئیس کمیته ورزش محالت ، با بیان این که در شــورای ســوم و 
چهارم پیگیری های زیادی برای تأســیس دهکده ورزش محالت 
همدان انجام شد اظهار داشــت: در نهایت کمیته ورزش محالت 
همدان موفق شــد با مصوبه شورا برای تأســیس دهکده ورزش 

محالت 20 هکتار زمین در جاده رباط شورین بگیرد.
سعید پناه آبادی گفت: فصل 96-95 مسابقات لیگ فوتبال محالت 
همدان در این دهکده برگزار شــد، اما برخی مشکالت و کمبودها 
باعث شــد تا تصمیم بگیریم مسابقات را فصل گذشته و امسال در 

زمین های خاکی سطح شهر برگزار کنیم.
وی افزود: با اشاره به این که از کمیسیون فرهنگی شورا درخواست 
داریــم تغییر کاربــری زمین دهکده را از باغ بــه فضای فرهنگی، 
ورزشــی و نیز تجهیز دهکده محــالت را پیگیری کند عنوان کرد: 
همچنیــن انتظار داریم پرونــده تکمیل و تجهیز ایــن دهکده در 

اولویت بودجه و برنامه های شهرداری همدان در سال 99 باشد.
رئیس کمیتــه ورزش محالت همدان با اشــاره به این که رضوان 
سلماســی، رئیس کمیسیون فرهنگی شــورا خود از جنس ورزش 
هستندافزود: امسال به ورزش محالت کمک  های زیادی کردند، اما 

نسبت به وضعیت دهکده بی تفاوتند.
پناه آبادی با اشــاره به این که اگــر کاربری زمین دهکده به فضای 
فرهنگی، ورزشی تغییر کند این دهکده در اختیار سازمان فرهنگی 
ورزشــی شــهرداری قرار می گیرد تصریح کرد: از آنجا که دهکده 
متولی نــدارد، چند وقت پیش یکی از دســتگا های اســتان برای 
ساخت و ســاز یک پروژه دســت بر روی زمین دهکده محالت 
گذاشته بود که با مساعدت شهردار همدان و برخی از اعضای شورا 

از این اتفاق جلوگیری شد.
وی با اشــاره به این که زمین های خاکی ســطح شهر یکی یکی از 
بین رفتنــد و باید دهکده محالت را بــرای ادامه حرکت ورزش 
محالت همدان حفظ و تجهیز کنیم اظهار داشــت: ورزش محالت 
در گذشــته ۱2 زمین خاکی در ســطح شهر در اختیار داشت که 9 
زمین به ساختمان و مرکز خرید تبدیل شدند و در حال حاضر تنها 

3 زمین در اختیار داریم.
پناه آبادی افزود: کاربری این زمین ها نیز ورزشــی نیستند و مالک 
دارند و با توجه به افزایش سرســام آور قیمت زمین در سطح شهر 
دیری نخواهد گذشــت که مالکان این زمین ها نیز دست به ساخت 

و ساز بزنند.
رئیــس کمیته ورزش محالت همدان با اشــاره به این که  با ایجاد 
رینگ ســوم شــهر دهکده ورزش محالت در محدوده شهر قرار 
می گیرد گفت: این دهکده یک ظرفیت بزرگ برای ورزش همدان 
است و اگر نسبت به تکمیل و تجهیز آن بی تفاوت باشیم، با توجه 
به از بین رفتن زمین های خاکی ســطح شهر، در 2 سال آینده باید 

قید ورزش محالت همدان را بزنیم.
پناه آبادی با تاکید بر این که رئیس و نایب رئیس شــورای شــهر 
همدان و شــهردار همدان قــول تجهیز و تغییــر کاربری دهکده 
محالت را داده اند عنوان کرد: انتظار داریم رئیس کمیسیون فرهنگی 
شــورا این موارد را پیگیری کند تا زودتــر پرونده دهکده ورزش 

محالت همدان به سرانجام برسد.
ــدان  ــتان هم ــان اس ــرکل ورزش و جوان ــرد: مدی ــح ک وی تصری
نیــز بــه کمیتــه ورزش محــالت قــول دادنــد کــه مشــاوران فنــی 
ــرای  ــا یــک طــرح مناســب ب ــد ت خــود را در اختیــار مــا بگذارن

ایــن دهکــده ارائــه دهنــد.
پناه آبادی تصریح کرد: نمایندگان مردم همدان در مجلس نیز قول 
دادنــد از ردیف  ملی برای تجهیــز و تکمیل این دهکده بودجه ای 

اختصاص دهند.
وی تاکید کرد:حاال که همه مســئوالن پای کار آمدند تا این دهکده 
سر و سامان بگیرید از کمیسیون فرهنگی شورا انتظار داریم پرونده 

دهکده ورزش محالت را با جدیت بیشتری دنبال کند.
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پیشخوان برای حضور در قهرمانی کشور
فرنگی کاران استان معرفی شدند 

 فرنگی کاران اســتان برای شــرکت در رقابت های قهرمانی کشور 
بندر امام خمینی)ره( معرفی شدند.مســابقات کشــتی فرنگی قهرمانی 
بزرگســاالن کشــور از فردا به مدت 3 روز در بندر امام خمینی استان 
خوزســتان برگزار می شــود و هیأت کشتی اســتان همدان اسامی تیم 
اعزامی به این رقابت ها را اعالم کرد.پس از آنکه هفته گذشته رقابت های 
کشــتی آزاد قهرمانی کشور در بیرجند خراسان شمالی برگزار شد حاال 
این هفته شــاهد سرشاخ شدن کشتی گیران فرنگی در استان خوزستان 
خواهیم بود تا نفرات شاخص فرنگی کشور معرفی شوند.استان همدان 

که هیچگاه در فرنگی حرفی برای گفتن نداشــت این روزها در تالش 
است تا رشته فرنگی را نیز در سطح استان گسترش دهد.در ترکیب تیم 
اعزامی نام سه کشتی گیر از شهرســتان رزن به چشم می خورد که این 
مایه مباهات است و پس از سال ها حاال شهرستان های کوچک در کشتی 
فرنگی عرض اندام می کند و باالتر از شهرستان هایی چون نهاوند، مالیر 
و اسدآباد خود را نشان می دهد.فرنگی کاران رزن در مسابقات قهرمانی 
استان خوش درخشیدند و هیأت کشتی استان نیز به پاس این درخشش 
مربی رزنی را همراه تیم به مســابقات قهرمانی کشــور اعزام می کند.

رقابت های کشــتی قهرمانی کشــور فرنگی در روزهای ۱6 لغایت ۱8 
مهرماه در سالن کشتی بندر امام خمینی استان خوزستان برگزار می شود.

ترکیب تیم کشتی استان همدان 

.....................................  محمدحسین عزیزمحمدی از رزن  55 کیلوگرم
.....................................................  حمید کرمعلی از نهاوند  60 کیلوگرم
.......................................................  مهیار اسدی از اسدآباد  63 کیلوگرم
.............................................  امیرحسین گروسی از همدان  67 کیلوگرم
..........................................................  مهدی عبادی از رزن 72 کیلوگرم
........................................................  فرامرز بیات از همدان  77 کیلوگرم
...............................................  قاسم کریمی از کبودراهنگ  84 کیلوگرم
.........................................................  مسلم گیوی از نهاوند  97 کیلوگرم
........................................ محمد سروش رنجبر از همدان  ۱30 کیلوگرم
مربیان......................  سعید محمدی آرام )رزن( و رضا مرادی )همدان(
سرپرست ..................................................... کیومرث ترکمان از همدان 

ذهبی در قزوین ناظر 
داوری است

 مهرداد ذهبی داور بازنشسته مالیری 
این هفته در قزوین ناظر داوری است.

امروز از رقابت های لیگ دسته دوم یک 
دیدار در قزوین انجام می شــود که طی 
آن تیم کاسپین این شهر میزبان استقالل 

مالثانی می باشد.
کمیته مسابقات دسته دوم کشور مهرداد 
ذهبی را برای نظارت داوری این رقابت 
انتخاب کرده اســت. ذهبــی عملکرد 
حمیدرضا همیراد، علی حیدری و علی 

فراهانی را گزارش خواهد کرد.

قضاوت داوران استان 
در لیگ 3

 داوران فوتبال اســتان دو بازی لیگ 
دسته ســوم در هفته ششم را قضاوت 

خواهند کرد.
دیــروز علی اصغر گوهری بــه همراه 
ســامان ســحاب منش و ســیدنعمت 
میرغفار قضاوت دو تیم غفاری قزوین 
و شــهرداری فریدون کنار را در قزوین 

قضاوت کردند.
فردا چهارشــنبه نیز یک تیــم داوری 
از همدان در دورود لرســتان قضاوت 
خواهند کرد. فردا چهارشنبه تیم المپیک 
دورود میزبان استقالل ماهشهر است که 
این دیدار را رحمان راســتین به همراه 
ابوالفضل بیات و امین سخانی قضاوت 

خواهند کرد.

مسابقات فوتسال در رزن 

قهرمانــی  فوتســال  مســابقات   
باشگاه های رزن و قروه درگزین برگزار 
شــد. این رقابت ها به منظــور انتخاب 
نمایندگان شهرســتان رزن در مسابقات 
استانی در رده های نونهاالن، نوجوانان، 
جوانــان و امید برگــزار و در پایان تیم 
فوتســال فراز قروه درگزین در رده های 
نونهاالن، نوجوانان و جوانان با کســب 
عنوان قهرمانی به مســابقات استانی راه 
یافتنــد. همچنین در فوتســال امید تیم 
فوتســال امید نود شاهنجرین با برتری 
مقابل حریفان موفق به کســب سهیمه 

لیگ استان گردید.

سه مدال رهاورد جودو 
همدان از قهرمانی کشور

 جودوکاران همدانی در رقابت های 
قهرمانی دختران کشور موفق به کسب 

سه نشان رنگارنگ شدند.
چهاردهمیــن دوره رقابت های قهرمانی 
کشور دختران نوجوان به میزبانی سالن 
6 هزار نفری امام خمینی )ره( اســتان 
زنجان با حضور ۱60 نفر از 26 اســتان 

کشور برگزار شد.
در این پیکارهــا و در وزن منهای 57 
کیلوگرم محیا ســیفی از همدان مدال 
نقره را کســب کــرد، در وزن منهای 
52 کیلوگرم نســا مهــری و در وزن 
امرائی دیگر  ترانه  کیلوگرم  منهای 63 
برنز  به نشــان  جــودوکاران همدانی 

دست یافتند.
همچنین در پایان این دوره از مسابقات 
تیم منتخب همدان با ســه مدال در رده 

هشتم قرار گرفت.

حضور بانوان مالیر 
در لیگ یک کشور

 تیــم منتخب مالیر در لیگ دســته 
اول هندبال بانون کشور حضور خواهد 

داشت.
مراسم قرعه کشی لیگ دسته یک هندبال 
بانوان با حضور مســئوالن فدراســیون 
هندبال و نمایندگان باشــگاه ها برگزار 
شد و بر اســاس آن تیم های حاضر به 
دو منطقه شمال و جنوب تقسیم شدند.

تیم هیأت مالیر در منطقه شــمال با تیم 
های آتریســای تهران، هیــأت هندبال 
قزوین، هیأت هندبال کردستان، ذوالفقار 
نکا مازندران و ســربداران سبزوار هم 

گروه شد.
نیمه دوم آبان ماه بــه عنوان زمان آغاز 

لیگ تعیین شد.

 هفته چهارم لیگ دســته دوم باشگاه های 
کشــور امروز با انجام 6 بازی در شــهرهای 
مختلف کشــور دنبال می شود که در یکی از 
این دیدارها تیم فوتبال شــهرداری همدان در 
ورزشگاه قدس میزبان فوالد نوین اهواز است.

شــاگردان هادی گل محمدی که هفته گذشته 
در مالثانی علی رغم برتری شکست خوردند 
در این دیدار به دنبال آن هستند تا با حمایت 
هواداران این شکســت را جبران کنند. و در 

اندیشه کسب 3 امتیاز بازی هستند.
شهرداری با بهره گیری از جوانان جویای نام 
می تواند یکی از مدعیان لیگ در گروه نخست 
رقابت ها باشــد بازیکنان این تیــم باید قدر 
فرصت ها را بدانند به راحتی موقعیت های گل 

را از دست ندهند.
حریف امروز شهرداری تیم فوالد نوین اهواز 
اســت که در جدول نتایج چندان قابل قبولی 
کسب نکرده است. دو تساوی خانگی و یک 
شکســت خارج از خانه در کارنامه این تیم 
دیده می شــود و با اتکا به 2 امتیاز در جدول 
به همدان آمده است تا مقابل تیم شهرداری 4 

امتیازی بازی کند.
در ایــن دیدار یاران شــهرداری می توانند به 
راحتی حریف خود را با شکست بدرقه کنند 
به شرطی که بازیکنان این تیم قدر فرصت ها 

را بدانند.
تیم های تحت رهبــری گل محمدی همواره 
فوتبال تماشاگرپسندی را ارائه می دهد اما در 
این فصل هنوز آن بازی ها را مشاهده نکرده ایم 
البته با یک بازی که در همدان انجام داد هنوز 
قضاوت زود اســت اما گل محمدی فارق از 
نتیجه همیشــه فوتبال رو به جلو و خوبی را 
نمایش می داد و عالقه مندان به فوتبال خواهان 

تداوم همین روند هستند.
اگــر امروز خــط هافبک، خــوب مهاجمان 
شهرداری را تغذیه کنند و خط دفاعی انسجام 
خود را داشته باشــد می توانیم شاهد فوتبالی 
زیبا و نتیجه گرا در ورزشــگاه قدس باشیم و 
شهرداری با غلبه بر فوالد نوین اهواز می تواند 

خود را در صف مدعیان قهرمانی قرار دهد.
تیم شــهرداری باید نهایت استفاده را از بازی 
خانگی ببرد تا با کســب حداقــل امتیاز در 
بازی های خارج از خانه به آینده امیدوار باشد. 
این دیدار را فرزاد منصوری، ساسان مصری و 

مهدی مرادیان قضاوت خواهند کرد.
در دیگر دیدارهای گروه نخست امروز مس 
نوین کرمان میزبان اتحاد آواالن کامیاران است 
کامیاران با 7 امتیاز در صف مدعیان قرار دارد 

و مس با 3 امتیاز به دنبال پیروزی است.
در تهران تیم میالد مهر میزبان امید گناوه است 

میالد با 5 امتیاز و امید با یک امتیاز به مصاف 
هم می روند.

کاســپین قزوین پذیرا صدرنشــین مسابقات 
استقالل مالثانی است. کاسپین تک امتیازی و 
استقالل 9 امتیازی رقابت نابرابری با هم دارند 
شهرداری بندر آســتارا از تیم اترک بجنورد 
پذیرایی می کند. هــر دو تیم تک امتیازی در 
انتخــای جدول قرار دارند و این دیدار جدال 
فانوس بدســتان است و ســرانجام شهرداری 
فومن راهی خرمشهر شــده است تا با اروند 
کارون این شــهر دیدار کند. اروند با 4 امتیاز 
و فومــن با یک امتیاز هر دو به دنبال پیروزی 
در این بازی هستند یک دیدار نیز از این گروه 
فردا انجام می شود و تیم خیبر خرم آباد میزبان 

شهید قندی یزد خواهد بود.
رقابت های گروه دوم نیز فردا دنبال می شود که 
مس شهر بابک میزبان نفت و گاز گچساران 
اســت. شــهرداری بم به میهمانی شــهدای 
بابلســر می رود. بعثت کرمانشاه از شهرداری 
بندرعبــاس پذیرایی می کند ســردار بوکان 
پذیرای نفت امیدیه خواهد بود و ملی حفاری 

اهواز میزبان چوکای تالش خواهد بود.
دیدار دو تیــم پاس همدان مقابل شــهدای 
رزکان کاج روز شــنبه 20 مهر در ورزشگاه 

انقالب کرج برگزار می شود.

 دو قهرمــان ســابق اســتان در ســطح 
بین المللــی به منظور حضــور در آموزش 
جوانان و نوجوانان و شــرکت در نشست 
هم اندیشــی تخصصی به فدراسیون کشتی 
دعوت شدند فدراسیون کشتی در نظر دارد 
برای پیگیری مباحث آموزشــی در تعدادی 
از شهرهای کشــور با تعدادی از قهرمانان 
ملی که به جرگه مربیان پیوســته اند دیدار و 

جلسه ای برگزار کرد.
در همین روســتا دو قهرمان ارزنده کشتی 
اســتان که ســال ها برای کشــتی کشــور 
مدال آوری کردند و عناوین جهانی و المپیک 
کســب کردند به این نشست دعوت شدند، 
صادق گــودرزی قهرمان مالیری المپیک و 
سعید ابراهیمی قهرمان دوم جهان به همراه 
فردیــن معصومی، حســن رحیمی، کمیل 
قاسمی، احسان لشگری و سیدمراد محمدی 
در این نشســت با مدیر تیم های ملی کشتی 
آزاد شــرکت کردند.محســن کاوه در این 

جلســه با عنوان اینکه جای خالی قهرمانان 
در آموزش کشــتی گیران احساس می شود 
گفت: اگر در آموزش کشتی گیران رده پایه 
از قهرمانان مطرح کشــور اســتفاده شود و 
آموزش فنون تخصصی توسط این قهرمانان 
باال  انجام شــود،کیفیت کار کشــتی گیران 
می رود و باعث جذب نونهاالن و نوجوانان 

به رشته کشتی می شود.
وی افــزود: مــا به دنبــال این هســتیم تا 
کمپ هــای چند روزه با حضــور قهرمانان 
بزرگ کشور در اســتان ها تشکیل بدهیم تا 
کشــتی گیران و مربیان پایه کشتی را علمی 
آمــوزش ببیند و ریزه کاری های کشــتی به 

کشتی گیران نونهاالن آموزش و انتقال یابد.
ســعید ابراهیمی مربی بزرگساالن استان و 
از قهرمانان شاخص کشــتی جهان در این 
نشست هم اندیشــی گفت: در برخی موارد 
حضور ما در باشــگاه و با تمرینات موجب 
ناراحتی مربیان دیگر می شود اما باید بگویم 

که بر حســب وظیفه و عالقــه ای که داریم 
می خواهیــم تجربیات خــود را به دیگران 
منتقل کنیم و به دنبال تخریب جایگاه کسی 
نیســتیم.وی افزود: اگر بتوانیم در رده سنی 
پایه به خوبی دانش کشــتی را انتقال دهیم 
قطعاً در آینده و در رده ســنی بزرگســاالن 

نتایج آن را خواهیم دید.
صادق گودرزی قهرمان مالیری المپیک نیز 
با اســتقبال از طرح فدارسیون کشتی نسبت 
به آموزش کشــتی گیران در استان ها توسط 
قهرمانــان ملی اظهار داشــت: به شــخصه 
آمــاده ام تا تجربیات خود را به نســل آینده 

کشتی ایران منتقل کنیم.
نایب قهرمان المپیــک افزود: قهرمانان پس 
از خداحافظی از دنیــای قهرمانی فراموش 
می شــود اما آنها می توانند به بهترین شکل 
ممکن در اختیار فدراســیون کشتی باشند تا 
بــا برنامه های از این دســت از تجربیات و 

نظرات آنها استفاده شود.

بهترین نتایج چند سال 
گذشته را در کشتی کسب 
کردیم

 نایب رئیس هیأت کشــتی همدان با بیان 
اینکه در مسابقات قهرمانی کشتی بزرگساالن 
بهترین نتایج چند سال گذشته را کسب کردیم 
گفت: همدان پس از ســال ها فاصله از تب و 
تاب کشتی کشور در حال برگشت به جایگاه 

اصلی خود است.
مســعود مصطفی جوکار به فارس اظهار کرد: 
کشــتی گیران همدان در مســابقات قهرمانی 

کشتی بزرگســاالن در بیرجند عملکرد قابل 
قبولی داشتند.

وی گفت: مسعود کمروند و میثم جوکار هم 
می توانستند جایگاه نخست را کسب کنند و 
علیرغم دوری جوکار از مسابقات فاصله ای با 

رقبا احساس نشد.
مربی ارشد تیم  ملی کشتی گفت: سال ها بود 
که کســی چهره رئیس هیأت را در مسابقات 
برون اســتانی ندیده بود اما حمیدرضا یاری، 
رئیس هیأت کشتی همدان برای دلگرمی کادر 
فنی و بچه های تیم همه مسابقات را تا امروز 
از نزدیک دنبال می کند، کشتی استان باید قدر 

چنین مدیری که الفبای مدیریتی را به خوبی 
می داند را بداند.

وی در ادامه با تمجید از عملکرد ســرمربی 
و مربیــان تیم گفت:  طی چند ماه گذشــته با 
برگزاری  اردو، تیم به انســجام خوبی رسیده 
و این انســجام در آینده می تواند نقاط ضعف 

کشتی استان را برطرف کند.
جوکار افزود: بایــد با عملکرد و برنامه ریزی 
اســتعداها را به کشــتی دعوت کنیم،کمبود 
اســتعدادها در کشتی استان احساس می شود 
هر چند شهری چون جویبار هم با افت کمیت 

کشتی گیر مواجه است.

نفت ازندریان قهرمان مسابقات فوتسال 
جوکار شد

 مسابقات فوتسال ازندریان از توابع بخش جوکار شهرستان مالیر 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس با قهرمانی تیم نفت به کار خود پایان 

داد.
مسابقات فوتســال گرامیداشــت هفته دفاع مقدس به همت هیأت 
فوتبال ازندریان و همکاری مسئول نمایندگی اداره ورزش وجوانان 
بخش جوکار در رده ســنی نوجوانان در ســالن شــهدای ازندریان 

برگزار شد.
تیم های زاگرس الف و ب . برق . نفت . شــاهین و صبا از شــهر 
ازندریان در این دوره از مســابقات شرکت کردند و در افتتاحیه آن 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شــهدای واالمقام هشت سال دفاع 
مقدس و مدافعین حرم با ذکر صلوات و قرائت فاتحه به مقام شامخ 
ان عزیزان ســفر کرده ادای احترام کرده و در دیدارهایی دوستانه و 
جذاب برای کســب رتبه و مقام برتر این مسابقات در سالن شهدای 

ازندریان به مصاف هم رفتند.
در پایــان تیم نفت به مقام قهرمانی دســت یافت و تیم های زاگرس 
الف و زاگرس ب به ترتیب مقامهای دوم و ســوم این مسابقات را 

ازآن خود کردند.

در لیگ دسته دوم کشور

شهرداری همدان 
به دنبال نرم کردن فوالد

دعوت دو قهرمان سابق استان 
به نشست هم اندیشی فدراسیون کشتی
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■ دوبیتي:
ز آه و ناله ی خود در فغانم دال از دست تنهایی بجانم  
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عکس روز

عکس: بنیاد بوعلی کالس درس طالب همدان در آرامگاه شیخ الرئیس ابوعلی سینا

هشدار اتحادیه اروپا به فیس بوک در مورد 
ارز دیجیتال لیبرا

 پس از هشــدار بانک های مرکزی کشــورهای مختلف به فیس 
بــوک در مخالفت با ارز دیجیتال لیبــرا، اتحادیه اروپا نیز بر علیه آن 

وارد عمل شده است.
به گزارش مهر ، کمیسیون اروپایی از زیرمجموعه های اتحادیه اروپا 
از فیس بوک خواسته تا به مجموعه ای از سواالت در مورد خطرات 
لیبرا برای ثبات مالی بازارهای جهانی و نیز حفظ حریم شــخصی و 

امنیت داده های مختلف پاسخ دهد.
کمیسیون اروپایی همچنین در مورد توانایی فیس بوک برای اجرای 
قوانین ضدتروریســتی و ضدپولشــویی اتحادیــه اروپا در صورت 

عملیاتی کردن استفاده از لیبرا ابراز تردید کرده است.

زمینه همكاری پیام رسان »گپ« با 
شرکتهای ارمنستانی فراهم می شود

 پیام رسان »گپ« با حضور در نمایشگاه تخصصی کشور ارمنستان 
)Digi Tec Expo۲۰۱۹ ( ضمن عرضه امکانات خود، از فراهم 

شدن زمینه  همکاری با شرکتهای ارمنی و بین المللی خبر داد.
 به گزارش مهر ،  روز گذشته  نمایشگاه بین المللی فناوری اطالعات 

ارمنستان با سخنرانی وزیر فناوری ارمنستان آغاز به کار کرد.
وزیر فناوری اطالعات ارمنســتان ضمن بازدید از غرفه پیام رســان 
بومــی »گپ« با مهدی انجیدنی مدیرعامل این پیام رســان در مورد 
امکانات »گپ« از جمله هوشمندســازی شــهری و اینترنت اشــیا 
صحبت کردند که این توانایی ها بسیار مورد توجه وزیر ارمنستان قرار 
گرفت.همچنین وی پیشنهاد همکاری با شرکتهای ارمنی را ارائه کرد.

جایگزین تازه آیفون اس ای در راه است

 در شرایطی که تولید آیفون ۱۱ برای تامین نیاز بازار افزایش یافته، 
برخی منابع نزدیک به اپل می گویند این شرکت در حال برنامه ریزی 

برای عرضه مدل جایگزین آیفون اس ای است.
به گزارش مهر ، اطالعاتی که توسط مینگ چی کو تحلیل گر برجسته 
فعالیت های اپل به دست آمده نشان می دهد که اپل به زودی بعد از 
مدت ها انتظار مدلی به روز شــده را برای جایگزینی به جای آیفون 
اس ای عرضه می کند. گفته می شــود این گوشــی از نظر ســخت 

افزاری شباهت زیادی به آیفون ۱۱ دارد.
این گوشــی که فعال آیفون اس ای 2 نام گرفته، مجهز به تراشــه 
 LPDDR۴X بیونیــک ای ۱3 بــوده و از رم ســه گیگابایتــی

برخوردار خواهد بود.

دستگاه ایرانی آلزایمر را شناسایی می کند

 محققان دانشــگاه تهران با ساخت دســتگاهی مطالعه تغییرات 
جریــان خون در مناطق مختلف مغز را انجــام دادند تا به کمک آن 

مناطق درگیر در زمان فعالیت های مغزی خاص مشخص شود.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، مغز پیچیده 
ترین بخش بدن اســت که برای مطالعه پیچیدگی های عملکرد آن 
 )fNIRS( روش های مختلفی وجود دارد. طیف نگاری مادون قرمز
یکی از روش ها است که کارکرد جدیدی در این حوزه دارد. اساس 

در این روش وابسته به تغییرات جریان خون در داخل مغز است. 
زمانی که بخشی از مغز درگیر یک فعالیت می شود، فعالیت عصبها 
در آن نقطه بیشتر است؛ بنابراین در نتیجه سوخت و ساز باال نیاز به 

اکسیژن نیز افزایش می یابد.

مرکز راه شیری منفجر شده است

 تحقیقی جدید نشــان می دهد 3.5 میلیون سال قبل فعالیت های 
ســیاهچاله ای در مرکز کهکشان راه شیری به انفجاری بزرگ منجر 
شــده که تاثیرات آن تا 200 هزار ســال نوری بعد قابل بررسی بوده 
اســت.به گزارش ایســنا ، به گفته محققان 3.5 میلیون سال قبل پس 
از انفجار بزرگ یک شــعله انرژی بسیار عظیم در مرکز کهکشان راه 
شیری به وجود آمده است. به عبارت دیگر انفجار مذکور حدود 63 
میلیون ســال پس از برخورد یک شهاب ســنگ با زمین و انقراض 

دایناسورها اتفاق افتاده است.
 در نتیجه این انفجار دو شعله هسته ای مخروطی شکل در دو جهت 
مختلف کهکشان راه شیری به وجود آمدند و به مدت 200هزار سال 

نوری روی اعماق فضا تاثیرگذار بودند.

بیست و ششمین جشنواره بین المللی 
تئاتر کودک و نوجوان همدان

نامزدهای بخش مسابقه 
نمایشنامه نویسی معرفی شد

 با پایان ارزیابی 58 نمایشــنامه رســیده به بخش 
مسابقه نمایشــنامه نویسی، هفت نمایشنامه به عنوان 
نامزدهای بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر 

کودک و نوجوان همدان معرفی شدند
به گزارش روابط عمومی بیست و ششمین جشنواره 
بین المللــی تئاتر کودک و نوجــوان همدان، هیأت 
داوران بخش مسابقه نمایشــنامه نویسی متشکل از 
منصــور خلج، احمد بیگلریــان و حمیدرضا نعیمی 
با ارزیابی 58 نمایشــنامه متقاضی حضــور در این 
بخش رقابتی، هفت نمایشنامه را به عنوان نامزدهای 

نمایشنامه برگزیده جشنواره انتخاب کردند.
بر اســاس اعالم دبیرخانه جشــنواره، فهرست آثار 

برگزیده این مرحله به شرح زیر است:
-نمایشــنامه »مومو و راز گنج میر مهنا« نوشته عقیل 

جماعتی از بوشهر
 نمایشنامه »خرسی که میخواست خرس بماند« نوشته 

المیرا پارسا از تهران
- نمایشــنامه »ســتاره کار« نوشــته فروغ رستگار و 

سیروس زردشتی از همدان
 -نمایشنامه «مامبو جامبو« نوشته المیرا پارسا از تهران

 نمایشنامه »تولد یک عروسک« نوشته مرضیه شریفی 
از اصفهان

 -نمایشنامه »ماهیان آب ندیده« نوشته حسین قربانی 
از شیراز

 -نمایشــنامه »عملیات نجات مدادرنگی ها« نوشته  
حسین حسین زاده جهرمی از جهرم

نمایشــنامه های برگزیده همزمان با مراســم اختتامیه 
جشنواره معرفی و تجلیل خواهند شد.

بیست و ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجــوان همدان با دبیری مجید قناد، آبان ماه ۱398 

برگزار می شود.

در هفته ملی کودک تاکید شد
لزوم تجهیز موزه ها به ابزارهای 

حسی و لمسی
■ حضور کودکان ناشنوا و نابینا در موزه ملی ایران

 ضرورت حضور همســاِن کــودکان و نوجوانان 
نیازمنِد خدماِت ویژه با ســایر کودکان در موزه ها در 
نشســت تخصصی »کودکان نیازمند خدمات ویژه، 
فرصت های برابر« همراه با بررسی نحوه بازدید، موانع 
موجود و ارائه راهکارها و همچنین معطوف شــدن 
بیشتر نهادهای مرتبط به همکاری در این کار، توسط 
مسئوالن موزه ای و آموزش و پرورش بررسی و نسبت 

به آن تاکید شد.
به گزارش ایسنا، در پاسداشت نخستین روز از هفته 
ملی کودک که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان با عنوان تخصصی »کودکان نیازمند خدمات 
ویژه، فرصت های برابر« نامگذاری شده، دانش آموزان 
دبستان ناشنوایان نیمروز و مجتمع آموزشی نابینایان 
نرجس از موزه ملی ایران بازدید کردند و با روش های 
مناســب هر دو گروه برخی اقدامــات اجرایی برای 

آشنایی با آثار تاریخی موزه ها را آموزش دیدند.
 ضرورت رفع انزوا پذیری گروه های نیازمند 

خدمات ویژه از موزه ها
جبرییل نوکنده مدیر کل مــوزه ملی ایران  نبود یک 
عضو در کودکان به عنوان سرمایه های اصلی هر جامعه 
و وارثان فرهنــگ و هویت یک ملت را یک ویژگی 
حائز اهمیت در ان ها دانســت و گفت: هیچ کودکی 
نبایــد بنا به معلولیت یا نیاز ویژه اش برای حضور در 
مکانی منع شود. موزه ها نیز از این امر مستثنی نیستند.

وی با ارائــه خالصه ای از فعالیت های انجام شــده 
برای گروه های نیازمند خدمــات ویژه در موزه ملی 
ایران اظهار کرد: موزه مادر، خانه هر فرد ایرانی با هر 
سطحی از ادراک و توانایی های ذهنی و جسمی است 
و  این مجموعه در صدد رفع انزوا پذیری گروه های 
نیازمند خدمات ویژه از موزه با آسیب شناسی موقعیت 

فعلی خود است .

مدیرکل آموزش معاونت گردشگری شرح داد:
از حذف "تک ماده" تا تغییرات دیگر 

در نظام آموزش گردشگری
 مدیــرکل مطالعــات و آموزش معاونت گردشــگری دالیل حذف 
»تک ماده« از آزمون جامع گردشــگری را تشــریح کرد و از بازنگری 
در سرفصل های آموزشی و تمرکز روی آموزش راهنمایان غیرانگلیسی 

زبان خبر داد.
زاهد شــفیعی درباره تغییراتی که در آزمون جامع و مصاحبه راهنمایان 
گردشــگری لحاظ شده، به یکی از مالحظات ابالغ شده مبنی بر این که 
»شــرکت کنندگان در آزمون جامع مورخ هشتم شهریورماه 98 و آزمون 
جامع آتی در صورت عدم کســب نمره قبولــی در هر یک از دروس 
آزمون، امکان اســتفاده از تک ماده را نخواهد داشــت«،   اشــاره کرد و 
افزود: تفکر و سیاســت ما کیفی سازی است. باید از کمیت عبور کنیم. 
باید موسسه های آموزشــی را ماموریت گرا و تخصصی کنیم. اگر واقعا 
می خواهیم گردشــگری را به عنوان صنعت انسان محور درک کنیم باید 
روی انسان سرمایه گذاری کنیم. علت حذف »تک ماده« از آزمون جامع 
گردشــگری نیز همین است. خوب نیســت فردی که قرار است سفیر 
گردشــگری شود و با گردشــگران مختلفی در ارتباط باشد، با تک ماده 

گواهی نامه بگیرد.
او بازنگری در سرفصل های آموزشی و بازآموزی دوره های پیشرفته را از 
دیگر تغییرات پیش روی آزمون گردشگری دانست و در ادامه با اشاره به 
حضور بیش از چهار هزار نفر در آزمون راهنمای گردشگری، گفت: باید 
به سمت کیفی ســازی برویم، می خواهیم متقاضیان دوره های آموزشی، 
موسسه ها و اســاتید را آمایش کنیم، مثال االن تعداد راهنمای مسلط به 
زبان انگلیسی درحال اشــباع است، ما قصد نداریم نظام آموزشی آن ها 
را متوقف کنیم، چون آموزش امر بدیهی است اما الزم است آموزش ها 
را با مکانیزم تقاضا پیش ببریم، مثال کار روی توانمندسازی راهنماهای 
تور  چینی زبان را آغاز کرده ایم که نخستین دوره آن تمام شده. باید روی 
حوزه های تخصصی بر حســب نیاز و تقاضا، بیشتر کار کنیم، چون در 
پیک کار گردشــگری ایران معموال با کمبود نیروی مسلط به زبان های 

تخصصی  غیر انگلیسی مواجهیم.
وی اضافه کرد: البته کیفی ســازی دوره های آموزشی زبان انگلیسی نیز 
جــزو اولویت های کاری اســت، یعنی به جای آن کــه تعداد نیروهای 
متخصص آن را افزایش دهیم، آزمون را اصولی تر می کنیم و روی اساتید 
آمایش می کنیم، از آن ها رزومه می گیریم و کد می دهیم تا روند آموزش 

کیفی تر شود.
مدیرکل مطالعات و آموزش معاونت گردشــگری درباره افزایش هزینه 
آموزش دوره های راهنمایان گردشــگری و مدیران فنی دفاتر خدمات 
مســافرتی در موسسه ها، گفت: دســتوری در این رابطه به موسسه های 
آموزش گردشگری داده نشده و قرار نیست هزینه های آموزش افزایش 

یابد.
او درباره علت طوالنی شدن زمان اعالم نتایج آخرین آزمون گردشگری 
نیز توضیح داد: روندی به ما ارث رسیده که باید آن را سامان دهی کنیم. 
ازسویی برگزاری این آزمون با تغییرات مدیریتی در استان تهران همزمان 
شــد و از آنجا که حدود 50 درصد موسسه های آموزش گردشگری در 
تهران فعال اند، تاخیــری در روند اعالم نتایج آزمون پیش آمد، هرچند 
در استان ها مشکل اساسی نداشتیم. در تهران نیز نهایتا مصاحبه و آزمون 
زبان ها خارجی به موسسه های آموزشــی واگذار شد تا زودتر تکلیف 

مشخص شود.
شــفیعی درباره تمدید نشــدن کارت برخی راهنمایان گردشگری 
غیرفعال نیز توضیح داد: اگر راهنمایی ســه سال تور اجرا نکرده و 
گزارشی نداده باشــد، کارت راهنما بالک نمی شود، ولی اهرم های 
بازدارنده ای تعیین شــده که در تمدیــد کارت این افراد به صرف 
نداشــتن مدارکی دال بر فعالیتشــان در این مدت، محدودیت هایی 

اعمال شود.

■ حدیث:
امام علی )ع(:

سزاوارتریِن مردم به خو گرفتن با او ، شخص مهربان و صمیمی است .. 

غرر الحکم : ج 2 ص 391 ح 2960

سینـما

■ قد  س1................................  سال دوم دانشکده 
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زائران اربعین بخوانند 

35هزار 
همدانی 
در راه کربال 

 میزبانی از زائران اربعین حســینی به ویژه در 
مسیر برگشت از 23 مهرماه آغاز شده و نخستین 
گــروه از زائــران 24 مهرماه برای بازگشــت به 

شهرهای خود وارد همدان می شوند.
بــر اســاس آمــاری کــه معــاون سیاســی امنیتــی 

اســتاندار همــدان اعــالم کــرده اســت ،  تاکنــون 
ــرای حضــور  ــردم همــدان ب ــر از م 35 هــزار نف
در مراســم اربعیــن حســینی در ســامانه »ســماح« 

ــد. ــام کرده ان ــت ن ثب
تاکنون ۱55 هزار نفر از خراسان رضوی، 70 هزار 

نفر از مازنداران، ۱2 هزار نفر از خراسان شمالی، 
25 هزار نفر از گلســتان و 70 هزار نفر از استان 
قم در سامانه »سماح« ثبت نام کرده اند که پس از 
مراسم اربعین برای بازگشــت به شهرهایشان به 

استان همدان می آیند.

حتمــا در خبرها از ناآرامی های موجود در عراق 
شــنیده اید. وزارت امور خارجه نیز در این باره 
توصیه هایی کرده اســت. اگر قصد دارید امسال 
راهی پیاده روی اربعین شــوید، حتما این نکات 

را جدی بگیرید:

■ از انتخاب و استفاده از مسیرهای نشناخته 
و غیر معمول جدا خودداری کنید.

    برای پیاده روی از همان مسیر همیشگی 
نجف تا کربال استفاده کنید.

■ توصیه می شود برای خروج، مرز مهران 
را انتخاب کنید و با ماشــین های نجف، 

خودتان را به این شهر برسانید.
■  در حــال حاضر با وجــود ناآرامی ها، 
بازدید از شــهرهای زیارتی مانند سامرا و 
کاظمین اصال توصیه نمی شــود. چرا که 
تمام تمرکز نیروهای امنیتی عراق بر روی 
آرام کردن اعتراض هاست و ممکن است 
بقایای نیروهای داعشــی در این شهرها، 
دســت به تحرکات بزنند. یعنی ســامرا و 

کاظمین مانند سال های قبل امنیت ندارد.
■ به هیچ وجه در طول مســیر با عراقی ها 

بحث سیاسی و مذهبی نکنید. 
■  حتی اگر فردی عراقی تالش داشــت 
ســر صحبت را بــا اختالفــات مذهبی 
و سیاســی با شــما باز کند، شما به این 
صحبــت ادامه ندهیــد و بگویید همه ما 
زائران و عاشــقان امام حسین هستیم و 

هدفی جز این ندارید. 
  ■   تصور نکنید چــون عراقی ها عرب 
هستند از فارســی چیزی نمی دانند و می 
توانید هر حرفی بزنید. بســیاری حتا اگر 
عربی حرف بزنند، فارسی هم متوجه می 
شوند؛ بنابراین مراقب حرف زدنتان باشید. 

 هزینه ویزای عراق در سال ۱398
تا ســال پیش برای سفر به عراق و شرکت در پیاده روی اربعین داشتن ویزای 
عراق الزامی بود. خبر خوب این که امسال می توانید بدون ویزا به عراق سفر 
کنید. یعنی نیازی نیست مانند پارسال هزینه 40 دالری ویزا را بپردازید و فقط 

کافیست در سامانه سماح ثبت نام کنید. 
برای شــرکت در پیاده روی اربعین باید به ســامانه سماح مراجعه و با ورود 
اطالعاِت خود، ثبت نام کنید. توجه کنید که اگر در این سامانه ثبت نام نکنید، 

نمی توانید از کشور خارج شوید. 
هزینه ثبت نام: برای ثبت نام در ســماح باید هزینه ای برابر با 25000 تومان 

برای بیمه حوادث و خدمات درمانی بپردازید. 
مــدت اعتبار: از تاریخ ۱398/6/۱9 )۱0 محرم ۱44۱( تا  ۱398/8/7)30 صفر 
۱44۱(، می توانید بدون ویزا و فقط با ثبت نام در سماح به عراق سفر کنید. 

سال گذشته عوارض خروج از کشور برای زائران اربعین حذف شده بود و به 
احتمال زیاد امسال نیز نیازی به پرداخت عوارض نداشته باشید.

راه های دسترسی به نجف و کربال
برای آن که در پیاده روی چند روزه اربعین شرکت کنید، ابتدا باید به شهر نجف 

بروید. برای رسیدن به شهر نجف، دو راه در پیش دارید: 
    هوایی: شــما از شهرهایی چون تهران، مشــهد، اصفهان، تبریز، اهواز، شیراز، 

ساری، کرمان، یزد و آبادان می توانید به صورت مستقیم به نجف پرواز کنید.
    زمینی: برای سفر زمینی به نجف، می توانید از پایانه های مرزی مهران، شلمچه، 
چذابه و خسروی عبور کنید. مسافران پیاده عمدتا از مرزهای مهران و چزابه عبور 
می کنند. پس از عبور از مرز با استفاده از ماشین های گذری که زیاد هستند، خود 

را به شهر نجف برسانید.

 هزینه سفر از مرز تا نجف چقدر است؟
کرایه اتوبوس، ون و ماشین های سواری از مرز تا پایانه شهر نجف حدود ۱5000 
دینــار عراق )معادل ۱6۱.290 تومان ( تا 50000 دینــار عراق )معادل 537.630 

تومان ( است.از

 مرزهای مشترک ایران و عراق کدامند؟
ایران و عراق 4 پایانه مرزی مشترک دارند که محل قرارگیری و دسترسی هر یک 

به شهر نجف متفاوت است. 
■ مرز مهران: مهم ترین و شــلوغ ترین مرز اســت که در جنوب استان ایالم قرار 

دارد. از این مرز تا نجف حدود 4 تا 6 ساعت راه در پیش دارید.
■ مرز شــلمچه: در استان خوزســتان قرار دارد و از این مرز تا شهر نجف 5 تا 8 

ساعت راه پیش روی شماست.
■ مرز چذابه: این مرز نیز در اســتان خوزستان قرار گرفته و با شهر نجف فاصله 

ای 4 تا 7 ساعته دارد. 
  ■  مرز خســروی: این مرز در استان کرمانشــاه است و با نجف فاصله ای 5 تا 

7 ساعته دارد. 

 کرایه از کربال تا مرز چقدر است؟
برای مسیر برگشت )کربال به مرز( می توانید انتظار هزینه ای در حدود ۱5.000 

دینار عراق
تا 30.000 دینار عراق322.000تومان همراه داشته باشید  

 از کدام پایانه مرزی برای خروج از کشور استفاده کنیم؟
از سال 96، برای عبور زائران از مرزها یک تقسیم بندی بر اساس استاِن محِل 
سکونت انجام شده است. گرچه اعالم شده بود که زائران فقط بر اساس این 
دســته بندی می توانند از کشور خارج شــوند، اما محدودیت ها برای عبور، 
چندان جدی به نظر نمی رســید. به هر حال آگاهی از این دسته بندی خوب 

است که در ادامه می بینید.

خدمات درمانی به زواران اربعین در همدان 
قرار است در این روزها  در شهر مریانج یک درمانگاه و 2 داروخانه شبانه روزی فعالیت داشته باشند و  درمانگاه شهر جورقان نیز تا ساعت 23 فعال است و عالوه بر آن آمبوالنس نیز در این دو شهر مستقر خواهد بود.

همچنین یک بیمارستان صحرایی بسیج جامعه پزشکی استان همدان در میدان فرودگاه مستقر خواهد بود و در ورودی شهر بهار نیز آمبوالنس مستقر می شود.

 پذیرایی از زوار ۴ موکب با نظارت 
اوقاف و امور خیریه 

همزمان بــا ایام اربعین حســینی 4 موکب با 
نظارت اوقاف و امور خیریه آماده پذیرایی از 

زوار اباعبدا...)ع( است.
موکب »قمر بنی هاشم« واقع در اتوبان همدان- 
تهران، ســه راهی روعان، مسجد امام خمینی، 

در خدمت زوار عتبات عالیات خواهد بود.
موکب »حضرت زینب)س(« واقع در حسینیه 
چهارده معصوم)ع(، ســه راهــی فرهنگیان و 
موکب »شــهید قهاری سعید« در محل اتوبان 
همدان- کرمانشاه، گردنه اسدآباد- مسجد امام 
خمینی از دیگر مواکــب فعال در ایام اربعین 

است.
در 4 موکب این مجموعه عالوه بر اســکان، 
انواع خدمات نیز به زوار ارائه می شــود، ادامه 
داد: موکــب »فاطمه الزهــرا)س(«، واقع در 
بهشــت هاجر، اتوبان مالیر- اراک به عنوان 
آخریــن موکب آماده ارائه خدمــات به زوار 
اباعبدهلل)ع( اســت. فعالیت رسمی موکب ها 
از یــک هفته مانده به اربعیــن آغاز و تا یک 
هفته پس از اربعین آماده ارائه خدمات به زوار 

اباعبدا...)ع( هستند.


